
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 

ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

 

 

Tid:  Måndagen den 26 maj  2014, kl. 08.30             
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 
 

Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   
1.  Val av justerare 

 
  

2.  Information om nämndernas handlingsplaner för att 
komma i budgetbalans 

- Socialnämnden kl. 08.30 
- Samhällsbyggnadsnämnden kl. 09.00 
- Kultur- och fritidsnämnden kl. 09.20 
- Barn- och utbildningsnämnden kl. 09.40 

 

  

3.  Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra 
Kronberg 
 

LJ  

4.  Reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronberg LJ 
 

 

5.  Ägardirektiv för Räddningstjänsten Östra Kronberg 
 

LJ  

6.  Meddelanden 
 

  

7.  Remisser 
 

  

8.  Delegationsbeslut 
 

  

9.  Statistik 
 

  

10. Remissvar regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Kronobergs län 
 

  

11. Remissvar översyn av det utvidgade strandskyddet i 
Kronobergs län 
 

  



12. Beslut om deltagande i Framtid Kronoberg inklusive 
ekonomisk modell  
 

  

13. Begäran om fortsatt administrativt stöd för 
Bräkneåns vattenråd 
 

  

14. Information om Småland Business region 
- Stefan Roneus, RFSS 

 

TM Kl. 11.00 

15. Beslut om handlingsplan för attraktiviteten gällande 
laddstolpar 
 

  

16. Information från näringslivsutvecklare 
 

  

17. Årsredovisning 2013 VoB Kronoberg  
 

  

18. Protokoll från Tillgänglighetsrådet den 12 maj 2014 
 

  

19. Deltagande och återrapportering gällande kurser och 
konferenser 
 

  

20. Information från kommunledningsförvaltningen   
  
 
 
Tingsryd 2014-05-22 
 
 
 
Patrick Ståhlgren  Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 



Ärende 3 

Förbundsordning för 

Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 















Ärende 4 

Reglemente för 

Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 











Ärende 5 

Ägardirektiv för 

Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 















Ärende 6 

Meddelanden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

2 
Xx 

 

 
Meddelanden 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2012/528   436 1.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut  
Uppföljning av tillsyn av Rolsmo bergtäkt i Tingsryds kommun 
 

2014/256    110 2.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande  
Inlämning av valmaterial till Länsstyrelsen 26 maj  
 

2014/179   112 3.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut  
Ansökan om att förordnas som vigselförrättare 
 

2013/211   340 4.  Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren, yttrande 
Mål 523-14, 
Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Horkorneryds kraftverk 
 

2013/294   370 5.  Biogas Sydost, Energikontor Sydost m fl 
Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge,  
Kalmar och Kronobergs län 
 

2014/285   239 6.  Försvarsmakten, yttrande 
Hinderremiss och bygglov för planerat torn samt tillhörande bodar,  
på fastigheten Flåboda 1:9, site 52PE0042A Flåboda, Tingsryds kommun 
 

2014/283   239 7.  Försvarsmakten, yttrande  
E.ON Elnät Sverige AB avser uppföra 1 transformatorstation med 
kommunikationsmast på fastigheterna Mårsslätt 1:2 och Tingsryd 12:1,  
Tingsryds kommun 
 

2014/262   189 8.  MSB, besked  
Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  
462.494 kr avseende år 2014  
 

2014/37    050  9.  SSR South Swedish Rally,  

Information om South Swedish Rally weekend 2014 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

3 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2014/271   740 10. Myndigheten för delaktighet,  

Skrivelse gällande svar på enkät – hur kommunen arbetar med att  personer 
med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. 
 

2013/145   312 11. Väckelsång Hallagård, skrivelse  
Protest mot Tingsryd kommuns planer på att asfaltera gamla järnvägen 
 

2014/32    060 12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB,  

Årsredovisnig 2013 
 

 13. Visita, Svensk besöksnäring 

Verksamhetsberättelse 2013 
 

 14. Skogsstyrelsen, information 
Ny ansökningsomgång för stödet ”Väx med skogen”. 
 

2014/267   434 15. Telia,  

Viltrapportering, statistik och rapportdags - jägare och jaktlagen i 
Kronobergs län 
 

2014/269   379 16. Svensk Vindenergi,   

Synpunkter på Energimyndighetens remiss  
”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” 
 

2014/255   434 17. Linneryds Viltvårdsområdesförening, kallelse till jaktstämma 

 

2014/68     106 18. Check-in, inbjudan till extra stämma 
 

2014/240   431 19. Vattenrådet för Blekingekusten, inbjudan till årsstämma 

 

 20. Hushållningssällskapets magasin, nr 2 / 2014 
 

 21. Hela Sverige ska leva, nr 2/2014  
Tema: Val 2014 
 

 22. Politiken.se, nyhetsbrev  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

4 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 23. Offentliga Affärer, nyhetsbrev  
 

2014/269   379 24. Konjunkturinstitutet,  

Ökad genomlysning gynnar marknaden för elcertifikat  
 

2013/522   003 25. Regionförbundet Södra Småland,  

Personuppgiftsombud – revidering  
 

2014/254   090 26. Regionförbundet Södra Småland, kallelse 
Föreningsstämma – Föreningen Energikontor Sydost  
 

 27. Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev  
- Fokus på läslust och läsförståelse  
- Projekt ska underlätta för resenärer 
 

2012/498   219 28. Länsstyrelsen i Kronobergs län, rapport 
Planeringsinsatser för LIS, kommunens ställningstagande till rapportens 
innehåll slutsatser och planeringsunderlag   
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning 
 

2014/234   042 29. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 
Omfördelning av investeringsmedel  
 

2014/239   003 30. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Balanserad styrning – styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2015 
 

2013/420   315 31. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Pendlarparkering vid ICA Nära i Väckelsång – Arbetsplan väg 27 
 

 32. Samhällsbyggnadsnämnden, kallelse 2014-05-13 
 

 33. Kultur- och fritidsnämnden, kallelse 2014-05-14 
 

 34. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2014-04-16 och 2014-05-14 
 

 35. Socialnämnden, kallelse 2014-05-20 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

5 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 36. Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär  
14:17 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
14:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2015 
14:19 Introduktionsanställningar BUI och BAL 
14:20 Nya lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 

 

                                          
______ 



Ärende 7 

Remisser  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Remisser 

  
 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 

     
2014/264   059 SKL Kommuntus Inköpscentral,  

”Tillåter du fortfarande barnarbete?” 
Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 

2014/263   459 Stiftelsen Håll Sverige Rent,  

”Låt Tingsryds kommun bli en Håll Sverige Rent-kommun” 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 

2014/265   174 Räddningstjänsten Östra Kronoberg /Anna-Maria Gillberg, Urshult 

Skrivelse beträffande sotning/stopp i rökkanal 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 

2014/258   821 Kultur- och fritidsnämnden,  

Förbättringsåtgärder i Tinghallen  
Yttrande till Kommunstyrelsen om planerade åtgärder i Tinghallen 
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
 

2012/107   751 Regionförbundet Södra Småland,  

Inrättande av Barnahus i Kronobergs län  
Översänd till Socialnämnden för yttrande 
 

 _______                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ärende 8 

Delegationsbeslut 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

Anmälan delegationsbeslut 

  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 

      
2014/13   002 Avtal, länsgemensam upphandling  

Tvätt och textilservice  
AB Fanhultstvätten  
 

Patrick Ståhlgren 

2014/13   002 Avtal, länsgemensam upphandling  
Hjälpmedel manuella rullstolar 
Etac Sverige AB  
Panthera AB  
Sunrise Medical AB  
Invacare AB  
  

Patrick Ståhlgren 

2014/13   002 Avtal, länsgemensam upphandling  
Idrotts-gymnastik material, kontroll, Gymnastik 
Montage i Hultsfred AB  
 

Patrick Ståhlgren 

2014/13   002 Avtal, länsgemensam upphandling  
Trygghetslarm  
Caretech AB  
 
Mottagning av förmedling av trygghetslarm  
Tunnstall Sweden AB  
 

Patrick Ståhlgren 

2014/13   002 Antagande av leverantör, länsgemensam 
upphandling 
Kuvert  - Bröderna Hansson H-tryck AB  
Kontorsmaterial – Lyreco  
 

Laila Jeppsson 

2014/46   002 Antagande av leverantör,  
Fullserviceleasing personbilar  
Grupp 1: Hermibil AB 
Grupp 2: Liljas Personbilar AB  
Grupp 3: Atteviks Personvagnar AB  
 

Laila Jeppsson 

   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 

      
 Antagande av leverantör, länsgemensam  

Pedagogiskt Lekmaterial: Staples Sverige AB  
Kreativt lekmaterial: Staples Sverige AB 
Cyklar: Lekolar AB  
Lekmaterial med särskilt ställda miljö- och 
hälsoskyddskrav: Rekolek AB  
 

Laila Jeppsson 

2014/268   002 Anmälan om personuppgiftsombud  Garo Lorfalk  
 

2014/127   002 Utfördelning av budgetmedel från central 
löneökningspott. Det gäller löneökningar 2014 
med 9 månaders effekt 2014, fackföreningarna  
Kommunal, Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer, 
SSR, DIK, chefer inom socialen och 
oorganiserade:  
KLF =      169 
SBF =      143 
KOF =       78 
BUF =   2.770 
SOC =   3.114  
Summa: 6.274 
 

Daniel Gustafsson 

2014/259   002 Att utse kommunchef Laila Jeppsson att 
föresträda Tingsryds kommun vid årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkringar AB  
2014-05-06 
 

Patrick Ståhlgren 

______ 
 
 
 



Ärende 9 

Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

apr-14 apr-13 apr-14 apr-13 apr-14 apr-13

Riket 4,1 4,3 3,9 4,2 8 8,5

Kronoberg 3,8 4,4 4,5 4,8 8,3 9,2

Tingsryd 4,1 4,2 3,8 4,1 7,9 8,3

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                               apr-14 apr-13

Kronobergs Län 85  200

Kalmar Län 101  40

Blekinge Län 37  17

Skåne Län 437  966

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-05-20

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 3 126 497

Ryd 1 9 176

Urshult 4 6 128

Linneryd 1 2 69

Väckelsång 0 15 80

Rävemåla 2 4 62

Älmeboda 2 0 8

Konga 2 0 60

Totalt 15 162 1080



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

mar-14 mar-13 mar-14 mar-13 mar-14 mar-13

Riket 4,3 4,5 3,9 4,2 8,2 8,7

Kronoberg 4 4,7 4,5 4,7 8,5 9,4

Tingsryd 4,2 4,9 3,6 3,9 7,8 8,8

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                               mars-14 mar-13

Kronobergs Län 80  46

Kalmar Län 79  44

Blekinge Län 72  214

Skåne Län 745  441

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-04-14

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 117 497

Ryd 1 9 176

Urshult 3 10 128

Linneryd 2 3 69

Väckelsång 0 17 80

Rävemåla 5 4 62

Älmeboda 2 0 8

Konga 6 0 60

Totalt 20 160 1080



Ärende 10 

Remissvar 

handlingsplan för 

klimatanpassning i 

Kronobergs län 









Till remissinstanserna:

Fylls i av remissinstanserna (sätt 
kryss)

Nr
Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det

 möjlighet att lämna nya förslag)
Föreslagen Huvudaktör/

Medaktör
Vi avser att genomföra/delta i 
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara
 huvudaktör Prio 1 Prio 2 Prio 3 Löpande Kommentar till åtgärden

1
Utse ett departement som har samordningsansvaret för 
klimatanpassningsfrågor Regeringen

2

Bildande av en referensgrupp för klimatanpassning med 
regelbundna träffar tillsammans med kommunala representanter 
samt övriga regionala aktörer i syfte att sprida kunskap och dela 
erfarenheter. Deltagare bör bland annat vara kommuner, 
länsstyrelsen, räddningstjänst, försäkringsbolag och landstinget

Länsstyrelsen

x 1
Kommunen har representant via hållbarhetssamordnare. 
Viktigt att platsen innehas av någon vid frånvaro.

3

Stärka länsstyrelsens egna interna tvärsektoriella sammarbete över 
verksamhetsområdena, genom gemensamma projekt och 
arbetsgrupper men även samordna länsstyrelsen åtgärdsprogram 
för liknande områden. I dagsläget finns redan en intern 
klimatanpassningsgrupp med deltagare från alla enheter, men det 
tvärsektoriella samarbetet kan öka

Länsstyrelsen

4

Framtagande av en klimatanalys för Kronobergs län utifrån de 
senaste klimatscenarierna, vilket kan ge bättre förutsättningar för 
planerandet av anpassningsåtgärder. 

Länsstyrelsen, SMHI genom 
regeringsuppdrag

5

Alla kommuner bör utse och ge mandat åt en person och/eller en intern 
samordningsgrupp som har ansvaret för att samordna 
klimatanpassningsarbetet inom kommunen.
 


 Kommunerna x 1
Tveksamt om någon har det formella ansvaret. Mandat och 
rollen bör förtydligas.

6

Alla kommuner bör ta ett aktivt beslut om kommunens behov av 
en kommunal klimatanpassningsplan och dess omfattning. Beslut 
med motivering bör förmedlas till Länsstyrelsen

Kommunerna

x 1

Formellt ansvar på någon att skriva förslag om detta. 
Orimligt att en liten kommun gör en helt egen plan, måste 
göras regionalt. Däremot bör kopplingen kopplingen till den 
kommunala Översiktsplanen vara tydlig

7
Integrera klimatanpassningsfrågan i den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen. Länsstyrelsen x 1 Denna åtgärd är även relevant på kommunal nivå

8

Integrera klimatanpassningsfrågan vid årets förmågebedömning 
vars tema i år är skyfall genom en särskild punkt i dagordningen Länsstyrelsen

9

Sammanställa viktiga samhällsfunktioner i länet (ex vattentäkter, 
avloppsreningsverk, förorenade områden, miljöfarliga 
verksamheter mm) i ett GIS-skikt och sammanfoga dessa med 
översvämningskarteringar för delar av vattendrag i länet där dessa 
objekt kan påverkas. Analysera vilka åtgärder som måste vidtas.

Länsstyrelsen

10

Informera allmänheten och privata fastighetsägare om 
klimatanpassning genom att bland annat ta fram broschyr om 
vilket ansvar man som enskild fastighetsägare har vid t ex 
översvämningar

Länsstyrelsen (i sammarbete med 
kommunerna och Regionförbundet Södra 
Småland)

11

Ta fram passande ytor för dagvattenlösningar som bedöms 
lämpliga att undanta från exploatering samt ta fram 
investeringsplaner för lämpliga åtgärder

Kommunerna x 2
Detta arbete är en del den kommande VA-planen som skall 
påbörjas under 2014

Namn på remissinstans:

Fyll i kolumn D-I med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er vara delaktiga i.



Fylls i av remissinstanserna (sätt 
kryss)

Nr
Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det

 möjlighet att lämna nya förslag)
Föreslagen Huvudaktör/

Medaktör
Vi avser att genomföra/delta i 
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara
 huvudaktör Prio 1 Prio 2 Prio 3 Löpande Kommentar till åtgärden

12

Ta fram en plan för hantering av VA-systemens hänsyn till 
klimatförändringarnas konsekvenser med ett perspektiv på 100 till 
200 årsflöden, och som ska finnas som hjälp till allt planarbete

Kommunerna

X 2
Detta arbete är en del den kommande VA-planen som skall 
påbörjas under 2014

13
Integrera klimatanpassning i den kommunala översiktsplanen, i 
enlighet med åtgärd nr 12 i ”Åtgärdsprogram för miljömålen i 
Kronobergs län 2014-2020”

Kommunerna
X 1

En ny kommunal översiktsplan är under arbete där denna 
åtgärd är integrerad

14

Anordna informationsträffar och utbildning till berörd personal 
inom vård och omsorg om vilka åtgärder som ska vidtas vid 
värmeböljor

Länsstyrelsen (i samarbete med landstinget 
och kommunerna) X 2

Ansvaret ligger på socialförvaltningen inom kommunen, 
lokal samordnare för klimatanpassningsarbetet bör vara 
med för bättre förståelse av helheten

15

Information till allmänheten (t ex via sjukvårdsupplysningen) om 
vad man bör tänka på vid långvarig värmebölja. Landstinget

16
Kunskapsspridning till lantbrukare och skogsägare vad ett 
förändrat klimat kan innebära för deras näring Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

17

Integrera klimatanpassningsfrågan i handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet samt tar hänsyn till 
klimatanpassningsåtgärder vid beslut om stöd

Länsstyrelsen

18

 Alla kommuner bör se över de markavvattningsföretag som de är 
delaktiga i eller som de släpper vatten till, samt om behov finns, 
avveckla eller ompröva markavvattningsföretagen
 


Kommunerna

x 2
Detta arbete är en del den kommande VA-planen som skall 
påbörjas under 2014. I övrigt är det en mycket 
resurskrävande åtgärd som måste samordnas regionalt. 

19

Vid framtagandet av nya skötselplaner eller revidering av 
befintliga, lyfta in och ta hänsyn till klimatanpassade åtgärder. 
Utarbeta en checklista med varje typ av förväntad konsekvens 
och hur man kan arbeta för att åtgärda varje specifikt 
klimatförändringsproblem genom anpassad skötsel

Länsstyrelsen

20

Kartlägga vilka områden som ska få översvämmas i framtiden 
men även vilka områden som inte får översvämmas, där man då 
tar hänsyn till biologiska värden och arter som t ex kräver 
översvämningar. Kartläggningen bör även visa på vad för 
åtgärder man bör vidta.

Länsstyrelsen

x 1
Deltagande som remissinstans viktigt då beslutet kan 
komma att påverka kommunens möjligheter till 
markavvattning.

21

Kunskapsspridning i form av workshops om kulturmiljöer i ett 
förändrat klimat. Kommuner, museer, hembygdsföreningar, 
svenska kyrkan och riksantikvarieämbetet bör vara deltagare

Länsstyrelsen x 2
Viktigt att höja kompetensen allmänt inom detta område, 
workshopen bör därför breddas. 

22

Utarbeta en strategi för hur man ska hantera kulturarvet i 
skogsmark efter stormar så att kulturarvet inte riskerar att 
förstöras av t ex skogsmaskiner.

Länsstyrelsen (i samarbete med 
Skogsstyrelsen)

23

Utökad tillsyn för vattenverksamhetsanläggningar som både har 
och saknar tillstånd, samt införa en tillsynsavgift som gör det 
möjligt att finansiera den utökade tillsynen

Länsstyrelsen

24

Ge ekonomiskt bidrag och underlätta för markägare att anlägga 
våtmarker som kan fungera som buffert vid översvämningar, men 
även som vattenreservoar vid torka.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket X 1
Borde vara högre prioriterat och gäller även kommuner, 
dels som markägare och dels som samordnande länk

25
Skapa en samverkansgrupp kring höga flöden i Mörrumsån där 
länsstyrelsen är sammakallande Länsstyrelsen( i samarbete med kommunerna) x 2 Gäller för andra vattendrag också



Fylls i av remissinstanserna (sätt 
kryss)

Nr
Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det

 möjlighet att lämna nya förslag)
Föreslagen Huvudaktör/

Medaktör
Vi avser att genomföra/delta i 
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara
 huvudaktör Prio 1 Prio 2 Prio 3 Löpande Kommentar till åtgärden

26

Ta fram en beredskapsplan för Mörrumsån där samhällsviktiga 
funktioner utpekas samt vilka åtgärder som behöver genomföras 
för att säkerhetsställa dessa

Kommunerna x 2
Måste göras tvärkommunalt, även tillsammans med 
Blekingekommunerna. Och för andra vattendrag med.

NYA FÖRSLAG (Fyll på)
Pga av ett mildare klimat kommer troligtvis trycket från skadedjur 
öka. Även främmande invasiva arter (både djur och växter) kan få 
större utbrednning. Denna utveckling borde även följas i 
klimatanpassningsarbetet, t.ex. genom förebyggande åtgärder 
(information, Kompetenshöjning mm) 
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BAKGRUND 
Länsstyrelserna arbetar sedan 2009 med att samordna det regionala 
klimatanpassningsarbetet. 2013 utökades länsstyrelsernas arbete med det regionala 
klimatanpassningsarbetet. I länsstyrelserna regleringsbrev år 2013, uppdrag 39 
stod följande:    
 
”Länsstyrelserna ska sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det 
klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Utgångspunkt för arbetet bör 
vara bedömningar om sårbarhet för klimatförändringar och behov av 
klimatanpassning. Länsstyrelserna ska sedan efter samråd med berörda aktörer 
utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det 
fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Uppdraget ska 
delrapporteras senast den 1 oktober 2013 samt slutrapporteras till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2014.” 
 
 

I mars 2013 tog Länsstyrelsen i Kronobergs län därför initiativ till kommunbesök. 

Syftet med kommunbesöken var att tillsammans med länets kommuner 

genomföra en sammanställning av klimatanpassningsarbetet som sker på 

kommunal nivå, samt att hitta brister och åtgärder i arbetet med klimatanpassning 

och som då kunde ligga till grund för den regionala handlingsplanen. Även andra 

regionala aktörer har fått frågan hur de arbetar med klimatanpassning i sina 

verksamheter samt lämnat synpunkter på behov och åtgärder för det fortsatta 

klimatanpassningsarbetet. De synpunkter som har kommit fram har därmed legat 

till grunden få de åtgärder som länsstyrelsen tagit fram i den regionala 

handlingsplanen. Det har inte gjorts någon ekonomisk konsekvensanalys av de 

åtgärder som föreslås i denna handlingsplan. Detta beror främst på att åtgärderna 

är av övergripande karaktär och de ingående faktorerna inte kan prissättas förrän 

det finns konkreta exempel att applicera åtgärderna på. 

   

Målet med den regionala handlingsplanen är att länets kommuner och regionala 

aktörer ska se det som en hjälp och vägledning i sitt fortsatta arbete med 

klimatanpassning. Den kan även klargöra olika aktörers olika roller i 

klimatanpassningsarbetet då ansvarsfrågan ibland kan vara otydlig. 

 

Detta är inte den fullständiga handlingsplanen utan endast åtgärdsförslag som 

sedan ska ingå i handlingsplanen.   
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BEHOV AV KLIMATANPASSNING 

Anpassningsarbetet till ett förändrat klimat har i Kronobergs län hittills varit 

inriktat på att identifiera de utmaningar som finns kopplat till ett förändrat klimat, 

samt verkar för en högre förståelse och kunskapsuppbyggnad på kommunal och 

regional nivå. Denna åtgärdslista visar hur arbetet kan konkretiseras och vilka 

samhällsaktörer som behöver titta närmare på åtgärder inom de olika identifierade 

åtgärderna.  Åtgärdslistan ska därför ses som en vägledning för vilka åtgärder som 

Kronobergs län bör vidta vad gäller klimatanpassning så att våra 

samhälsstrukturer blir flexibla och robusta nog att möte de konsekvenser ett 

förändrat klimat för med sig.  

 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de utmaningar som länet står inför vad gäller 

klimatanpassning samt förslag på åtgärder för att kunna möta utmaningarna. 

Åtgärderna är uppdelade i en prioriteringsordning enligt följande: 

 

1. Arbetet behöver påbörjas omgående 

2. Arbetet bör påbörjas inom det närmsta året 

3. Arbetet är inte akut, utan är framtida åtgärder som behöver beaktas 

För varje åtgärd finns även listat vilken aktör som bär huvudansvaret för att 
åtgärden initieras och genomförs. För flertalet av åtgärderna behövs dock tillförsel 
av resurser för att de ska kunna initieras och genomföras. Åtgärderna kommer att 
revideras allteftersom de genomförs, nya åtgärder identifieras samt om resurser 
uteblir eller tilldelas.  
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1. Tvärsektoriell hantering av klimatanpassningsfrågan 

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, ekosystem, natur 
och kulturmiljöer och vår hälsa. Därför är klimatanpassning ett komplext och 
tvärsektoriellt område som kräver samverkan. På nationell nivå finns i dag inget 
departement som har samordningsansvaret för klimatanpassningsfrågorna.  Även 
på kommunal nivå saknas oftast en sammanhållande funktion, ansvarig person 
eller en strategi för hur man ska hantera klimatanpassningsfrågan. Oftast ses det 
som en teknisk fråga men klimatanpassningsprocessen sker ofta i kombination 
med andra förändringar och beslut. Därför är det av oerhörd vikt att den finns 
någon samordnare av klimatanpassningsfrågor på kommunerna som kan 
samordna frågorna och insatserna samt vara en länk mellan kommunerna och 
länsstyrelsen, som hjälper till att sprida kunskapen och information till den egna 
verksamheten.  
 
Många kommuner har inte heller någon strategi för hur man ska arbeta med 
klimatanpassningsfrågan och har dålig kontroll på verksamhetens sårbarhet och 
vilka risker som finns i kommunen. En klimatanpassningsplan är där en god hjälp 
för kommunerna att belysa viktiga områden där klimatanpassning krävs.     

 
 
Nationellt                           
Nr Åtgärd Ansvarig 

 
Prio 

1.  Utse ett departement som har 
samordningsansvaret för 
klimatanpassningsfrågor. 

Regeringen 1  

 
Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

 

2.  Bildande av en regional 
referensgrupp för 
klimatanpassning med 
regelbundna träffar 
tillsammans med 
kommunala representanter 
samt övriga regionala 
aktörer i syfte att sprida 
kunskap och dela 
erfarenheter. Deltagare bör 
bland annat vara kommuner, 
Länsstyrelsen, 
Regionförbundet, 
räddningstjänst, 

Länsstyrelsen 1 
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försäkringsbolag och 
Landstinget. 

3.  Stärka länsstyrelsens egna 
interna tvärsektoriella 
samarbete över 
verksamhetsområdena, 
genom gemensamma projekt 
och arbetsgrupper men även 
samordna länsstyrelsen 
åtgärdsprogram för liknande 
områden. I dagsläget finns 
redan en intern 
klimatanpassningsgrupp 
med deltagare från alla 
enheter, men det 
tvärsektoriella samarbetet 
kan öka. 

Länsstyrelsen 1 

4.  Framtagande av en 
klimatanalys för Kronobergs 
län utifrån de senaste 
klimatscenarierna, vilket kan 
ge bättre förutsättningar för 
planerandet av 
anpassningsåtgärder.   

Länsstyrelsen, 
SMHI genom 
regeringsuppdrag 

Pågår 

 
Lokalt 
Nr 
                                                                                                                                                                                                                 

Åtgärd Ansvarig Prio 

5.  Alla kommuner behöver 
ha utsett och gett 
mandat åt en person 
och/eller en intern 
samordningsgrupp som 
har ansvaret för att 
samordna 
klimatanpassningsarbetet 
inom kommunen. 
  

Kommunerna 1 

6.  Alla kommuner behöver 
ta ett aktivt beslut om 
kommunens behov av 
en kommunal 
klimatanpassningsplan 
och dess omfattning. 
Beslut med motivering 
bör förmedlas till 
Länsstyrelsen. 

Kommunerna 1 
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2. Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och samhällsbyggnad 

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Klimatanpassning i byggande och planering måste samverka 
vilket kräver ett tvärsektoriellt samarbete mellan olika aktörer, både inom 
organisationen men även mellan olika organisationer.  Klimatförändringarna ger 
konsekvenser inom alla områden så som t ex dricksvatten, dagvatten, avlopp och 
elsystem mm. Ofta är problemen inte nya, utan redan befintliga som förvärras av 
ett förändrat klimat. Kommunerna behöver där arbeta mer med strategisk 
planering. Policydokument och strategier för hur kommunen ser på 
klimatanpassning kan ligga till grund för både översiktsplanering, planbesked och 
bygglovgivning, men kommunerna behöver även lyfta in klimatanpassningsfrågan 
i sina risk-och sårbarhetsanalyser.  
 
Flera kommuner lyfter upp frågan om dagvatten samt dricks-och avloppsvatten 
som en av de största utmaningarna. Extrema skyfall innebär att ledningarna bli 
överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar 
som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker. 
Konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat blir 
avsevärda. Kvaliteten på råvattnet i vattentäkterna kommer sannolikt att 
försämras med ökade humushalter och ökad förorening av mikroorganismer. 
Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet ökar med ökade risker för 
översvämningar. Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat 
klimat på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, 
vinter och vår när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad (SOU 
2007:60). 
 

Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig  Prio 

7.  Integrera 
klimatanpassning i den 
regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen.  

Länsstyrelsen 1 

8.  Integrera 
klimatanpassning vid 
årets förmågebedömning 
vars tema i år är skyfall 
genom en särskild punkt i 
dagordningen. 

Länsstyrelsen 1/pågår 

9.  Sammanställa viktiga 
samhällsfunktioner i länet 
(ex vattentäkter, 
avloppsreningsverk, 
förorenade områden, 
miljöfarliga verksamheter 
mm) i ett GIS-skikt och 
sammanfoga dessa med 
översvämningskarteringar 
för delar av vattendrag i 

Länsstyrelsen 2 
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länet där dessa objekt kan 
påverkas. Analysera vilka 
åtgärder som måste 
vidtas. 

10.  Informera allmänheten 
och privata 
fastighetsägare om 
klimatanpassning genom 
att bland annat ta fram 
broschyr om vilket 
ansvar man som enskild 
fastighetsägare har vid t 
ex översvämningar. 

Länsstyrelsen (i 
samarbete med 
kommunerna och 
Regionförbundet 
Södra Småland) 

2 
 
 
 
 
 
 

Lokalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

11.  Inventera passande 
ytor för 
dagvattenlösningar 
som bedöms lämpliga 
att undanta från 
exploatering samt ta 
fram 
investeringsplaner för 
lämpliga åtgärder. 

Kommunerna 1 

12.  Ta fram en plan för 
hantering av VA-
systemens hänsyn till 
klimatförändringarnas 
konsekvenser med ett 
perspektiv på 100 till 
200 årsflöden, och 
som ska finnas som 
hjälp till allt 
planarbete. 

Kommunerna 1 

13.  Integrera 
klimatanpassning i 
den kommunala 
översiktsplanen, i 
enlighet med åtgärd 
nr 12 i 
”Åtgärdsprogram för 
miljömålen i 
Kronobergs län 2014-
2020, Tema: Hälsa i 
miljöarbetet”. 

Kommunerna 1 
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3. Människors hälsa 

Klimatförändringar påverkar människors hälsa. En del konsekvenser är positiva 
men flertalet effekter kräver anpassningsåtgärder för att minska de negativa 
konsekvenserna. En minskning av antalet extremt kalla vinterdagar innebär 
positiva konsekvenser i form av minskat antal dödsfall och färre som insjuknar i 
hjärt- och kärlbesvär. En kortare vintersäsong innebär också en minskad risk för 
halkolyckor. Däremot kommer fler och intensivare värmeböljor att öka antalet 
dödsfall och hjärt-, kärl- och lungbesvär sommartid. Information till riskgrupper 
är viktigt samt att anpassa inomhustemperatur på äldreboende, sjukhus och andra 
vårdinstanser. Landstinget Kronoberg kan tillämpa en beredskapshöjning vid 
varning av värmebölja som följer ordinarie krisberedskap. Dialog förs även om 
hur man ska förvara läkemedel vid värmeböljor. Den äldre befolkningen är bland 
den största riskgruppen vid värmebölja då de har svårare att acklimatisera sig vid 
snabbt stigande temperatur. Här är det viktigt att berörd personal inom vård och 
omsorg har rätt utbildning och information om vilka åtgärder som bör vidtas vid 
en värmebölja, samt att rätt information ges till allmänheten om vad man ska göra 
om man börjar må dåligt vid en värmebölja. Här är sjukvårdsupplysningen en 
viktig kanal till allmänheten.  
 
Med en ökad nederbörd från höst till vår och fler skyfall ökar också risken för 
översvämningar som kan leda till att viktiga samhällsfunktioner som att 
ambulanstransport, hemtjänst, vattenrening och uppvärmning slås ut om inte 
anpassningsåtgärder vidtas. Skyfall och ökade flöden kan också leda till att toxiska 
ämnen från dagvatten, industrimark och deponier kan läcka in i ytvattentäkter, 
liksom smittämnen från djurhållning, marker och avloppsvatten. Vid allvarliga 
händelser har Landstinget Kronoberg en grundberedskap som ska hantera alla 
typer av händelser, men dock inte specifikt för klimatanpassning. 

 
 
Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

14.  Anordna 
informationsträffar 
och utbildning till 
berörd personal inom 
vård och omsorg om 
vilka åtgärder som ska 
vidtas vid värmeböljor. 

Länsstyrelsen (i 
samarbete med 
landstinget och 
kommunerna) 

2 

15.  Information till 
allmänheten (t ex via 
sjukvårdsupplysningen) 
om vad man bör tänka 
på vid långvarig 
värmebölja. 

Landstinget 1 
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4. Areella näringar 

Klimatets förändringar under de närmaste decennierna kommer att påverka 
förutsättningarna för länets jord och skogsbruk på flera olika sätt. Vädret 
förväntas bli både varmare och rikare på nederbörd, även om det inte är jämnt 
fördelat. Där det idag är torrt kan vi förvänta oss att det blir torrare och där det 
idag är hög nederbörd kan vi förvänta oss att det blir blötare. Ett förändrat klimat 
kan öka odlingssäsongen och kan ge positiva effekter om de negativa effekterna 
inte tar överhand. En utmaning är att berörda aktörer håller sig uppdaterade och 
anpassar både jordbruket och skogsbruket därefter. Frågor som kan uppkomma 
vid en förändring av jordbruket är: vilka nya grödor behövs? Hur ska man utnyttja 
en längre växtsäsong? Klarar jordbrukets vattenanläggningar av en större mängd 
nederbörd?  
 
Många kommuner släpper ut sitt dagvatten i vattendrag som berörs av 
markavvattningsföretag intill tätorter, och många av dessa får ta mot mer vatten 
än vad de är anpassade till. Att skapa samarbetsytor mellan kommuner och 
jordbrukare för att hitta gemensamma lösningar innan problemen uppstår är 
viktigt. En viktig pusselbit är hur möjligheterna att avveckla eller ompröva 
markavvattningsföretag förbättras. I dagsläget utgör både kostnader för 
omprövning och processen hinder för detta. 
För den enskilde markägaren kan klimatfrågan ibland kännas stor och ogripbar. 
Det kan vara svårt att se hur frågan påverkar den enskilda fastigheten. Det är lätt 
att se klimatet som ett helt nytt ämne, i stället för att se det som ytterligare en 
aspekt i fastighetsskötseln respektive arbetet. 
Enligt Skogsstyrelsen är en stor utmaning för skogsbruket att viltbetet gör det 
svårt att föryngra aktivt med annat än gran i stora delar av landet. Dock är det 
mycket angeläget att motverka ”förgraningen” som viltbetesproblemet redan idag 
bidrar till och skapa mer blandskogar med större lövinslag. När det gäller arbetet 
med att minska körskador och deras negativa inverkan på livet i skogsbäckar och 
större vattendrag så pågår ett aktivt arbete ute bland flera skogsaktörer enligt 
Skogsstyrelsen. En policy togs fram gemensamt av skogssektorn för några år 
sedan. Dock återstår det att se om detta arbete är tillräckligt för att dels minska 
problemens omfattning i dagsläget, men också att klara av att möta ett ännu 
varmare klimat.   
 
Se även åtgärder under ”Naturmiljö och Översvämning vid vattendrag” 
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Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

16.  Kunskapsspridning till 
lantbrukare och 
skogsägare om vad ett 
förändrat klimat kan 
innebära för deras näring. 

Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen 

2 

17.  Integrera 
klimatanpassningsfrågan i 
handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet 
samt ta hänsyn till 
klimatanpassningsåtgärder 
vid beslut om stöd. 

Länsstyrelsen 2 

Lokalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

18.  Alla kommuner bör se 
över de 
markavvattningsföretag 
som de är delaktiga i eller 
som de släpper vatten till, 
samt om behov finns, 
avveckla eller ompröva 
markavvattningsföretagen. 
 

Kommunerna 2 
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5. Naturmiljö 

Klimatförändringarna bedöms påverka den biologiska mångfalden och ekosystem 
i mycket stor utsträckning. Ett förändrat klimat påverkar naturmiljön både direkt, 
men också indirekt. Direkta effekter är t ex att klimatzonerna flyttar norrut och att 
främmande arter etablerar sig i området och kan konkurrera ut de inhemska 
arterna. Indirekt påverkas naturmiljön av att vi på grund av klimatet anpassar och 
förändrar markanvändningen och skyddet av samhällsviktiga funktioner, vilket i 
sin tur får konsekvenser för den biologiska mångfalden och naturvårdsfrågor. För 
att upprätthålla en hållbar biologisk mångfald är det viktigt att arbeta för att 
befintliga ekosystem ska vara livskraftiga och motståndskraftiga för att klara 
klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan därmed komma att ställa högre 
krav på en förvaltning på ett större geografiskt område där 
förflyttningsmöjligheter kan tillgodoses. 
 
 
 

Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

19.  Vid framtagandet av nya 
skötselplaner eller 
revidering av befintliga, 
lyfta in och ta hänsyn till 
klimatanpassade åtgärder. 
Utarbeta en checklista för 
varje typ av förväntad 
konsekvens och hur man 
kan arbeta för att åtgärda 
varje specifikt 
klimatförändringsproblem 
genom anpassad skötsel. 

Länsstyrelsen 1 
 

20.  Kartlägga vilka områden 
som ska få översvämmas i 
framtiden men även vilka 
områden som inte får 
översvämmas, där man då 
tar hänsyn till biologiska 
värden och arter som t ex 
kräver översvämningar. 
Kartläggningen bör även 
visa på vad för åtgärder 
man bör vidta. 

Länsstyrelsen 1 
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6. Kulturmiljö 

Kulturarvet är det spår som vi människor lämnar efter oss i form av byggnader, 
parker, monument, statyer, gravplatser och liknande. De 
klimatanpassningsåtgärder som genomförs i vårt samhälle idag kan också bli delar 
av vårt framtida kulturarv. De klimatförändringar som vi upplever påverkar även 
vår kulturmiljö. Gamla byggnader av trä, sten och murbruk har ofta redan 
motstått århundraden av väderpåverkan. Allt byggmaterial är utsatt för 
nedbrytning och slitage över tid, men ett förändrat klimat kan påverka hur snabbt 
och under vilka former detta sker. Även det arkeologiska kulturarvet påverkas av 
klimatförändringarna. Arkeologiska kulturarv i vatten kan påverkas av förändrad 
vattenkemi, översvämningar, ras, skred och förändrade grundvattennivåer. För t 
ex ruiner och hällristningar är klimatriskerna i stället kopplade till 
extremväderhändelser, frostsprängningar, luftfuktighet samt påverkan från 
mänskliga anpassningsåtgärder som förändrad markanvändning. Kulturmiljön och 
kulturlandskapet bör finnas med som viktiga aspekter när övergripande 
klimatanpassningsåtgärder planeras och genomförs. En stor brist vad gäller 
kulturmiljöer och klimatanpassning är otillräcklig kunskap om hur klimatet 
påverkar kulturarvet. Här behövs mer forskning och informationsspridning. 
 
 
 

Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

21.  Kunskapsspridning i 
form av workshops 
om kulturmiljöer i ett 
förändrat klimat. 
Kommuner, museer, 
hembygdsföreningar, 
svenska kyrkan och 
riksantikvarieämbetet 
bör vara deltagare. 

Länsstyrelsen 2 

22.  Utarbeta en strategi 
för hur man ska 
hantera kulturarvet i 
skogsmark efter 
stormar så att 
kulturarvet inte 
riskerar att förstöras 
av t ex 
skogsmaskiner.  

Länsstyrelsen (i 
samarbete med 
Skogsstyrelsen) 

2 

 

  



      Ärendenummer      
 424-1117-14 
 

13 
 

7. Översvämning vid vattendrag  

I framtiden innebär klimatförändringarna att vi kommer att få mer nederbörd, 
framför allt under vinterhalvåret men även extremväder kommer att öka som t ex 
skyfall. Det innebär att riskerna för översvämning vid sjöar och längs vattendrag 
kommer att öka. Översvämningar är en naturlig funktion i ett vattendrag. Vår 
förkärlek för att exploatera områden i anslutning till vattendrag har gjort att vårt 
samhälle blivit extra känsligt för översvämningar. Med klimatförändringarna är det 
troligt att det kommer att förvärras. De översvämningskarteringar som MSB 
(Myndigheten för samhälsskydd och beredskap) tagit fram för de större 
vattendragen i länet är av översiktlig karaktär och här kan mer detaljerade 
utredningar behöva göras inom vissa områdena samt av de mindre vattendragen. 
Länsstyrelsen har i ett tidigare projekt tillsammans med Alvesta och Växjö 
kommun tagit fram en översvämningskartering för delar av Mörrumsån. En 
detaljerad översvämningskartering har även tagits fram för Lagan, där kommuner 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län i samarbete med Jönköpings och Hallands län 
nu tar fram en gemensam beredskapsplan.  
 
Vattendragen påverkas även olika av klimatförändringarna beroende på hur 
reglerade/oreglerade de är. Problem kan uppstå vid höga flöden men även vid 
torka vid de vattenverksamheter som finns.   
 
Se även åtgärder under ”Tekniska försörjningssystem, infrastruktur och 
samhällsbyggnad samt Naturmiljö 

 
 
Regionalt 
Nr Åtgärd Ansvarig Prio 

23.  Utökad tillsyn för 
vattenverksamhetsanläggningar 
som både har och saknar 
tillstånd, samt införa en 
tillsynsavgift som gör det 
möjligt att finansiera den 
utökade tillsynen. 

Länsstyrelsen 1 

24.  Ge ekonomiskt bidrag och 
underlätta för markägare att 
anlägga våtmarker som kan 
fungera som buffert vid 
översvämningar, men även 
som vattenreservoar vid torka. 

Länsstyrelsen 
och 
Jordbruksverket 

2 

25.  Skapa en samverkansgrupp 
kring höga flöden i 
Mörrumsån där Länsstyrelsen 
är sammankallande. 

Länsstyrelsen (i 
samarbete med 
kommunerna)  

2 

26.  Ta fram en beredskapsplan vid 
översvämning av Mörrumsån 
där samhällsviktiga funktioner 
utpekas samt vilka åtgärder 
som behöver genomföras för 
att säkerhetsställa dessa. 

Kommunerna 2 
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postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 99 S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 socialtjansten@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

    
   
 
  Till Socialnämnden, 
                                                                         Kommunstyrelsen 
                                                                            
Tjänsteskrivelse med förslag på ekonomisk modell för fortsättning på pro-
jekt Framtid Kronoberg under år 2015. 
 
 
Bakgrund 

Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under två år sedan 2012, finansierat av 
ESF(europeiska socialfonden). Projektet syftar till att minska ungdomsarbetslösheten 
och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna 16-29 år. Projektet drivs i samverkan 
mellan länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Regionförbundet Södra Småland. 
Projekttiden går ut 2014-12-31, då upphör finansieringen från ESF. Mer info om resultat 
från projektet se tidigare utskickat material. 
 

Aktuellt 

Dialogdag hölls 2014-04-04 i  Växjö, inbjudna var kommunpolitiker från länet och re-
presentanter från projekt och styrgrupp. Syftet var att diskutera och komma fram till hur 
man ville gå vidare med projektet, och i så fall hur det skulle kunna finansieras.  
Tingsryds kommun representerades av socialnämndens presidium, kommunchef och 
ordf KS, samt undertecknad styrgruppsmedlem. 
Sammanfattning av projektet och resultat har tidigare skickats ut till socialnämnden och 
KSau. 
Efter dialogdagen har en arbetsgrupp inom Framtid Kronoberg jobbat vidare med att 
utveckla olika budget/finansieringsmodeller som bygger på befolkning och antal delta-
gare. 
 
Beslutsgång 

Socialnämnden fattade beslut om viljeinriktning vid sammanträdet 2014-04-15. Sista 
dag för beslut om ekonomiska åtaganden är 2014-06-15. 
 
Resultat 

I materialet (bil 1) och under dialogdagen 4/4 framhölls projektets goda resultat både 
som helhet och för enskilda kommuner och samverkansparter. För Tingsryds kommuns 
del har projektet gynnat kommunen som helhet och för socialnämnden har åtminstone 
ett 20-tal ungdomar minskat sitt bidragsberoende eller blivit helt självförsörjande. Även 
andra nämnders verksamheter har gynnats av projektet, som exempel Barn-och utbild-
ningsnämnden, då stort fokus i projektet har legat på att motivera ungdomar att utbilda 
sig till minst gymnasienivå. Genom intensiv individuell coachning och möjlighet till” 
prova på”-kurser i trygg miljö har ett flertal ungdomar sedan kommit tillbaka till hem-
kommunen och fortsatt sin utbildning på Lärcenter, ibland i kombination med nystarts-
jobb/praktik. 
 
 

 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477 -44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 
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Kostnadsexempel på utanförskapet i Tingsryd 

Det finns olika sätt att beräkna utanförskapets kostnader. Ett exempel på beräkning är 
gjord av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, se vidare 
www.utanforskapetspris.se  . Där finns utvecklat beräkning på vad en årskull i utanför-
skap från 20-årsåldern till pension skulle kosta, för Tingsryds kommun skulle det bli 
220 500 000 kr. 
Mer närliggande och konkreta exempel är vad  unga vuxna kostar i försörjningsstöd 
idag i Tingsyd. De senaste 6 månaderna oktober 2013 –april 2014 har ett 70-tal unga 
vuxna 18-25 år på något sätt varit aktuella på försörjningsstöd. Av dessa 70 unga har 
exempelvis ett 10-tal personer(förekommer fler) varit aktuella under de senaste två 

åren och sammanlagt kostat i försörjningsstöd  ca 1, 4 miljoner. Av dessa har, 4 ung-
domar nyligen blivit eller kommer att bli självförsörjande, 2 genom andra ersättningar 
och 2 har fått arbete. De ungdomar som nu blivit självförsörjande har alla i någon period 
varit inskrivna/aktuella på Framtid Kronoberg. 
 
Kostnads-och budgetexempel för fortsättning Framtid Kronoberg 

I budgetexempel beräknas kostnaden för att driva Framtid Kronoberg vidare som läns-
projekt och i ungefär samma omfattning, till 8 miljoner /år .  
 
8 miljoner fördelat på kommunerna i länet och baserat på befolkningsmängd ger en av-
gift på 519 609 kr för Tingsryds del. Avgiften är beräknad som tak, dvs högsta kostnad. 
 
Ytterligare kostnadsmodell har tagits fram baserat på grundavgift utifrån befolknings-
mängd +antal helårsplatser, 10 platser för Tingsryds del. Totalkostnaden samma, 8 mil-
joner och för Tingsryds del 531 544 kr. 10 helårsplatser kommer Tingsryd att ha svårt 
att fylla(undertecknads reflektion). Oavsett beräkningsmodell så blir högsta kostnaden 
ca 500 000 kr för 2015. 
 
Vad gäller övriga myndigheters insatser har förtydliganden inkommit till Framtid Kro-
noberg från: 
Landstinget-Inga finansiella medel för bidrag till projektet, men samverkan och insats i 
form av konsultativa insatser, kunskapsöverföring individuellt och i grupp, medverka 
vid bedömningar och insatser kring enskilda personer som ingår i projektet. 
 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen- Inga finansiella medel som bidrag till 
projektet, men medfinansiering av de enskilda ungdomar som deltar och får behålla sin 
ersättning. Personella resurser som avsätts särskilt för projektet, stöd i form av råd och 
kunskap till arbetsplatser som ska ta emot ungdomar, kontaktvägar in till Landstinget 
för att kalla till avstämningsmöte, kontaktvägar in till myndigheten. 
 
 
Sammanfattning med förslag 

Framtid Kronoberg är ett framgångsrikt projekt som bidragit till att minska arbetslöshet 
och utanförskap i Tingsryds kommun. Även om det nu syns vissa positiva tecken att 
ungdomsarbetslösheten sjunker, så finns en stor grupp unga vuxna i Tingsryds kommun 
som står utanför arbetsmarknaden  och som riskerar ett längre utanförskap. Genom 
Framtid Kronoberg har ungdomar som gått arbetslösa länge kommit igång med praktik, 
arbete och/eller studier. För de som stått längre ifrån, har hela processen tagit ca 2 år. 
I den ekonomiska beräkningen ovan tjänas årsavgiften in på ett par ungdomar som 
kommer vidare i egenförsörjning. 
 

http://www.utanforskapetspris.se/
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Förslag till finansiering 

Det är rimligt att socialnämnden står för en större del av avgiften för år 2015, men också 
att en del tas från konto för flykting- och ensamkommande, samt centralt under kom-
munstyrelse då det är ett projekt som vänder sig till alla unga vuxna som riskerar att stå 
utanför arbetsmarknaden: 
 

Tillägg 140520 efter ny kostnadsmodell som beslutats i styrgruppen för Framtid Krono-

berg. Kostnadsmodell efter grundavgift + deltagare maximal avgift 12 platser 624 000 

kr, se tabell nedan och bilaga 1                                                                                                      

 

IFO-försörjningsstöd/arbmarknadsinsatser                            220 000  kr       264 000 kr 
Flykting och ensamkommande                                              150 000            180 000 

Kommunstyrelse                                                                    150 000            180 000 

                                                                                               520 000            624 000 

 
 
Budgetmodell gäller endast för året 2015 och utvärdering kommer att ske under året 
innan eventuella förlängningsavtal skrivs. 
 

Förslag till beslut: 

 

Socialnämnden i Tingsryd beslutar att delta i projekt Framtid Kronoberg enligt ovan 
angivna budgetmodell under förutsättning att medel också kan tas från flyktingkonto 
och att ansöka hos Kommunstyrelse om medfinansiering, till en maximal avgift på 
624 000 kr för 2015. 
 
 
Tingsryd 140520 
 
 
 
 
Ragnhild Olsson 
Avd chef Individ-och familjeomsorg 
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Budget- och kostnadsexempel för Framtid Kronobergs 

verksamhetsår 2015  

 

Budgetexempel 2015 

    Personal           4 919 500 kr  
Coach 9,5 

 samordnare 0,5 
 Administratör 0,25 
   Lokal              517 000 kr  

Hyra, el, larm m.m. 
   Tjänst           1 740 000 kr  

Utbildning, friskvård, m.m. 
   Material                85 000 kr  

Kontorsmaterial, 
 skyddskläder, m.m. 
   Resor              398 000 kr  

Bilhyra, drivmedel 
 busskort m.m. 
   Telefoni och IT              187 000 kr  

  Övrigt              153 500 kr  
Representation, 

 kompetensutveckling, 
 reklam/information, m.m. 
 

 
  

 

Summa           8 000 000 kr  
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Kostnadsexempel 2015 

Kostnadsexemplet utgår från att alla kommuner betalar en grundavgift och därefter betalar för 
det antal helårsplatser som önskas. De budgeterade kostnaderna är fördelade utifrån följande 
uppställning: 
 
Grundavgift* Kostnad 

Personal: 
Samordnare 0,5 % tjänst, administratör 0,25 % tjänst 402 988 kr 
Lokal:  
Hyra, el, larm 517 000 kr 

Övrigt: 
Representation, kompetensutveckling, reklam/information 153 500 kr 

Delsumma 1 073 488 kr 

 
Antalet helårsplatser: 150 st Kostnad 

Personal: 
Coacher 9,5 4 516 512 kr 
Tjänster: 
Utbildning, friskvård 1 740 000 kr 

Telefoni och IT 187 000 kr 
Material: 
Kontorsmaterial, skyddskläder m.m. 85 000 kr 
Resor:  
Bilhyra, drivmedel, busskort m.m. 398 000 kr 

Delsumma 6 926 512 kr 

    

Totalsumma 8 000 000 kr 

 
*krävs av verksamheten oavsett antalet helårsplatser.   
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Grundavgift 

Grundavgiften beräknas utifrån respektive kommuns befolkningsmängd. Nedan presenteras 
fördelningen per kommun. 
 

Kommun 
Procentuellt 

invånarantal 
Kostnad 

Alvesta 10,30% 110 569 kr 
Lessebo 4,31% 46 267 kr 
Ljungby 14,57% 156 407 kr 
Markaryd 5,08% 54 533 kr 
Tingsryd 6,50% 69 777 kr 
Uppvidinge 4,96% 53 245 kr 
Växjö 45,86% 492 302 kr 
Älmhult 8,42% 90 388 kr 
Summa 100,00% 1 073 488 kr 

 

 

Helårsplats 

Vi har utgått från 150 helårsplatser, vilket är beräknat utifrån förmodat intag och utflöde 
under år 2014 samt ett ungefärligt snittvärde på antalet deltagare som månadsvis är inskrivna 
samtidigt. Kostnaden för antalet helårsplatser som totalsumma är 6 926 512 kr, vilket innebär 
att kostnaden per helårsplats blir 46 177 kr. I tabellen som följer presenteras totalkostnaden 
för respektive kommun, fördelat på grundavgift samt antalet helårsplatser. 
 

Kommun Grundavgift 

Antal 

 helårsplatser* 

Kostnad  

helårsplatser Totalkostnad  

Alvesta            110 569 kr  15      692 651 kr             803 220 kr  
Lessebo              46 267 kr  6      277 060 kr             323 328 kr  
Ljungby            156 407 kr  22   1 015 888 kr          1 172 296 kr  
Markaryd              54 533 kr  8      369 414 kr             423 947 kr  
Tingsryd              69 777 kr  10      461 767 kr             531 544 kr  
Uppvidinge              53 245 kr  7      323 237 kr             376 482 kr  
Växjö            492 302 kr  69   3 186 196 kr          3 678 497 kr  
Älmhult              90 388 kr  13      600 298 kr             690 685 kr  

 
        

Summa        1 073 488 kr  150  6 926 512 kr         8 000 000 kr  

*antal platser fördelade efter befolkningsmängd. 
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Varje samverkanskommun har möjlighet till plus/minus 25% avseende antalet helårsplatser. 
Nedan följer därför en beräkning på hur kostnadsbilden kan se ut utifrån behovet av 
helårsplatser. 
 

Kommun 
Antal hel-

årsplatser 

Kostnad  

helårsplats 

Kostnad  

grundavgift 
Totalkostnad 

Alvesta         

Fördelat utifrån befolkningsmängd 15      692 651 kr     110 569 kr       803 220 kr  
Minimum antal helårsplatser 11      507 947 kr     110 569 kr       618 516 kr  
Max antal helårsplatser 19      877 363 kr     110 569 kr       987 932 kr  
Lessebo 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 6      277 060 kr       46 267 kr       323 328 kr  
Minimum antal helårsplatser 4      184 708 kr       46 267 kr       230 975 kr  
Max antal helårsplatser 8      369 416 kr       46 267 kr       415 683 kr  
Ljungby  

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 22   1 015 888 kr     156 407 kr    1 172 296 kr  
Minimum antal helårsplatser 16      738 832 kr     156 407 kr       895 239 kr  
Max antal helårsplatser 28   1 292 956 kr     156 407 kr    1 449 363 kr  
Markaryd 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 8      369 414 kr       54 533 kr       423 947 kr  
Minimum antal helårsplatser 6      277 062 kr       54 533 kr       331 595 kr  
Max antal helårsplatser 10      461 770 kr       54 533 kr       516 303 kr  
Tingsryd 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 10      461 767 kr       69 777 kr       531 544 kr  
Minimum antal helårsplatser 8      369 416 kr       69 777 kr       439 193 kr  
Max antal helårsplatser 12      554 124 kr       69 777 kr       623 901 kr  
Uppvidinge 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 7      323 237 kr       53 245 kr       376 482 kr  
Minimum antal helårsplatser 5      230 885 kr       53 245 kr       284 130 kr  
Max antal helårsplatser 9      415 593 kr       53 245 kr       468 838 kr  
Växjö 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 69   3 186 196 kr     492 302 kr    3 678 497 kr  
Minimum antal helårsplatser 52   2 401 204 kr     492 302 kr    2 893 506 kr  
Max antal helårsplatser 86   3 971 222 kr     492 302 kr    4 463 524 kr  
Älmhult 

    Fördelat utifrån befolkningsmängd 13      600 298 kr       90 388 kr       690 685 kr  
Minimum antal helårsplatser 10      461 770 kr       90 388 kr       552 158 kr  
Max antal helårsplatser 16      738 832 kr       90 388 kr       829 220 kr  
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

   
   
 
  Till KSAU 
    
 
 
 
Ärende:  Handlingsplan: Laddstolpar till kommunens parkering 
Diarienr:  
 
 
Förslag till beslut: 

Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen ” Laddstolpe till 
kommunens parkering”. 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet.  
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
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Handlingsplan:  Laddstolpar till kommunens parkering 
 

Visionen: År 2030 har kommunen väl fungerande kom-
munikationer och en god infrastruktur för 
transporter, information och energi i form av 
vägar, förbindelser till järnvägsstationer och 
flygplatser, kollektivtrafik, bredband, tele-
kommunikationer samt elnät. 

 

Målprogrammet:  I arbetet med att skapa ett attraktivt och håll-
bart samhälle är [..] ett miljövänligt resande 
mycket viktigt. 

 
Bakgrund och syfte: 

Kommunen deltar sedan 2012 i projektet Greencharge Sydost med syfte att öka kun-
skapen kring förutsättningarna för en hållbar introduktion av elfordon & el-
laddinfrastruktur i sydostregionen. En central del för att påskynda utvecklingen av detta 
arbete är att installera offentliga laddstolpar på strategiska platser i kommunen. Som ett 
första steg föreslås därför installationen av två laddstolpar på parkeringen utanför kom-
munhuset på övre torget. Placeringen gör den lättilggänglig för både medborgare och 
elbilar i kommunens ägo.  
Vidare föreslås genomförandet av en utredning av strategisk lämpliga platser för install-
ationen av laddstolpar inom hela kommunen (främst tätorterna).      
 
Tidsplan:   

Två laddstolpar installeras för att vara klara under augusti. En utredning av var laddstol-
par i resten av kommunen ska kunna placeras ska vara klar under 2014. 
 

Förslag till beslut: 

Att kommunen bekostar installation av två laddstolpar på kommunens parkering. Be-
räknad kostnad för detta blir 50000 kr. 
 
 



Ärende 16 

Information från 

näringslivsutvecklare 



 2014-05-22  1 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
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  Till KSAU 
    
 
 
 
Ärende:  Återrapportering Handlingsplan in- och utflyttning 
Diarienr:  
 
 
Under november och december skickades enkät ut till de som flyttat in till kommunen 
och ut från kommunen de senaste åren. Totalt har ca 350 svar kommit in. 
Resultaten sammanställdes till en rapport som är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete. 
I korthet visar enkäten att de flesta flyttar till Tingsryds kommun p.g.a. av bra boende, 
att de har en partner i kommunen och för att de hittade jobb här. 
Kostnaderna för enkäten blev lägre än de budgeterade och slutade på 13008 kr exklu-
sive arbetskraft. För sammanställningen av enkäten fick vi hjälp av en tillfällig prakti-
kant. 
 
 
  
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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  Till KSAU 
    
 
 
 
Ärende:  Återrapportering samarbetsavtal med Inkubatorn i 

Kronobergs Län 
Diarienr:  
 
 
Tingsryds kommun har, likt de övriga kommunerna i länet, ett samarbetsavtal med In-
kubatorn i Kronoberg. Eftersom vi i Tingsryds kommun inte haft någon egen inkubator 
har vi varit kopplade till den länsgemensamma. Genom detta har företag i kommunen 
haft möjlighet att testa sina idéer mot affärsutvecklare och få möjlighet att utveckla sina 
idéer. Ett flertal kontakter har tagits mellan företag och inkubatorn under 2013 och re-
sulterat i att ett företag, Solutions for Tomorrow, arbetat med inkubatorn och kunnat 
utvecklas. Företaget har kunnat utforma både en bättre produkt, men framförallt bättre 
marknadsföringsidéer och möjlighet att komma ut på en större område. Företaget har 
stora möjligheter att både växa med personal och bli en internationell exportsuccé. 
Att Tingsryds företag har möjlighet att få tillgång till en inkubator är viktigt även för 
fortsättningen och under 2014 bör verksamheten och kontakterna ytterligare fördjupas. 
 
 
 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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  Till KSAU 
    
 
 
 
Ärende:  Återrapportering handlingsplan upprustning av 

banvallar 
Diarienr:  
 
 
Handlingsplanen har genomförts enligt plan och banvallarna i kommunen har upprus-
tats. De banvallar som har berörts är de som inte ingår i sträckningen av Sydostleden 
eftersom de upprustas genom finansiering från annat håll. 
Arbetet har utförts till största delen genom kommunens egna resurser från SBF (160 
tkr), men också med hjälp av externt företag (35 tkr). Hela det budgeterade beloppet 
användes. 
I och med Sydostledens färdigställande kommer cykeltrafiken att öka och för framtiden 
behöver vi se över hur vi arbetar med kontinuerlig upprustning och vidareutveckling av 
kommunens övriga cykelleder och banvallar. 
  
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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