
Ärende 28 

Antagande av detaljplan för 

Linneryd 5:54 m. fl. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

§ 16 

Ändring av detaljplan för Linneryd 5:54 m.fl. 
Dm 2018/256 214, Dm 2017-0737-211/51 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till 

detaljplan och överlämna det till Kommunstyrelsen för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25, om avveckling av Lindegården 

samt att denna skulle överlåtas till Tings1ydsbostäder AB. Syftet var att 

omvandla fastigheten till bostäder med mera för uthyrning till de behov som 

föreligger. För att detta ska komma till stånd behöver det göras en 

planändring eftersom den nuvarande detaljplanen för Linneryd 5:54 med 

flera betecknas som A, allmänt ändamål. Planändringen avses vara B, H, K; 

bostäder, handel och kontor. Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 gett 

kommunledningsförvaltningen uppdraget att upprätta ett planavtal med 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Gällande bestämmelser 

För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1988-19-23. 

Översiktsplan för Tingsryds Kommun antagen 2007-02-08 gäller. 

Handläggning 

Sarphällsbyggnadsnätnnden beslutade 2017-06-07 att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan för 

fastigheten Linneryd 5 :54 m.fl. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-08-22 att låta ställa ut 

detaljplanen på samråd för att få in synpunkter från allmänheten. 

Detaljplanen var ute på samråd under 2017-09-01 till 2017-09-30. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-11-21 att låta ställa ut 

detaljplanen på granskning. Detaljplanen var ute på granskning under 2018-

01-19 till 2018-02-19. 

Yttrande 

fuga synpunkter som medfört väsentliga ändringar har inkommit. 

Utdrags bestyrkande 
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Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

FJID' 

§ 16 fo1isättning 

Besluts underlag 

1. Plankarta, 2018-02-28 

2. Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-02-28 

3. Granskningsutlåtande, 2018-02-28 

Beslutet skickas till 

l(ommunstyrelsen 

Planarkitekt 

9(20) 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-02-28 1(2) 
Dnr: 2017-0737-211/51 

PLAN- OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET 

Ändring av detaljplan för Linneryd 5:54 m.fl. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Plan- och näringslivsutskottet beslutar: 

att godkänna upprättat förslag till detaljplan och överlämna det till Kommunstyrelsen för 

antagande. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25, om avveckling av Lindegården samt att denna 

skulle överlåtas till Tingsryds bostäder AB. Syftet var att omvandla fastigheten till bostäder 

med mera för uthyrning till de behov som föreligger. För att detta ska komma till stånd 

behöver det göras en planändring eftersom den nuvarande detaljplanen för Linneryd 5: 54 

med flera betecknas som A, allmänt ändamål. Planändringen avses vara B, H, K; bostäder, 

handel och kontor. Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 gett 

kommunledningsförvaltningen uppdraget att upprätta ett planavtal med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1988-19-23. 

Översiktsplan för Tingsryds Kommun antagen 2007-02-08 gäller. 

HANDLÄGGNING 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-07 att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen 

i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan för fastigheten Linneryd 5:54 m.fl. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-08-22 att låta ställa ut detaljplanen på samråd 

för att få in synpunkter från allmänheten. Detaljplanen var ute på samråd under 2017-09-01 

till 2017-09-30. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-11-21 att låta ställa ut detaljplanen på gransk

ning. Detaljplanen var ute på granskning under 2018-01-19 till 2018-02-19. 

YTTRANDE 

Inga synpunkter som medfört väsentliga ändringar har inkommit. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

BESTLUTSUNDERLAG 

Plankarta, 2018-02-28 

2018-02-28 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-02-28 
Granskningsutlåtande, 2018-02-28 

UTSKICK AV BESLUT 

Anne-Marie Fransson Kansliet 
Johanna Lindqvist, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Miljö- och byggnadsförvallningen 2018-03-14 Dnr: 2017-0737-211 1(18) 

Johanna Lindqvist 
0477 44220 

Johanna.Lindqvisl2@lingsryd.se 

Uppdrag Samråd Granksning 

DETALJPLAN för LINNERYD 5:54 m fl. 
Linneryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 

ANTAGANDEHANDLING 

Antagande laga kraft 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

Planområde 

Jd .J u av. 

I 1;11~~YD 

I 

HANDLINGAR 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
F astighetsförteckning 
Bilaga: Planprocessen 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 441 77 

40 80 120 180 200 Meter 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Syftet med planen är att ändra markanvändning från A, allmänna 
ändamål, till B, H och K; bostäder, handel och kontor på fastig
heten Linneryd 5 :54 och till B, bostäder, på fastigheten Linneryd 
5: 81. Därmed bekräftas befintliga förhållanden så att rätts läget 
för Linneryd 5:54 och Linneryd 5:81 blir entydigt. Planändring
en medför att kommunen ges möjlighet överlåta fastigheterna till 
annan. 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter 
säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökva
litetsnormer för luft och vatten bedöms dock inte överskridas. 

Planområdet är beläget ca 20 km nordöst om Tingsryd centralort, 
i Linneryds samhälle vid Lindvägen och Björkvägen. 

Planområdet omfattar ca 16 000 m2
• 

Till fastigheterna Linneryd 5:54 och Linneryd 5:81 är Tings
rydsbostäder lagfaren ägare. 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar att Linne
ryds gamla by ingår i kulturhistoriskt värdefullt område (KL 3, 
kulturmiljöprogrammet) och öster om orten finns ett odlings
landskap med stora kultur- och naturvärden (N 8, naturvårdspro
grammet). Ljuva mons naturreservat ligger öster om Linneryd 
och centralt i samhället finns ett antal fornlämningar klassade av 
Riksantikvarieämbetet. Planområdet ligger inte inom något av 
dessa områden. 

Detaljplaner Gällande detaljplan, förslag till ändring och utvidgning av bygg
nadsplanen för del av Linneryd 5: 1 m fl, fastställdes den 23 ok
tober 1987 och har arkivbeteckning 0763-P87/19. Den anger 
aktuella fastigheter som A, område för allmänt ändamål, och 
tillåter en byggnadshöjd på 8 m. Planen upphäver även strand
skyddet inom planområdet. 

Områden med beteckningen A - Allmänt ändamål i äldre planer 
är avsedda för allmänna ändamål och ska ha verksamheter med 
stat, kommun eller landsting som huvudman. Kravet i PBL på att 
ändamål måste redovisas innan bygglov får ges gäller inte för 
dessa äldre planer. Om verksamheten inom ett område med be
teckningen A överförs till en enskild huvudman måste planen 
ändras eller ersättas. Det gäller också för kyrkobyggnader, för
samlingshem, med mera eftersom kyrkan har skilts från staten. 
Den nya bestämmelsen i 9 kap 32a § PBL anger förutsättningar 
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när kvartersmark för allmänt ändamål får användas av privata 

aktörer (Boverket, 2014). 
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Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslöt 2017-05-15 § 83 att ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring 

av detaljplan för Linneryd 5.54 m fl . Standardförfarande skall 

tillämpas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetat- Planområdet innefattar två fastigheter i Linneryds samhälle. Om-

1on rådet är sedan tidigare taget i anspråk och detaljplan från 1987 

finns upprättad. I nuläget finns Lindegården på fastigheten Lin

neryd 5:54 och marklägenheter på fastigheten Linneryd 5:81. 

Planområdet ligger på en slänt vid Stemaviken/Linnerydssjön, 

delvis inom strandskyddsområde, med området närmast strand

linjen (utanför men till viss del inom planområdet) underhållet 

som park plantering. Inom fastigheterna finns låg vegetation, 

mestadels gräs, som fungerar som rekreationsytor och träd

gårdsmark till byggnaderna. 

Geoteknik/Radon Geoteknisk undersökning är ej genomförd. I dagsläget föreligger 

inget behov av geoteknisk undersökning. Planområdet ligger inte 

inom område med känd radonförekomst som överstiger tillåtna 

värden. Radonmätning eller geotekniska undersökningar sker vid 

behov. Om höga radonhalter uppmäts ska åtgärder genomföras 

av fastighetsägare/exploatör. 

Risk för skred/ Planområdet ligger inte inom område med risk för skred eller 

höga vattenstånd höga vattenstånd, enligt SGU planeringsunderlag samt Länssty

relsens och MSB:s skyfalls- och översvämningskarteringar. 
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I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i områ

det. Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller bru

kar en fastighet genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Planområdet ligger inte inom LIS-område. 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område 

för vindkraft. 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om 

fornlämningar hittas i ett senare skede skall arbetet, i enlighet 

med 2 kap 10 § lagen om kulturmiljö mm., omedelbart avbrytas 

och Länsstyrelsen underrättas. 

Inom planområdet finns på fastigheten Linneryd 5:54 servicehu
set Lindegården från år 1960. Byggnaden har lokaler för boende, 

storkök mm och har tidigare varit äldreboende. Planändringen 

medför att olika verksamheter kan inrymmas i byggnaden och 

det blir möjligt att använda befintliga lokaler i större utsträck

ning. 

På fastigheten Linneryd 5:81 finns idag ett flerbostadshus från 

1966 med åtta stycken sammanlänkade marklägenheter. 

Observera att planförslaget kan medföra ändringar av befintlig 

byggnation, efter att sådana ändringar fått ett lagstadgat godkän

nande genom bygglov etc. 

Planområdet är beläget i Linneryds samhälle som har ett visst 

utbud av offentlig och kommersiell service. I samhället finns två 

busshållplatser som trafikeras av busslinje 215 Växjö - Rä
vemåla - Tingsryd. Linneryd har förskola för åldrarna 1-5 år och 

grundskolan Linnerydsskolan med årskurs F-6. I samhället finns 

mataffär, badhus, idrottsplats, bibliotek, kyrka mm. 

Inom planen ska byggnader fortsatt uppfylla de krav på tillgäng

lighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Linneryd ligger i anknytning till både skogs- och odlingsland

skap samt sjöar med möjligheter för rekreation. Grönområden 

finns angränsande till planområdet, lekytor och idrottsplats finns 

att tillgå bland annat vid skolområdet ca 400 m från området. 

Lindvägen 798 tillhör trafikverket och räknas som sekundär 

landsväg. Björkvägen är en kommunskött väg. Båda har en has

tighetsbegränsning på 40 km/h. 

På Linneryd 5 :54 finns en besöksparkering i väster som angörs 
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från Lindvägen och varuintag samt en mindre parkering i syd

östra delen av fastigheten vilka angörs från Björkvägen. En änd

rad användning kan öka trafikflödet till Linneryd 5:54 något då 

stora delar av Lindegården idag står tom. 

På Linneryd 5:81 finns några parkeringsplatser i norra delen. I 

övrigt sker parkering längst med Björkvägen. 

Enligt NVBD belastades Lindvägen 778 av ca 1004 for

don/dygn, varav 105 lastbilar/dygn, under år 2015. Vägen har en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h. 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift "Hur mycket bullrar vägtra

fiken" samt ovanstående trafikuppgifter har en översiktlig bul

lerberäkning gjorts. Enligt beräkningarna överskrider inte bul

lernivåerna godtagbara riktvärden. 

Busslinje 215 Växjö - Rävemåla - Tingsryd går via Linneryd. 

Det finns två hållplatser i samhället, Granvägen och Lindegår

den. 

Linneryd 5 :54 berörs av avtalsservitut för transformatorkiosk 

mm. 

Planområdet ligger inom område som omfattas av Riksintresse 

för Totalförsvar 3 kap 9 § MB, influensområde luftrum. Planför

slaget bedöms inte påverka riksintresset. 

Södra delen av fastigheten Linneryd 5:81 omfattas av strand

skydd. I samband med framtagandet av ny detaljplan återinträder 

strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 18 g §. Om man vill 

upphäva skyddet måste det prövas på nytt mot de nu gällande 

reglerna. 

Enligt 7 kap 18 c § MB får länsstyrelsen förordna att ett strand

skyddsområde som avses ingå i detaljplan inte längre ska vara 

omfattat av skydd, om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl 

för att upphäva strandskyddet i den södra delen av fastigheten 

Linneryd 5:81 är att området redan är ianspråktaget för bebyg

gelse på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd

dets syften. 

Planen är även förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt 

trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet, i enlighet med 7 kap 13 § 

MB. Fri passage på ca 40 meter finns mellan fastigheten och 

vattenlinjen, i enlighet med 7 kap 18 f § MB. 

Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpå

verkan enl. MB 6 kap § 1 föreligger. Planens karaktär är ut

gångspunkt för bedömningen och den görs utifrån MKB-
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förordningens bilaga 2 och 4. Ett dokument med bedömning av 
miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. 

Planförslaget bedöms ej innebära betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprät

tas. 

Miljökvalitetsnor- Linnerydssjön är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vatten-

mer informationssystem Sverige) utvisar miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (förutom kvick
silver och bromerad difenyleter) år 2016. 

Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer 
avseende vatten- och luftföroreningar försämras. Användningen 

blir ungefär den samma och planen tillåter inte etablering av 
tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av för
oreningar. 

Barnkonsekvenser Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga 
negativa konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

Planförslaget Detaljplanen möjliggör för kommunen att överlåta fastigheter till 

annan. Den medför även att användningen för fastigheten Linne

ryd 5:54 ändras så att verksamheter för handel eller kontor kan 
etableras samt att byggnader på fastigheten fortsatt kan användas 

för bostadsändamål. Planändringen medför också att rättsläget 
för fastigheterna Linneryd 5:54 och Linneryd 5:81 bekräftas där 

det idag är annan ägare än kommunen och byggnader idag är 
boningshus. Planen kan innebära att byggnader renoveras eller 
byts ut, förutsättningar för sådana förändringar redogörs i 
plankartan och regleras genom bygg- eller rivningslov. Planen 

medför även att användningen park plantering på fastigheten 
Linneryd 5 :54 ändras till natur. Det innebär att planen stämmer 
bättre överens med dagens användning. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

• En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 

kapitlet 6 §Plan-och bygglagen (PBL) 

Beslut om samråd 
Samråd 
Granskning 
Antagande 
Laga kraft 

Augusti 201 7 
September 2017 
Januari 2018 
Mars 2018 
April 2018 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in

kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för

anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na

tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 

kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman 

för dagvattenledningar inom området som säkrats med 

u-område. 

Planavtal är upprättat. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta och bekosta detaljplan 

• Ansvara för iordningsställande av allmän 
platsmark såsom gång- och cykelvägar, gator, 
torg, grönområden, lekplatser och belysning. 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-
loppsledningar samt dagvattenhantering vid be-
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hov. 

Linneryd 5 :54 • Lösa parkeringar inom fastighet. 

• Ansökan om och kostnader för lantmäteriför-

rättningar såsom fastighetsreglering, avstyck-

ning och servitut vid behov. 

• Ansöka och bekosta fastighetsbildning vid be-

hov. 

• Bekosta eventuell flyttning/ombyggnation eller 

skada av befintliga ledningar eller anläggningar 

inom området. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-

hov. 

• Sanering av eventuella markföroreningar. 

Linneryd 5.81 • Lösa parkeringar inom fastighet. 

• Ansökan om och kostnader för lantmäteriför-

rättningar såsom fastighetsreglering, avstyck-

ning och servitut vid behov. 

• Ansöka och bekosta fastighetsbildning vid be-

hov. 

• Bekosta eventuell flyttning/ombyggnation eller 

skada av befintliga ledningar eller anläggningar 

inom området. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-

~- hov. 

• Sanering av eventuella markföroreningar. 

E. ON Sverige AB • Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar . 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran 

av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen 
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för • Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

området/Fiber • Vid behov säkerställa anläggningen 
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

F ASTIGHETSRÄ TTSLIGA ÅTGÄRDER 

F astighetsinde lnings
bestämme lser 

Markförsörjning 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

Förvärv av mark föreligger ej i dagsläget. 
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Fastighetsägare Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsägarförteckning. 

Fastighetsbildning, servitut Vid genomförande av planen måste befintliga servitut 

mm beaktas. U-områden kan säkras genom ledningsrätt vid 

en lantmäteriförrättning. 

Fastighet 

Linneryd 5:54 

Linneryd 5:81 

Linneryd 5:40 
Linneryd 5: 19 
Linneryd 5 :21 
Linneryd 5 :34 
Linneryd 5 :9 
Linneryd 5 :57 
Linneryd 5:37 
Linneryd 5 :22 
Linneryd 5: 13 
Linneryd 5:39 
Linneryd 5:53 
Linneryd 5 :20 
Linneryd 5:25 
Linneryd 5:37 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedöm
ning 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Åtgärder och konsekvenser 

• Tillhandahålla u-område för ex VA, el eller 
fjärrvärme. 
Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 

och el. 

• Tillhandahålla u-område för ex VA, el eller 
fjärrvärme. 

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 
och el. 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

Den ekonomiska bedömningen ska visa om genomfö

randet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och real

istisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer. 

Genomförandet av planen medför kostnader för byg

gande av olika anläggningar mm. Vid en jämförelse 

mellan den värdeökning och de kostnader som detalj

planen medför samt de mervärden som uppkommer 

(genom att bl a lösa bostadsbrist och möjliggöra varie

rade bostadslösningar) samt bedömd kostnadstäckning 

för de kommunala investeringarna kan detaljplanen 

anses ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt perspektiv. 

Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för 

kommunen i form av plankostnader. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost-
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Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Dagvatten 

El 

Bredband, Fiber 

Avfall 

2018-02-28 10(18) 

nadsersättning. 

Genomförandet av planen innebär en möjliggjord över

låtelse av fastigheten Linneryd 5:54. 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Behov av geotek

niska undersökningar under planarbetet föreligger inte. 

Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA

nätet. De u-markerade områdena i planen skall vara 

tillgängliga för underjordiska ledningar. 

Fjärrvärme finns i området och är ansluten till båda 

fastigheterna inom plan. Anslutning vid om-/nybygg

nation bekostas av exploatör. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområdet för 

den kommunala dagvattenanläggningen. Dagvattnet 

från fastigheten Linneryd 5:54 avleds tillsammans med 

dagvatten från Lindvägen via grönområdet söder om 

planområdet och sedan ut i Linnerydssjön. För fastig

heten Linneryd 5:81 avleds dagvattnet tillsammans med 

dagvatten från Björkvägen i Björkvägens förlängning ut 

i Linnerydssjön i en annan utsläppspunkt. Befintliga 

förhållande avseende avledning av dagvatten föreslås 

gälla vid om- och nybyggnation. 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ

det. Inom planområdet finns ett befintlig elnät bestå

ende av låg- och högspänningsmarkkablar samt ka

belskåp och en transformatorstation. 

Datakabel är framdragen till fastigheterna. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu

nens avfallsplan. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-02-28 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Genomförandetiden upphör att gälla I O år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genomfö

rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 

kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till bety

dande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla

ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 

att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 1 § MB). 

Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen 

och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. 

PLANENS BETECKNING 

PLANENS SYFTE 

PLANOMRÅDE 

LINNERYD 5.54 m fl. i Linneryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Syftet med planen är att ändra markanvändning från A, all

mänt ändamål, till B, H och K; bostäder, handel och kontor 

på fastigheten Linneryd 5:54 och B; bostäder på fastigheten 

Linneryd 5:81. Därmed bekräftas befintliga förhållanden så 

att rätts läget för Linneryd 5 :54 och Linneryd 5 :81 blir enty

digt. Planändringen medför att kommunen tillåts överlåta 

fastigheterna till annan. 

Planområdet är beläget i Linneryd, Tingsryds kommun. 

• Områdets läge 

Karta över Tingsryds kommun 
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Ja Nej Om ett ja--> 
Miljö 
bedömning 

Omfattar/Berör X 

planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för X 

tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbe-

skrivning, Betydande --> =Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 
liten nega- Inver- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet X Liknande an-

avseende nuvarande användning och vändning som 

tidigare plan tidigare 

Radon X 

Geologi X 

Skredrisk X 

Översvämningsrisk X 

Ljusförhållanden på plats X 

Lokalklimat X 

Markföroreningar X 

Buller från omgivningen X Viss trafikökning 

Förekomst av verksamheter som X Sågverket i Lin-

medför risk för omgivningen i eller i neryd bedöms ej 

närheten av planområdet medföra stör-
ningar p.g.a. av-
stånd, mellanlig-
gande bebyg-
gelse, vägar och 
vegetation 

Tätortsnära rekreationsområde X 

Grönytor i tätort X 
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Nuvarande verksamhet riskerar att X 
överträda miljökvalitetsnormer 

Riksintresse X Planområdet lig-
ger inom område 
som omfattas av 
riksintresse för 
totalförsvaret. 
Planens bedöms 
inte påverka detta 
intresse negativt 

Kulturvärden X Bebyggelsen ska 
harmoniera med 
omkringliggande 
bebyggelse 

Naturvårdsprogrammet X 

Arkeologi X 

Särdrag i naturen X 

Skyddsområden X 

Strandskydd X Upphävt på del 
av Linneryd 5:81 
men strandlinjen 
är fortfarande 
tillgänglig 

Naturreservat X 

Djurskydd X 

Växtskydd X 

Biotopskydd X 

Miljöskydd X 

Vattenskydd X 

Naturminne X 

Byggnadsminne X 

Turismen och det rörliga friluftslivet X 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning X 

Är planen del av ett större projekt X 
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Miljöpåverkan av det överordnade Finns inget 

projektet 

Dagvattenhantering X Liknande an-
vändning som 
tidigare 

Påverkan på trafiksituationen inom X Viss trafikökning 

och utom planområdet 

Påverkan på stads/landskapsbilden X 

Utnyttjande av - mark X Mer flexibel 
markanvändning 

Utnyttjande av - vatten eller andra X 

resurser 

Utnyttjande av naturresurser X 

Alstrande av - avfall, föroreningar X 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö X 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till nej 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Avser planen reglera nej 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Har planen betydelse för nej 
andra planers 
Miljöpåverkan 

Riskerar planen att nej Liknande användning som tidigare och planen tillåter inte 

miljökvalitetsnormer etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan fåror-

överskrids saka spridningar av föroreningar. 

Överensstämmelse med Ja Strider inte med uppsatta miljömål 

miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Linneryd 5:54 får en mer flexibel användning. Planen kan 

inverkan på miljö, hälsa mm bidra till att fler bostäder, handelsverksamheter eller kon-

tor kommer till stånd i Linneryd samhälle. Rättsläget för 

Linneryd 5:54 och Linneryd 5:81 bekräftas. 
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STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att sär

skild miljöbedömning måste göras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
Planen medför ändrad användning av marken inom fastigheterna. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-02-28 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 
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FASTIGHETSFÖRTECKNING 
FASTIGHETER INOM PLAN OMRÅDET 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Linneryd 5:54 Tingsrydsbostäder AB 
BOX 140 
362 22 TINGSRYD 

Linneryd 5:81 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Linneryd 5 :40 Tingsryds Kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

RÄTTIGHETER INOM PLAN OMRÅDET 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

- " " 
.. ~ .. . . ··--,,;. 

07-IMl-85/2023.1 E.ON Sverige AB A vtalsservitut 

Carl Gustafs väg 1 Transformatorkiosk 

205 09 Malmö 

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1 :82, Hämäs 1 :94 

Belastar: Linneryd 5 :54 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Linneryd 5: 19 Eriksson, Rolf Sune Lennart 
Lindvägen 20 
360 24 Linneryd 

Linneryd 5 :21 Fredrik Axelsson 
Lindvägen 18 
360 24 Linneryd 

Linneryd 5 :34 Gustafsson, Bror Allan 
Lindvägen 16 
360 24 Linneryd 

Linneryd 5 :9 Nilsson, Stig Göran Roland 
Villa Östbo 
Lindvägen 14 
360 24 Linneryd 

Linneryd 5:57 Fransson, Lis-Marie 
Kyrkvägen 33 
360 24 Linneryd 
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Linneryd 5:37 

Linneryd 5 :22 

Limieryd 5: 13 

Linneryd 5:39 

Linneryd 5:53 

Linneryd 5 :20 

Linneryd 5 :25 

Linneryd 5: 100 

Linneryd 31 : 1 

Fastighetsförteckning upprättad av 
Solvig Olsson, Metria AB 

2018-02-28 17(18) 

Westerholm, Mildred Lynn 
Fryggestorp Stuntagård 12 
360 24 Linneryd 
Fransson, Jonas Per-Erik 
Fryggestorp Stuntagård 12 
360 24 Linneryd 
Jakobsson, Sven Ronny 
Lindvägen 8 
360 24 Linneryd 
Jakobsson, Ingela Monica 
Lindvägen 8 
360 24 Linneryd 
Lång, Linda Eva-Marie 
Lindvägen 9 
360 24 Linneryd 
Blom, Lars Bruno Mikael 
Björkvägen 8 
360 24 Linneryd 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Box 140 
362 22 Tingsryd 
Janz, Sandra Anna 
Steinkulle 20 A 
42781 Haan 
Tyskland 
J anz, Ulrich Rlidiger 
Steinkulle 20 A 
42781 Haan 
Tyskland 
Mossberg, Charles Rasmus 
Björkvägen 2 
360 24 Linneryd 
Mossberg, Anna Nickolina 
Linnea 
Björkvägen 2 
360 24 Linneryd 
Tingsryds Pastorat 
Kyrkogatan 1 
362 30 Tingsryd 
Linneryds Församling 
Kyrkogatan 1 
362 30 Tingsryd 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer 

till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommu

nen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. 

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till 

detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det 

finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå 

och genomföra planen. I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse. 

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 

Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av 

granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte gransk

ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Kommunstyrelsen. 

Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Kommunstyrelsen. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 

gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 

Skiss över: 

Standardförfarande 

Samråd 
Under

rättelse 
Granskning 

Begränsat standardförfarande 

Utökat förfarande 

Kungörelse Samråd 

Förslaget godkänns i samrådet 

Samråds

redogörelse 

Under

rättelse 

Gransknings

utlåtande 

.. 

Granskning 

Antagande Laga 

Antagande Laga 

Gransknings

utlåtande 
Antagande Laga kraft 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
0477 442 20 

Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

2018-02-28 Dnr:2017-0737-211 1(2) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE ENLIGT PBL 5:23 

Detaljplan för Linneryd 5.54 m fl. Linneryds samhälle, 

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Granskningstid: 180119-180219 

Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-02-01 
2018-02-06 
2018-02-09 
2018-02-12 
2018-02-12 
2018-02-14 
2018-02-19 

Trafikverket 
Lantmäteriet 
Försvarsmakten 
Nicolina Mossberg, Linneryd 5 :25 
Rasmus Mossberg, Linneryd 5 :25 
Polismyndigheten 
Eva-Marie Lång, Linneryd 5:13 

Följande yttranden med synpunkter 

2018-01-31 
Länsstyrelsen 

2018-02-15 
E.ON 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Granskningshandling 2018-01-25- 2018-02-19 
Länsstyrelsen har 2017-09-20 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 

Länsstyrelsen kan nu konstatera att tidigare synpunkter avseende 

buller, miljökvalitetsnormer och strandskydd har redovisats tydli

gare i detaljplanens planbeskrivning. När det gäller upphävandet av 

strandskyddet framgår det av plankartan vilket område som avses 

upphävas. Plankartan har även försetts med en administrativ 

planbestämmelse a Strandskydd har upphävts. 

Länsstyrelsen har härmed inga invändningar avseende de frågor som 

kan vara överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 

Deltagande 
I granskningsyttrandet har planarkitekt Eleonore Björnberg beslutat. 

I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena natur

vård, kulturmiljövård, miljöskydd, vattenvård samt skydd och bered

skap deltagit. 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i 

ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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E.ON noterar att E- och u-områden utlagts i plankartan för våra an

läggningar, vilket vi uppskattar. Saknar dock i genomförandebe

skrivningen att "kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation 

eller skada av E.ON Energidistributions anläggningar i samband 

med planförslaget bekostas av exploatören." 

Kommentar och åtgärd: Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt önskemål. 

Yttranden utom granskningstiden har inkommit från: 

2018-02-20 
Tingsryds Pastorat, 
Linneryd 5: 100 

Sammanfattning: 

Förslag till beslut: 

Tingsryds pastorat har inte några invändningar mot föreslagen åt

gärd. 

Under granskningen har det inte inkommit några yttranden som 

medfört några väsentliga ändringar i detaljplanen. Genomförandebe

skrivningen kompletteras med att kostnader för eventuell flytt

ning/ombyggnation eller skada av befintliga ledningar eller anlägg

ningar bekostas av fastighetsägaren. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen för Linneryd 

5:54 m fl. i Linneryds samhälle, Tingsryds kommun. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-01-28 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggchef 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och utformning 
är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRÄNSER 

Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
lllustrationslinje - strandskyddslinje 100 m 

Lokaltrafik 

Kvartersmark 

L-.B-- Bostäder 

BH K Bostäder/handel/kontor 

Natur 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 
Fastighetsutredning aktuell: 2017-08-21 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 oo 
Höjdsystem: RH2000 

Johan Westin, Metria AB 

BETECKNINGAR 

Gräns för fastighet, samfällighet och 
sämjedelningsområde samt gräns för kvarterstrakt 

- - - - - - - Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter 
och samfällighet med samma kvartersnamn, 
samt med kvartersnamn 

D Byggnad resp. tillbehör 

Väg 

Gångbana 

~ Nivåkurva 

Transformatorstation, minsta tillåtna avstånd 
mellan transformatorstation i byggnad och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
är 5 meter 

m ., Awägd mar1<höjd 

Registertieteckning på fastighet 

TINGSRYD Trakttext 
...................... Strandlinje 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 
Kvartersmark 

Parkeringsplats avses ordnad inom egen fastighet 
(PBL4 kap 16 § punkt 1) 

UTNYTTJANDEGRAD 

e 00 Största byggnadsarea i procent 
av fastighetsarea. 

BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE 
:-:-.-:--:- -, 
L, • ........ I 

UTFORMNING 

Marken får inte bebyggas 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom området får 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra bibehållande\ 
av dessa ledningar. 

• Högsta byggnadshöjd i meter 

Byggnaders utformning ska harmoniera 
med omgivning (PBL4 kap 16 § punkt 1) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
a Strandskyddet är upphävt inom det område 

där strandskyddet återinträder 
(PBL4 kap 17 §) 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen 
vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §) 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Linneryd 5:54 m fl 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Miljö - och byggnadsförvaltningen 
Upprättad 2018-02-28 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt • 1:1.r~· 

MIij&- och byggnadsl6rvaltnlngen , 
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Beträffande breddning av 

befintlig vändplan på 

Saxagårdsvägen i Väckelsång 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justeraret-. l 
~. I\/ R 

§ 18 

Beträffande breddning av befintlig vändplan på Saxagårdsvägen i 
Väckelsång. 
Dm 2018/254 311 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att besluta 
att Tingsryds kommun utvidgar/bygger ut vändplanen på 
industriområdet Saxagårdsvägen i Väckelsång. 

2. Plan- och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att besluta 
om att utreda ärendet för servitutförfarande. 

3. Plan- och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att besluta 
om tidsram samt finansiering. 

Beskrivning av ärendet 

Industriområdet på Saxagårdsvägen i Väckelsång har de senaste gångna åren 
samt kommer de kommande åren genomgå en omfattande förändring 
avseende trafik då området berikats med flera expansiva företag såsom Jålek 
Plåt AB, Hughes Powersystem AB, Solutions for Tomorrow AB, Prorob 
Telrnik AB samt Sydtextil AB. 

Ytterligare ett expansivt företag som är under hyresförhandling med Tufab 
kommer med stor sannolikhet att etablera sig här. 

På området finns också den :fjärrvärmecentral, ägd av TEAB, som försörjer 
stora delar av orten med vfume. Samtliga nu nfunnda företag har dagliga 
in/uttransporter med gods vilket kräver att infrastrukturen beträffande vägen 
är funktionell. Den vändplan för lastbilar som är belägen längst norrut på 

Saxagårdsvägen alldeles utanför Sydtextil är tänkt att "serva" hela området 
så att lastbilar med släp kan vända här. 

Det fu· dock så att vändplanen är för liten för att ldara detta. Eftersom de 
flesta lastbilar nu har lärt sig att det inte fungerar att vända där det är tänkt 
väljer de att vända framför TEAB:s fjärrvärmecentral som ligger längst 
söderut av företagen. Detta gör att hela området stundtals blockeras för in 
och uttransporter till de andra företagen eftersom det bara finns en väg in. 

Förutom det rent trafikmässigt riskabla är det ett problem ur miljösynpunkt 
eftersom blockeringen av trafiken åsamkar tomgångskörning av ibland ett 
flertal lastbilar som måste köa. 

Utdrags bestyrkande 

J 1)18- OJ-- /il 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Det är min förhoppning att ärendet räknas som ett ringa ingrepp i 
detaljplanen särsldlt med beaktande av viktiga parametrar ur allmänhetens 

intresse såsom trafiksäkerhet och miljö så att ändringen kan göras under snar 

framtid och att man således inte behöver ändra planen som i nuläget är 
beteclmad som parlanark. 

Ärendets beredning 
Besök på platsen har gjorts av Telmiska avdelningen och det är dessutom 

ldarlagt att området runt vändplanen ägs av kommunen vilket förenklar 

hanteringen. Problemet har dessutom diskuterats och kan intygas av 
samtliga berörda företag på området. 

Beräknad kostnad 
Beräknad kostnad cirka 150 000 kr 
Om detaljplaneändring krävs tillkommer cirka 80 000 kr 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelning samt tillhörande bilagor, 
2018-02-28. 

Beslutet skickas till 
I(ommunstyrelsen 
Utvecldingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Plan- och miljöavdelning 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Patrik Åkesson 
072-8892083 

patrik.akesson@lingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (2018-02-28) 

Näringsutskottet 

Beträffande breddning av befintlig vändplan på Saxagårdsvägen i 
Väckelsång. 

Förslag till beslut 
Att Tingsryds Kommun utvidgar/bygger ut vändplanen på industriområdet Saxagårds

vägen i Väckelsång. 

Beskrivning av ärendet 
Indush'iområdet på Saxagårdsvägen i Väckelsång har de senaste gångna åren samt 

kommer de kommande åren genomgå en omfattande förändring avseende trafik då om

rådet berikats med flera expansiva företag såsom Jålek Plåt AB, Hughes Powersystem 

AB, Solutions for Tomonow AB, Prorob Teknik AB samt Sydtextil AB. 

Ytterligare ett expansivt företag som är under hyresförhandling med Tufab kommer 

med stor sannolikhet att etablera sig här. 

På området finns också den fjän-värmecentral, ägd av TEAB, som försö1jer stora delar 

av orten med värme. Samtliga nu nämnda företag har dagliga in/uttransporter med gods 

vilket kräver att in:frastrukturen beträffande vägen är funktionell. Den vändplan för last

bilar som är belägen längst nonut på Saxagårdsvägen alldeles utanför Sydtextil är tänkt 

att "serva" hela området så att lastbilar med släp kan vända här. 

Det är dock så att vändplanen är för liten för att klara detta. Eftersom de flesta lastbilar 

nu har lä1t sig att det inte fungerar att vända där det är tänkt väljer de att vända framför 

TEAB:s fjän-värmecentral som ligger längst söderut av företagen. Detta gör att hela 

området stundtals blockeras för in och uttransporter till de andra företagen eftersom det 

bara finns en väg in. 

Förutom det rent trafikmässigt riskabla är det ett problem ur miljösynpunkt eftersom 

blockeringen av trafiken åsamkar tomgångsköming av ibland ett flertal lastbilar som 

måste köa. 

Det är min förhoppning att ärendet rälmas som ett ringa ingrepp i detaljplanen särskilt 

med beaktande av viktiga parametrar ur allmänhetens intresse såsom trafiksäkerhet och 

miljö så att ändringen kan göras under snar framtid och att man således inte behöver 

ändra planen som i nuläget är betecknad som parkmark. 

Årendets beredning 
Besök på platsen har gjorts av Telmiska avdelningen och det är dessutom ldarlagt att 

området runt vändplanen ägs av kommunen vilket förenklar hanteringen. Problemet har 

dessutom diskuterats och kan intygas av samtliga berörda företag på området. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende 30 

Rutin för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt gällande 

inläsning av protokoll 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12 

Justerare 

§ 107 

Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning 
av protokoll 
Dnr 2018/286 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen antar "Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande 
inläsning av protokoll II enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag på rutin har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens 
ordförande för att underlätta för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
att läsa in de protokoll för nämnder, utskott, bolag och kommunalförbund 
som ligger under styrelsens uppsiktsplikt. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts på kommunledningsförvaltningen i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

1. Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning av 
protokoll 

2. Skrivelse från t fkommunchefen och kommunsekreteraren, 2018-
03-05 

I Utilragsbeszyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Dnr: 2018/286 101 

RUTIN 1 (1) 

2018-02-27 

Kommunstyrelsen 

Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande inläsning av protokoll 

Som framgår av kommunallagens (2017 :725) bestämmelser 6 kap § 1, har kommunsty
relsens en uppsiktsplikt enligt följande: 

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juri
diska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommu
nen eller landstinget är medlem i. 

Följande rutin gäller för inläsning av protokoll: 

• Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får på sin epost (tingsryd.se
adressen) ett meddelande om när protokoll har lags ut på kommunens hemsida 
gällande de instanser som styrelsen har uppsiktsplikt över. 

• Vid varje sammanträde för kommunstyrelsen anmäls de protokoll som justerats 
sedan föregående sammanträde. 

Praktiska tips: 

Emellanåt finns problem vid inläsning i webbläsaren Internet Explorer. Ladda istället ned Google Chrome 
(via Software Center) eller Firefox (om det gäller privat dator). Dessa webbläsare har visat sig fungera 
väl. 

Kom ihåg att du också kan använda webmail för att komma åt din epost, detta som alternativ till surf
platta. Gå in via länken https://hitta.tingsryd .se/ . 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Arende 31 

Utvärdering intern kontroll 

2017 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

§ 81 

Utvärdering av intern kontroll 2017 
Dnr 2016/376 007 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av 

kommunens interna kontroll 2017". 

2. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 

till kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 

kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 

kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporteras till 

kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. 

Utvärderingen är gjord utifrån de granskningsrapporter som lämnats in till 

kommunledningsförvaltningen samt utifrån kansliets erfarenheter av 

processen med intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport - Utvärdering av kommunens interna kontroll 2017 

2. Tjänsteskrivelse från säkerhetssmordnaren 2018-02-12 

I Utdragsbescyrkande 
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l".'ITingsryds 
\:!!/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2018-02-12 
Dnr. 2016/376 007 

RAPPORT 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2017 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Reglementet säger vidare att alla nämnder/styrelser inför varje kalenderår ska fastställa 
en handlingsplan för sin interna kontroll samt följa upp kontrollen i en granskningsrap
port. Det är dessa uppföljande granskningsrapporter från nämnder/styrelser som ligger 
till grund för denna utvärderingsrapport. 

Arbetet med intern kontroll 2017 

Arbetet med intern kontroll 2017 påbörjades redan under hösten 2016 med risk- och 
väsentlighetsanalyser. Samtliga nämnder och styrelser har sedan beslutat om en hand
lingsplan för intern kontroll innan utgången av januari månad 2017. Meningen är att 
granskningarna sedan utförs under perioden februari t.o.m. november, d.v.s. c:a 10 må
nader. 

När granskningarna är klara ska varje nämnd/styrelse redovisa resultatet i den ovan 
nämnda granslmingsrapp01ten. Rapporten bör lämpligen redovisas med hjälp av en 
framtagen mall för ändamålet och ska innehålla en åtgärdsplan samt en självuppskatt
ning över hur arbetet med intern kontroll fungerat. Åtgärdsplanen ska innehålla de åt
gärder som nämnden/styrelsen ska vidta med anledning av granskningsresultatet. Alla 
nämnder/styrelser har inte heller denna gång använt mallen för granslmingsrapport och 
därmed varken redovisat en åtgärdsplan eller gjort någon självuppskattning av arbetet. 

Av sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 
upptagna granskningarna som respektive nämnd/styrelse har genomfö1t samt hur många 
som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att 3 st. (15 %) av utdelade gransk
ningsuppdrag av olika anledningar inte har blivit genomförda, vilket är en förbättring 
jämfö1t med föregående år. Det framgår också hur många åtgärder som upptagits i åt
gärdsplanerna med anledning av granskningsresultaten samt vruje nämnd/styrelses sam
lade bedömning över hur arbetet med intern kontroll har fungerat under år 2017. Be
dömningen sker utifrån skalan svag - tillfredsställande - god. 

1(4) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nämnd/styrelse Genomförda Uteblivna Åtgärder till Bedömning av 
granskningar granskningar åtgärds plan arbetet 2016 

Kommunstyrelsen 3 5 Tillfredsställande 

Socialnämnden 3 3 Tillfredsställande 

Barn- och utbildningsnämnden 2 1 2 God 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 I) -
Stiftelsen Tings1ydsbostäder 1 1 Plan saknas -
Tings1ydsbostäder AB 1 1 Plan saknas -
Tingsryds Energi AB 1 1) -
TUFAB 2 I) -

Summa: 16 3 
1) Åtgärdsplan saknas men beslut om åtgärder är tagna av nämnden/styrelsen. 

Kommunövergripande kontrollmål 

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemen

samma kontrollmål. För år 2017 granskades kontrollmålet "Kontrollera rutiner för 
utlämning och återtagande av nycklar, passer/IDkort, inloggningar etc. vid upphö

rande eller byte av tjänst eller uppdrag inom kommunen samt för utlämning av 
sådana till utomstående.". Granskningsrapport för detta kontrollmål har lämnats från 

samtliga nämnder/styrelser. 

Granskningen visar att den checklista för chef som finns gällande IT när en medarbetare 

slutar inte är så känd och svår att hitta och därför inte används så mycket. Gamla in

loggningar, behörigheter och e-postkonton ligger i många fall kvar i systemet alldeles 

för länge efter avslutad tjänst, speciellt om den anställde övergår till annan tjänst i 

kommunen. Flera efterlyser centrala rutiner för hantering av konton, kort, nycldar, in

loggningar etc. vid avslutande av tjänst eller anställning. 

De flesta förvaltningar/bolag har någon form av rntin för utlämning och åte1iagande av 

nycklar, taggar och kort. Dessa rntiner fungerar väl men rutinerna är oftast inte skrift

liga. Det vanligaste åtgärdsförslaget från granskarna till nämnder och styrelser har där

för varit att se till så att rutinerna blir skriftliga. Ingen har uppgett att borttappade kort, 

kvarglömda behörigheter etc. inneburit att någon gjort otillbörligt intrång i kommunens 

datasystem eller lokaler. 

Utvärdering 

Endast tre nämnder har använt sig av mallen för granskningsrapp01t och dä1med också 

de enda som gjort en samlad bedömning av internkontrollarbetet. Ett par av dessa har 

dessutom lämnat synpunkter och förslag till förbättringsåtgärder enligt följande: 

• Inget av granskningsuppdragen slutfördes inom utsatt tid. Ett förslag har disku

terats att förk01ta granskningsperioden så att samtliga granskningar ska vara 

slutförda senast den 31 maj. Syftet är att granskningen ska ske så snart som möj

ligt. Det ska inte vara möjligt att "dra på det" till efter sommaren. Risken är då 

att det blir liggande. 
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• En nämnd anser att arbetet med intern kontroll inom kommunen inte fungerar 
tillfredsställande, att det saknas helhetsansvar och samordning av de olika 
granskningsuppdragen och bevakning av att de genomförs i god tid innan årets 
slut. 

Ytterligare erfarenheter från hur arbetet med intern kontroll för 2017 har fungerat: 

• Under 2017 års interna kontroll har tre granskningar uteblivit. Två av dessa kan 
sägas utgöra en och samma granskning (Tingsrydsbostäder AB och Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder). Att granskningen uteblev beror på att Tingsrydsbostäder 
missat att skicka uppdraget i tid till granskningsansvarig. En granskning för 
bildningsnämnden har uteblivit trots upprepade påminnelser till den utsedda 
granskaren. Det är dock en förbättring jämfört med år 2016 då sex granskningar 
uteblev. 

• Framtagande av granskningsrapport som utvärderar nämnds/styrelses interna 
kontroll för 2017 har fungerat sämre. Endast tre har använt mallen för gransk
ningsrapport och därmed också beslutat om en åtgärdsplan och gjort en samlad 
bedömning av arbetet. Några har tagit beslut om åtgärder i nämnd/styrelse
protokollet och bilagt granskarnas kontrollrapporter. För utvärderingens skull är 
det önskvärt att mallen används så att rapporterna blir enhetliga. 

Samlad bedömning av arbetet 

Endast tre nämnder har gjort en samlad bedömning över det gångna årets internkontroll
arbete. Två av dem gett omdömet tillfredsställande och en har gjort den samlade be
dömningen god. Fem nämnder/styrelser har inte gjort en samlad bedömning av hela 
arbetet, vilket ska göras enligt reglementet. 

Vid en samlad bedömning över hela kommunens internkontrollarbete under år 2017 kan 
konstateras att det, trots att olika åtgärder gjmts, fortfarande är så att granskningar har 
uteblivit eller kommit in för sent. Positivt är att samtliga granskningar av det kom
munövergripande kontrollmålet har blivit utförda och att antalet uteblivna granskningar 
har halverats sedan 2016 års internkontrollarbete. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av 2017 års intema kontroll: 
Tillfredsställande 

Förbättringsåtgärder för intern kontrollprocessen 

• Från och med år 2018 kommer krav att ställas på att samtliga granskningar ska 
vara färdiga och inlämnade senast den 31 maj. Det ska då finnas god tid till att ta 
fram och besluta om granskningsrappmt och åtgärdsplan. Tanken är att gransk
ningsperioden hädanefter ska vara februari t.o.m. maj. 

• För få ett tydligare mandat till den som genomför granskningen provas från och 
med 2018 en ny rutin för utdelning av granskningsuppdrag enligt följande: Upp
dragen fördelas av CCG till förvaltning, bolag eller avdelning och resp. chef blir 
ansvarig för att granskningsuppdraget blir utfört. Chefen utser någon medarbe-
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tare i sin organisation att genomföra granskningsuppdraget och ger gransknings
uppdraget till denne samt kommer överens med granskaren om en lämplig tid
punkt (t.ex. vecka) då granskningen ska utföras. 

• En ny utbildning om intem kontroll för både förvaltningar och nämnder tas fram 
och genomförs under första halvåret 2018. Många nya medarbetare har tillkom
mit sedan den första utbildningen hölls i februari 2013. 

KANSLIA VDELNINGEN 

-----L -l~t-' >4Uy-
Torbjöm Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 
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1. Sammanfattning 

I analysen som presenteras här är många resultat negativa, men det är viktigt att se 

att det finns positiva delar och att det finns möjligheter för kommunen att påverka 

utvecklingen i en mer positiv riktning! 

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 

invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 

det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 

Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 

stor utrikes inflyttning. 

Prognosen fram till 2041 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt födel

seunderskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år 

under prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur 

flyttnettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och 

utflyttade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kom

munens invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 11800 invå

nare år 2041. 

När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan Tingsryds kommun och andra 

kommuner har vi ett negativt flyttnetto vilket innebär att fler flyttar från Tingsryds 

kommun till någon annan kommun än vad det är personer som flyttar till kommu

nen. Men vi har ett positivt inrikes flyttnetto när det gäller barnfamiljer födda 

inom Sverige vilket visar att Tingsryds kommun är attraktiv att flytta till för barn

familjer. 

Den stora förändringen av befolkningsstrukturen inom kommunen under prognos

perioden fram till 2041 är att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan den 

äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer att ställa ökade krav på äldre

omsorg och olika typer av boenden för äldre. Det kommer också att innebära att 

det generellt sett kommer att bli svårare med kompetensförsörjning inom kommu

nen och detta kommer att drabba såväl kommunal verksamhet som näringslivet 

inom kommunen. 

Den analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun som redovisas här 

bygger på ett statistiskt underlag som kommunen har köpt in av företaget 

Statisticon, ett företag som arbetar med befolkningsprognoser och årligen gör pro

gnoser för ett femtiotal kommuner i landet. De har i arbetet utgått ifrån data från 

SCB, Migrationsverket samt uppgifter från kommunen. 

En prognos är just en prognos och det finns alltid en viss osäkerhet i hur väl den 

kommer att stämma med hur utvecklingen blir. Osäkerheten blir dessutom allt 

större ju längre fram i tiden vi vill se. Här har vi valt ett ganska långt tidsintervall, 

ända fram till år 2041, där osäkerheten naturligtvis blir större i slutet av perioden. 

Samtidigt är det, ur planeringssynpunkt, värdefullt för kommunen att få en trolig 

bild för hur utvecklingen kommer att se ut under ett längre tidsintervall. 
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Befolkningsutvecklingen är inte "ödesbestämd" och prognosen visar en trolig bild 

av utvecklingen efter de förutsättningar som nu råder. Kommunen och näringsli

vet i kommunen kan på olika sätt påverka befolkningsutvecklingen genom att at

trahera människor att flytta till kommunen, tex genom att erbjuda en bra arbets

marknad och attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

2. Uppdragsbeskrivning 

Utifrån underlag från Statisticon analysera befolkningsutvecklingen i Tingsryds 

kommun fram till år 2041 för hela kommunen samt för delområden inom kommu

nen. Analysen skall visa befolkningsutvecklingen fördelat på olika åldersgrupper 

och kunna bli ett underlag för analys av behov bostäder och lokaler för förskolor, 

skolor samt äldrevård mm samt även visa på hur demografin påverkar kommunens 

ekonomi vad gäller skatteunderlag mm. 

Analysen av befolkningsutvecklingen skall redovisas lättbegripligt i en skriftlig 

rapport. 

3. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Självständigt arbete med studium av statistiskt underlag, som Tingsryds kommun 

har köpt av Statisticon, samt analys av detta. Veckovisa avstämningar med eko

nomichefen. 

4. Befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun 

Här redovisas befolkningsutvecklingen för dels Tingsryds kommun som helhet 

och dels för var och en av de sju församlingarna i Tingsryds kommun: Almunds

ryd, Linneryd, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult, Väckelsång och Älmeboda. Be

folkningsutvecklingen redovisas för hela befolkningen men också uppdelat på 

olika åldersgrupper. För kommunen som helhet redovisas en mer ingående analys 

av hur utvecklingen av befolkningsstrukturen ser ut uppdelat på olika åldrar. Det 

som är intressant att komplettera för de olika församlingarna är utvecklingen när 

det gäller antalet barn som behöver tillgång till förskolor eller F-6-skolor och an

talet äldre som kan ha behov av äldreomsorg, hemtjänst och olika anpassade bo

enden. 

I arbetet med "hållbar ekonomi" presenterades ett scenario där kommunen delades 

in i tre delar, Västra, Mitten respektive Östra kommundelen. Tanken var att det i 

varje kommundel skulle finnas tillgång till viss kommunal service som skolor, 

bibliotek äldreomsorg mm. Därför kan det vara intressant att även redovisa be

folkningsutvecklingen för de här tre kommundelarna vilket görs längre fram i rap

porten. 

Befolkningsprognoser bygger i grunden på antaganden om antal födda, döda, in

flyttare och utflyttare. Antalet födda och döda inom kommunen är förhållandevis 

förutsägbart medan den stora osäkerheten ligger i antalet inflyttare. Utflyttningen 

tenderar att följa inflyttningen, varför prognosen om inflyttning även styr progno-
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sen om utflyttning. Här redovisas analys av flyttströmmar till och från kommunen 

för både inrikes och utrikes in- och utflyttning. 

Även pendling till och från kommunen redovisas. 

4.1 Kommunen som helhet 

När Tingsryds kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 hade 
kommunen knappt 15 000 invånare. Utvecklingen har sedan, i stort sett hela tiden, 

varit negativ och idag (2018) har kommunen knappt 12 400 invånare. Tabellen 
nedan visar hur utvecklingen har varit sedan år 1980 fram till 2017 samt prognos 

för år 2041. 

[l=o-lkmängd och förändri ng; k~mponenter i Tingsryds kommun 
- - --- ---- - - --- --- -~-- ~- ---- -- - - -

1980 1990 2000 2016 2017 2041 

Födda 147 157 107 ~ 
119 109 

-- - -
Döda 196 218 188 9 175 157 
- -- - - - -· --
Födelseöverskott -49 -61 -81 -52 

- -
Inflyttade 517 649 486 790 

-~-~ - -
Utflyttade 478 483 517 605 

-- ---- - -- - -
Flyttnetto 39 166 -31 185 
-- -- - - - - - - -
Folkökning -10 105 -112 133 -- -
Folkmängd 14 773 14507 13371 12393 

Siffrorna för år 2017 bygger på en prognos gjord i februari 2017. 

Födelseunderskott 

-56 -48 
-

689 650 - -
644 603 -

45 47 
- . -
-11 -1 

12382 11822 

Som vi ser i tabellen ovan har kommunen hela den här tiden haft ett negativt fö
delseöverskott, dvs det dör fler personer än vad det föds. Antalet födda har sedan 

2006 varierat mellan 85 och 129. År 2016 föddes 127 barn och under prognospe

rioden fram till 2041 förväntas i genomsnitt 113 barn att födas per år. Antalet av

lidna har sedan 2006 varierat mellan 161 och 192. År 2016 avled 179 personer 
och under prognosperioden förväntas i genomsnitt 161 personer att avlida per år. 

In- och utflyttning 

Den negativa utvecklingen, på grund av födelseunderskottet, har under åren däm

pats av ett positivt flyttnetto, dvs det har flyttat in fler personer till kommunen än 

vad det har flyttat ut. Under senare år beror det positiva flyttnettot till stor del på 

antalet nyanlända flyktingar som kommunen har tagit emot. Nedan redovisas en 

mer ingående analys av in- respektive utflyttning till/från kommunen. 

Under de senaste åren har de flesta kommuner i Sverige upplevt en befolknings

ökning. Förklaringen är dels utrikes inflyttning, dels ett ökat antal födda barn i 
den stora 90-talsgenerationen. Befolkningen i Tingsryds kommun har stadigt 
minskat sedan kommunen bildades 1971 och nådde ett minimum år 2012 med 

12 141 invånare. De senaste åren har dock antalet inyånare stigit och detta beror 

på en positiv inflyttning där den dominerande delen är den positiva utrikes inflytt

ningen. 
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När det gäller in- och utflyttning kan vi skilja på inrikes- respektive utrikes in- och 

utflyttning. Inrikes är att man flyttar mellan kommuner inom landet medan utrikes 

är att man flyttar till kommunen från ett annat land ( eller ibland från kommunen 

till ett annat land). När det gäller flyttmönstret fördelat på olika åldersgrupper för 

enbart inrikes in- och utflyttning till och från Tingsryds kommun har vi år 2016 ett 

negativt flyttnetto i samtliga åldersgrupper upp till 64 år. Bland personer över 64 

år finns det ett marginellt positivt flyttnetto. Det som gör att vi ändå, under år 

2016, får ett totalt positivt flyttnetto på 185 personer är den relativt stora utrikes 

inflyttningen. År 2016 flyttade 229 personer från övriga världen, utanför EU, till 

Tingsryds kommun, medan enbart sju personer flyttade i andra riktningen. Detta 

ger ett positivt utrikes flyttnetto på 222 personer. 

Det kan vara intressant att särskilt studera flyttströmmen inrikes och då särskilja 

om födelseplatsen är inom eller utom Sverige samt även göra en uppdelning ål

dersvis. Inom gruppen utrikes födda kommer det att vara en fortsatt stor rörlighet. 

Utrikes inflyttade hamnar i en kommun, men flyttar sedan ofta vidare till en annan 

kommun efter att de eventuellt har fått permanent uppehållstillstånd. Det är svårt 

att förutsäga hur många av de utrikes födda som har flyttat in till Tingsryds kom

mun under senare år som på sikt kommer att finnas kvar i kommunen. 

När det gäller inrikes in- respektive utflyttning har vi fortfarande ett totalt negativt 

flyttnetto och även negativt om vi ser på olika åldersgrupper. Men intressant och 

positivt för kommunen är att om vi ser på gruppen flyttare som är födda i Sverige 

så har vi ett positivt flyttnetto för barnfamiljer (0-18 år samt 25-44 år) och även 

för personer över 65 år. 

Befolkningsprognos för hela kommunen 

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för hela kommunen fram till år 

2041. Utvecklingen visas för dels hela kommunen men också uppdelat på ålders

grupperna 0-19år, 20-64 år och 65 år och äldre. För kommunen som helhet mins

kar befolkningen och som framgår är det den arbetsföra delen av befolkningen 

som minskar medan den äldre delen, 65 år och äldre, ökar. Andelen barn och ung

domar ökar lite fram till år 2020 för att sedan bli nästan konstant. 
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De två diagrammen nedan visar förändringen i befolkningsstrukturen, antalet in

vånare efter ålder, för år 2016 respektive år 2041. Som tydligt framgår kommer 

det år 2041 att finnas färre personer i åldrarna 20-30 och 40-70 år medan det 

kommer att finnas fler äldre personer i åldrarna 75 år och äldre. 

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER 

,so ~~-~I T_ING_S~RY_DS_ K~OM_~_IUN~ Å_R_20~1_6 O_C~H 2_0_41~ ~~ 

w ro ~ • ~ M ro ~ oo m 
Alde, 

c:::=JÅr20 16 .....o- År2041 

Antalet barn inom hela kommunen 

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2016 
OCH 204 1 1 TINGSRYDS KO~IMUN 

w ro ~ • ~ oo ro oo oo @ 

AA!o, 

DSkir.-iad I folkmannd n'EIIM 6ren 20L6och 20U 

På 90-talet minskade barnkullarna i Tingsryds kommun kraftigt från knappt 200 

barn per år till ca 120. Den här minskningen föranledde bl a kommunen till att ta 

beslut om en förändrad och minskad skolorganisation. 
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Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet barn i Tingsryds kommun fram till 

2041, fördelat på åldrarna 0-5, 6-9 respektive 10-12 år. Som framgår befinner vi 

oss nu i en situation med ett ökande antal barn i både förskoleålder och i låg- och 

mellanstadiet i grundskolan. Men ökningen fortgår bara ytterligare några år. När 

det gäller antalet barn i förskolan planar ökningen ut redan år 2020 för att sedan 

minska fram till år 2030. I låg- respektive mellanstadiet är utvecklingen förskjuten 

och här blir det maximalt antal barn år 2023 respektive år 2026 för att sedan 

minska fram till år 2041. 

I diagrammet nedan redovisas antalet ungdomar fram till år 2041, fördelat på åld

rarna 13-15 respektive 16-18 år, högstadiet respektive gymnasiet. Som framgår 

har antalet elever inom grundskolan minskat kraftigt under åren 2004 - 2012 följt 

av en motsvarande minskning inom gymnasieskolan tre år senare och detta på 

grund av kraftigt minskade barnkullar på 90-talet. Under de senaste åren har vi 

fått en viss återhämtning och vi kommer att få en fortsatt svag ökning. När det 

gäller antalet barn i högstadieåldern sker det en svag ökning fram till år 2030 med 

totalt ca 30 barn varefter antalet minskar långsamt fram till år 2041 . Antalet i 

gymnasieåldern ökar svagt fram till 2024 varefter det ligger oförändrat under res

ten av prognosperioden. 
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Diagrammet nedan redovisar utvecklingen av vuxna personer, i yrkesverksam 

ålder, i Tingsryds kommun. Som framgår, och som nämnts tidigare, blir det en 

minskning. Störst minskning blir det i åldergruppen 45-64 år med en total 

minskning på storleksordningen 500 personer. Åldersgruppen 25-44 år ligger nu 

konstant men kommer efter år 2020 att minska med storleksordningen 200 

personer. Slutligen åldersgruppen 19-24 år är nu i minskande, men kommer från 

år 2020 att vara i stort sett konstant. 



431

0 +------+-----+------+------+-----+------+-' 

1980 1990 2000 2010 

År 
2020 

--o-19-24 år -o-25-44 år -45-64 år 

Antalet äldre i Tingsryds kommun 

2030 2040 

10(33) 

När det gäller äldre invånare i kommunen visar diagrammet nedan att åldersgrup

pen 65-79 år nu ökar fram till år 2021, men kommer sedan att minska kraftigt 

fram till år 2041 med storleksordningen 250 personer_ 
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Åldersgruppen 80 år och äldre är däremot nu ganska konstant men kommer från år 

2022 fram till år 2041 att öka kraftigt med i storleksordning 300 personer. Den här 

ökningen kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen inom kommunen. 

Försörjningsbördan i Tingsryds kommun fram till år 2041 

Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan 

antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till 

deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en per

son i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. På riksnivå är försörj

ningsbördan drygt 0,7 extra personer och framöver förväntas denna öka. Försörj

ningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdo

mar (0-19 år) och den från äldre (65+). 

Som framgår ur diagrammet nedan ökar försörjningsbördan för Tingsryds kom

mun från ca 0,94 år 2017 till ca 1, 1 extra personer år 2034 då den planar ut. Ök

ningen beror på en ökning från både barn och ungdomar samt från äldre personer. 

Försörjningsbördan för barn och ungdomar ökar fram till 2030 då den planar ut 

medan försörjningsbördan för de äldre fortsätter att öka fram till 2034 varefter den 

sjunker något. 

0,40 

0,00 -t------- -+--- ----+---- -t----- -+-----+--------+-' 

1980 1990 2000 

--o-Tingsryds kommun 

--o-Riket 
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År 
2020 2030 

--tr- Försörjningsbörda i Tingsryd från barn och ungdomar (0-19 år) 

--o--- Försörjningsbörda i Tingsryd från äldre (65 år eller äldre) 

2040 

Skatteutjämningssystemet medför att Tingsryds kommun inte direkt drabbas av 

minskade skatteintäkter enbart för att den arbetsföra andelen av befolkningen 

minskar, men en nödvändig utbyggnad av äldreomsorgen kommer att kräva resur

ser och framförallt mer personal. Ett stort problem kommer att bli att klara kom

petensförsörjningen, både för kommunen och för näringslivet inom kommunen. 

Det kommer att bli svårare att klara kompetensförsörjningen när den arbetsföra 

andelen av befolkningen minskar. Sker den här minskningen även på nationell 
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nivå kommer det att göra det ytterligare svårare att attrahera arbetskraft som måste 

pendla till Tingsryds kommun. 

Nyanlända 

Tabellen nedan visar hur många flyktingar med uppehållstillstånd som Tingsryds 

kommun tog emot under åren 2014 till 2017 (enligt statistik från Kolada). 

Kommunmottagna flyktingar i Tingsryds kommun 

2014 2015 2016 2017 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 92 193 98 114 
under året med uppe-
hållstillstånd, antal 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 
efter anvisning med 64 23 8 0 

uppehållstillstånd, an-
tal 

Under år 2018 planeras det för att kommunen, efter anvisning, skall ta emot 15 

personer, fördelat på hela året. De som har blivit kommunplacerade i Tingsryds 

kommun har fått bostad, men många är trångbodda. Det förekommer t ex att en 

familj med flera barn i olika åldrar kan bo i en tvårumslägenhet. 

Migrationsverket har 32 lägenheter i Ryd och i Konga för nyanlända. Många som 

bor här väntar på besked om uppehållstillstånd, men där bor också perso

ner/familjer som har fått uppehållstillstånd men som väntar på kommunplacering 

och att få en egen bostad. Flera av dem skulle vilja bo kvar i Tingsryds kommun 

om det fanns möjlighet till boende här. Barnen kan ha börjat på förskola och/eller 

skola och börjat att rota sig här och i många fall skulle de här familjerna vilja bo 

kvar. 

Om kommunen kan erbjuda den här gruppen lämpliga bostäder finns det en möj

lighet att flera väljer att stanna kvar här. 

In- och utpendling 

Det är ett relativt stort antal personer som pendlar till och från Tingsryds kom

mun. År 2015 var det 1290 inpendlare och 1420 utpendlare. Pendlingen i Tings

ryds kommun sker främst till och från Växjö. År 2015 pendlade 850 personer från 

Tingsryd till Växjö medan drygt 460 personer pendlade i motsatt riktning. Tabel

len nedan redovisar pendlingsmönstret som det såg ut år 2015. 
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Pendling från och till Tingsryds kommun år 2015 

Annan kommun Antal utpendlare Antal inpendlare 

Växjö 850 463 

Ronneby 67 238 

Karlshamn 92 192 

Olofström 120 120 

Lessebo 69 81 

Emmaboda 80 57 

Alvesta 59 49 

Karlskrona 40 44 

Älmhult 45 28 

Sölvesborg 8 18 

Summa 1430 1290 

Som framgår ur tabellen ovan är det fler som bor i kommunen och pendlar till ar

bete i annan kommun än tvärt om. Det är också en stor skillnad om pendlingen 

till/från Växjö jämförs med Karlshamn och Ronneby. När det gäller Karlshamn 

och Ronneby är det betydligt fler personer som pendlar in till kommunen än i 

motsatt riktning. 

4.2 Kommunens delområden, församlingsvis 

Observera att skalorna i diagrammen nedan skiljer sig åt mellan olika kommunde

lar! 

Almundsryd 

Diagrammet nedan visar den totala befolkningen i Almundsryds församling fram 

till år 2041. Som framgår ur diagrammet kommer antalet invånare i Almundsryd 

att vara tämligen konstant fram till år 2041. 
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TOTALFOLKMÄNGDIALMUNDSRYD 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Däremot sker det förändringar i åldersstrukturen som framgår ur diagrammen ne

dan. Det första diagrammet visar skillnaden i befolkningsstruktur mellan år 2016 

och år 2041 och som framgår, grovt sett, finns det år 2041 fler barn upp till 18 år 

och fler äldre över 70 år men färre i åldrarna 40-70 år jämfört med år 2016. 

I 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I ALMUNDSRYD 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 
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I diagrammet nedan framgår att antalet förskolebarn efter en minskning nu är 

uppe i samma antal som år 2007 och att antalet kommer att fortsätta att öka under 

ytterligare ett par år, med 10- 15 barn. Men från år 2020 är antalet förskolebarn 

stabilt fram till år 2025 varefter det sker en minskning. Antalet barn i låg- och 
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mellanstadieåldrarna varierar lite upp och ner de närmsta åren med en marginell 

ökning på ca 10 barn fram till år 2023 varefter antalet är stabilt. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I ALMUNDSRYD 
Historisk utveckling av antalet barn i Almundsryd år 2007-2016 samt prognostiserat antal 

2017-2041. 
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När det gäller utvecklingen av antalet äldre i Almundsryd så framgår detta ur 

diagrammet nedan. Båda åldersgrupperna, 65-79 år och 80 år eller äldre, kommer 

att öka och åldersgruppen över 80 år kommer att, från år 2017 till år 2041 att öka 

med storleksordningen 60 personer. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I ALMUNDSRYD 

Historisk utveckling av antalet äldre i Almundsryd år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
2017-2041. 

600 

500 

400 

}-(f >-o-< )-0-( )-0-( y.r; rv , ,r<..r. r-..r >-\.)"< "V-<) 

~ 
.r<-.r< 

ro-< >-0.. o-< yO-< }Q-< 

t 300 

200 
d r8i J-o-{ :,-G{ }D{) 

J.o.{ M J-0-{ X]-{ }-()-1 :ro-! r ru .. -, 1-<l-1 i..n-{ 

100 

0 
2007 2009 20112013 2015 2017 2019 20212023 2025 2027 2029 20312033 2035 2037 2039 2041 

År 

-o-65-79 år -o-80 år eller aldre 



437

Linneryd 

I Linneryds församling kommer antalet invånare att långsamt sjunka fram till år 

2041 , vilket framgår ur diagrammet nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I LINNERYD 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Diagrammet nedan visar befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 och 

som framgår blir det inga stora förändringar förutom att det blir en viss ökning av 

antalet personer i åldrarna 70 - 85 år. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I LINNERYD 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 

2016 och prognostiserad ålderstruktur 2041. 
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Som framgår ur diagrammet nedan kommer antalet barn i förskoleåldern att lång

samt minska fram till år 2030 för att sedan bli stabilt. För antalet barn i lågstadie-
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åldern sker nu en ökning med ett 10-tal barn, men efter år 2021 minskar antalet. 

Antalet mellanstadiebarn uppvisar nästan en motsatt förändring som antalet låg

stadiebarn. Först sker en minskning fram till nästa år (2019) och därefter en ök

ning fram till år 2023 varefter det minskar igen. Totalt sett blir det en liten minsk

ning av antalet barn i förskolan och tämligen konstant med elever i F-6-skolan. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I LINNERYD 
Historisk utveckling av antalet barn i Linneryd år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
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När det gäller antalet äldre personer i Linneryds församling har det under senare 

år skett en ökning av åldersgruppen 65-79 år men en minskning av antalet perso

ner äldre än 80 år. Generellt sett så kommer antalet äldre över 65 år att öka svagt 

och från år 2023 kommer antalet äldre än 80 år att långsamt öka fram till år 2041 

med ca 10 personer, se diagram nedan. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I LINNERYD 

Historisk utveckling av antalet äldre i Linneryd år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-
2041. 
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Södra Sandsjö 

Även befolkningsutvecklingen i Södra Sandsjö uppvisar en långsam minskning, 

se diagrammet nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I SÖDRASANDSJÖ 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041_ 
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När det gäller förändringen i befolkningsstruktur blir det en minskning i åldrarna 

45 - 75 år medan antalet personer över 75 år ökar, se diagram nedan. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I SÖDRA SANDSJÖ 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden_ Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 

2016 och prognostiserad ålderstruktur 2041_ 
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Antalet barn i förskoleåldern kommer att vara stabilt fram till år 2023 varefter det 

sker en långsam minskning fram till år 2030, med totalt ca 5 barn, varefter det 
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återigen stabiliseras. Antalet barn i lågstadie- och mellanstadieåldrarna kommer 

att vara stabilt under hela prognosperioden fram till år 2041. Se diagram nedan. 

ANTAL BARN EFfER ÅLDERSKATEGORI I SÖDRA SANDSJÖ 

Historisk utveckling av antalet barn i Södra Sandsjö år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
2017-2041. 
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Som diagrammet nedan visar kommer antalet äldre personer över 65 år de första 

åren att vara tämligen konstant. Men från år 2021 kommer antalet personer i ål

dersgruppen 65-79 år att minska fram till 2041 med ca 50 personer medan det 

istället blir en motsvarande ökning av antalet personer som är 80 år eller äldre 

med drygt 30 personer. 

ANTAL ÄLDRE EFfER ÅLDERSKATEGORI I SÖDRA SANDSJÖ 

Historisk utveckling av antalet äldre i Södra Sandsjö år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
2017-2041. 
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Tingsås 

Befolkningsutvecklingen i Tingsås församling är svagt negativ fram till år 2041 

som framgår ur diagrammet nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I TINGSÅS 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Befolkningsstrukturen i Tingsås församling år 2041 jämfört med år 2016 skiljer 

sig i att det år 2041 finns färre personer i åldrarna 40- 75 år men fler äldre än 75 

år. Positivt är dock att det också finns fler tonåringar år 2041 än vad det fanns år 

2016. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I TINGSÅS 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 

2016 och prognostiserad ålderstruktur 2041. 
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När det gäller antalet barn i förskoleåldern så ökar det för närvarande och kommer 

att göra det fram till år 2019 med ytterligare ca 15 barn, se diagram nedan. Men 

efter år 2019 minskar antalet förskolebarn fram till år 2035 med storleksordning 

30 barn. Efter 2035 är antalet stabilt med en svag ökning. Antalet barn i lågstadie

åldern ökar fram till år 2023 med ca 15 barn varefter det sker en långsam minsk

ning fram till 2041 (till samma nivå som år 2017). 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I TINGSÅS 
Historisk utveckling av antalet barn i Tingsås år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
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I åldersgruppen för mellanstadiet går antalet lite upp och ner men håller sig i stort 

sett oförändrat. 

När det gäller antalet personer äldre än 65 år så är antalet tämligen konstant fram 

till år 2021, se diagram nedan. Därefter sker det en långsam minskning i ålders

gruppen 65 - 79 år med ca 50 - 60 personer med en motsvarande ökning i gruppen 

80 år eller äldre. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I TINGSÅS 

Historisk utveckling av antalet äldre i Tingsås år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-
2041. 
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Urshult 

Antalet invånare i Urshults församling kommer att förbli i stort sett oförändrat 

fram till år 2041 , se diagram nedan. 

TOTAL FOLKMÄNGD I URSHULT 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Befolkningsstrukturen i Urshults församling år 2041 jämfört med år 2016 skiljer 

sig i att det år 2041 finns färre barn under 10 år men framför allt att det år 2041 

finns betydligt fler personer 77 år eller äldre, se diagram nedan. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I URSHULT 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 
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Antalet barn i förskolan kommer att vara stabilt fram till år 2021, med en mindre 

ökning, men kommer därefter att stadigt minska fram till år 2035 med totalt när

mare 20 barn varefter antalet återigen stabiliseras. Det tryck som det är idag på 

förskolelokalerna kommer därmed att minska efter år 2021. Se diagram nedan. 
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ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I URSHULT 
Historisk utveckling av antalet barn i Urshult år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
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När det gäller antalet barn i lågstadieåldern kommer det att minska de närmaste 

åren men återhämta sig så att antalet år 2022 är samma som år 2018. Efter år 2025 

kommer sedan antalet lågstadiebarn att långsamt sjunka. Även antalet mellansta

diebarn är nu i sjunkande fram till år 2022 varefter det stabiliseras. Totalt kommer 

antalet barn inom låg- och mellanstadiet att sjunka med ca 15 barn fram till år 

2025. 

Antalet äldre personer i Urshults församling kommer att öka och det är gruppen 

som är 80 år eller äldre som ökar, se diagram nedan. Gruppen 80 år eller äldre 

kommer att öka med ca 80 personer fram till år 2035 varefter det sker en stabilise

ring. Detta kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen. 

19 
~ 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I URSHULT 

Historisk utveckling av antalet äldre i Urshult år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-

2041. 
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Väckelsång 

Enligt prognosen kommer antalet invånare i Väckelsångs församling att stadigt 

sjunka fram till år 2041 med i storleksordning 200 personer, se diagram nedan. 

i 

TOTAL FOLKMÄNGD I VÄCKELSÅNG 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 visar att det år 2041 finns fler 

personer i åldrarna 7 - 22 år och 76 år och äldre, se diagram nedan. I åldersinter

vallet 22 - 7 4 år kommer det att finnas betydligt färre personer och i den här 

gruppen finns i stort sett alla de som är yrkesverksamma. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VÄCKELSÅNG 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 
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Antalet barn i förskolan kommer att stadigt sjunka fram till år 2035 varefter pro

gnosen visar en svag ökning, se diagram nedan. År 2025 motsvarar minskningen 

ca 15 barnjämfört med år 2017 och till år 2035 minskar det med ytterligare ca 10 

barn. Trycket på förskolans lokaler minskar därför redan från innevarande år. 
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ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I VÄCKELSÅNG 

Historisk utveckling av antalet barn i Väckelsång år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
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När det gäller barnen i lågstadieåldern kommer vi att få en ökning fram till 2020 

med ca 10 barn. Sedan ligger antalet stabilt fram till år 2023 varefter det sjunker 

långsamt. Antalet barn i mellanstadieåldrarna har sjunkit de senaste åren men 

kommer nu att öka fram till 2024 med närmare 20 barn. Sedan kommer antalet att 

långsamt sjunka fram till år 2041. 

Sammantaget för förskolan och skolan i Väckelsång innebär detta att antalet barn 

under den närmsta 5-årsperioden kommer att öka med ca 15 för att därefter lång

samt sjunka. 

När det gäller den äldre befolkningen, 65 år och äldre, kommer antalet personer 

att vara tämligen konstant fram till år 2025. Därefter kommer åldersgruppen 65-79 

år att minska kraftigt med ca 7 5 personer fram till år 2041. Åldersgruppen 80 år 

eller äldre kommer däremot att öka fram till år 2033 med ca 45 personer. Därefter 

kommer antalet att vara i stort oförändrat fram till år 2041. 
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Älmeboda 

Antalet invånare i Älmeboda församling kommer att vara tämligen konstant med 

en liten och långsam minskning fram till år 2041, se diagram nedan. 

TOTALFOLKMÄNGDIÄLMEBODA 

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2016 samt prognostiserad folkmängd 2017-2041. 
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Befolkningsstrukturen år 2041 jämfört med år 2016 visas i diagrammet nedan. År 

2041 kommer det att finnas färre personer i åldrarna 40-74 år medan det kommer 

att finnas fler i åldrarna 30-40 år samt äldre personer över 75 år. 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I ÄLMEBODA 

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk ålderstruktur 

2016 och prognostiserad ålderstruktur 2041. 
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Antalet barn i förskoleåldern kommer att vara i stort sett oförändrat fram till år 

2025 varefter det sjunker långsamt fram till år 203 5 då det återigen blir stabilt. 

Antalet barn i lågstadieåldern kommer att vara tämligen konstant under hela pro

gnosperioden fram till 2041. När det gäller barn i mellanstadieåldern har antalet 
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sjunkit under senare år. Nu sker det en ökning fram till 2022 med knappt 10 barn. 

Därefter blir antalet stabilt fram till år 2041. Se diagram nedan. 

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I ÄLMEBODA 

Historisk utveckling av antalet barn i Älmeboda år 2007-2016 samt prognostiserat antal 2017-
2041. 
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När det gäller äldre personer, 65 år eller äldre, ökar nu antalet i åldersgruppen 65-

79 år och ökningen fortgår fram till år 2022 med ytterligare ca 25 personer, se di

agram nedan. Efter år 2022 sjunker antalet fram till år 2041 för att då vara på 

samma nivå som år 2017. När det gäller personer 80 år eller äldre är antalet oför

ändrat fram till år 2022 varefter det blir en motsvarande ökning som det var 

minskning i åldersgruppen 65-79 år. Antalet personer 80 år eller äldre kommer då 

att öka med ca 45 personer under resten av prognosperioden. 

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I ÄLMEBODA 

Historisk utveckling av antalet äldre i Älmeboda år 2007-2016 samt prognostiserat antal 
2017-2041. 
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4.3 Kommunens delområden, tre delområden - västra, mitten respektive östra 

I samband med arbetet kring "hållbar ekonomi" väcktes förslaget att se kommu

nen som indelad i tre delar där varje del skulle ge underlag för kommunal service 

som skolor, bibliotek och äldreomsorg mm. I västra kommundelen skulle Ryd och 

Urshult ingå, i mittendelen Tingsryd och Väckelsång och i den östra kommunde
len Linneryd, Älmeboda/Rävemåla och Konga. Det kan vara intressant att redo
visa hur befolkningsutvecklingen ser ut i de här tre kommundelarna och nedan ges 

en redovisning i tabellform fördelat på olika åldersgrupper. 

Kommundel Väster, Ryd - Urshult 

I Befolkningsutveckling, kommundel Väster, Ryd-l.Jrshult 
I r ·· I ····· r : · 1 

i I i 2016; 20211 2031 20411 
1

Total folkmängd j 4186: 4246! 4202 4226 

I 
L : 

Antal barn, 0 - 5 år 

r 

202j 223 202 203: 

Antal barn, 6 - 12 år 307 302 

f 
IAntal un!,':domar 13 - 18 år 318 315: 

Antal vuxna, 19 - 64 år 2089 

Antal äldre 65 - 79 år 837 839 

Antal äldre 80 och äldre 449 
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Kommundel Mitten, Tingsryd - Väckelsång 

Befolknin~sutveckling, kommundel Mitten, Tin15sry~ - Väckelsång 

2016[ 20211 2031 2041 

Total folkmängd ! 5239J 5132 4916 4796 
I 

i 

I Antal barn, 0 - 5 år 314 
I 

I 
Antal barn, 6 -12 år 3981 

Antal ungdomar 13 - 18 år 387 374i 

Antal vuxna, 19 - 64 år 2402 2350) 
I 
I 
I 

832! 
I 

Antal äldre 65 - 79 år 942i 876 

I I 
i 

4541 
I 

IAntal äldre 80 och äldre 431 512 528 1 

l I. 

Kommundel Öster, Linneryd - Älmeboda/Rävemåla - Konga 

Befolkningsutveckling, kommundel Öster, Linneryd - Älmeboda - Södra Sandsjö 
I . . 1 - ~ - I -·--" - - r· --
i i ' 

I 
2016, 2021 2031/ 2041: 

!Total folkmängd ; 2968 2934 
' 2837 1 2806 

\ ( ' ' 

! I 

11\ntal barn, 0 - 5 år 175 172 164\ 

Antal barn, 6 - 12 år 218 210 

Antal un~domar 13 - 18 år 172 179 

i I 

1 I ' • 
\Anta vuxna, 19 - 64 ar 1508 1402 

I 
!Antal äldre 65 - 79 år 634 
i' 
I 
!Antal äldre 80 och äldre 230 

5. Analys 

Analys för kommunen som helhet 

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 

invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 

det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 
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Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 

stor utrikes inflyttning. 

Prognosen fram till 2041 är att kommunen kommer att ha ett fortsatt födelseun

derskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år under 

prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur flytt

nettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och ut

flyttade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kommu

nens invånarantal kommer att fortsätta att långsamt sjunka till ca 11800 år 2041. 

När flyttströmmarna analyseras kan vi konstatera att vi, under de senaste åren, har 

haft ett totalt positivt flyttnetto och att detta beror på en relativt stor utrikes in

flyttning (nyanlända flyktingar). När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan 

Tingsryds kommun och andra kommuner har vi ett negativt flyttnetto vilket inne

bär att fler flyttar från Tingsryds kommun till någon annan kommun än vad det är 

personer som flyttar till kommunen. Inom gruppen utrikes födda kommer det att 

vara en fortsatt stor rörlighet varför det är svårt att prognostisera hur stor del av 

den här gruppen som kommer att finnas kvar inom kommunen. Men om vi kan 

erbjuda lämpliga boenden är det möjligt att flera väljer att stanna kvar i kommu

nen. Positivt för Tingsryds kommun är att vi har ett positivt inrikes flyttnetto när 

det gäller barnfamiljer födda inom Sverige. Detta visar att Tingsryds kommun är 

attraktiv att flytta till för barnfamiljer och här finns då en möjlighet och potential 

för kommunen att attrahera fler barnfamiljer genom att erbjuda bra och attraktiva 

boendemiljöer. 

När det gäller befolkningsstrukturen inom kommunen är den stora förändringen 

under prognosperioden fram till 2041 att andelen i yrkesverksam ålder minskar 

medan den äldre delen av befolkningen, äldre än 65 år, ökar. Detta kommer att 

ställa krav på ökad äldreomsorg och olika typer av boenden för äldre. Det kommer 

också att innebära att det generellt sett kommer att bli svårare med kompetensför

sörjning inom kommunen och detta kommer att drabba både kommunal verksam

het som näringslivet inom kommunen. När andelen yrkesverksamma inom kom

munen minskar kommer försörjnings bördan för den yrkesverksamma delen av be

folkningen att öka, men som nämnts tidigare medför skatteutjämningssystemet att 

Tingsryds kommun inte direkt drabbas ekonomiskt av detta. 

Analys för de olika församlingarna 

Almundsryd 
Totala antalet invånare kommer att vara oförändrat under prognosperioden men 

med en större andel barn upp till 18 år och med fler äldre över 70 år. 

Inom förskolan kommer antalet barn att öka med 10-15 under de närmsta två åren, 

Därefter är antalet stabilt fram till år 2025 varefter det sker en minskning. Antalet 

barn i låg- och mellanstadiet ökar marginellt med ca 10 barn fram till 2023 och är 

därefter stabilt. 

Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer att vara stabilt fram till 2025 varefter 

det sker en ökning med ca 60 personer fram till 2041. 
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Linneryd 
Befolkningen i Linneryd kommer att långsamt minska under hela prognospe

rioden fram till 2041 och när det gäller befolkningsstrukturen sker inga stora för

ändringar. 

I förskoleåldrarna blir det en liten minskning av barn medan antalet barn i låg- och 

mellanstadieåldrarna blir oförändrat. 

Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer att vara oförändrat fram till 2025 var

efter det sker en långsam ökning med totalt ca 10-15 personer fram till år 2041. 

Södra Sandsjö 
Även befolkningen i Södra Sandsjö uppvisar en långsam minskning under hela 

prognosperioden. 

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att vara stabilt fram till 2023 varefter det 

minskar långsamt fram till 2030 med totalt ca 10 barn. I Lågstadieåldrarna blir an

talet barn i stort oförändrat under prognosperioden. 

När det gäller den äldre befolkningen, 80 år eller äldre, kommer antalet att vara 

oförändrat fram till 2022 varefter antalet ökar fram till 2034 med ca 30 personer. 

Därefter stabiliseras antalet. 

Tingsås 
Även befolkningsutvecklingen i Tingsås församling är svagt negativ under hela 

prognosperioden fram till år 2041. 

Antalet barn i förskoleåldern ökar nu fram till år 2019 med ytterligare ca 15 barn 

men kommer därefter att minska fram till år 203 5 med storleksordningen 3 0 barn. 

Antalet barn i lågstadieåldern ökar med ca 15 barn fram till 2023 varefter det sker 

en minskning. I mellanstadieåldern förbli antalet barn i stort oförändrat. 

Den äldre åldersgruppen, 80 år eller äldre, minskar först fram till år 2020 för att 

därefter öka fram till 2033 med totalt ca 50 personer. 

Urshult 
I Urshults församling kommer antalet invånare att bli i stort sett oförändrat fram 

till år 2041. I slutet på prognosperioden kommer det att finnas färre barn under 10 

år men betydligt fler äldre personer, 77 år eller äldre. 

Antalet barn i förskoleåldern kommer att öka marginellt fram till år 2021 varefter 

det sker en stadig minskning fram till år 2035 med totalt närmare 20 barn. 

För lågstadie- och mellanstadieåldrarna kommer antalet barn att sjunka under pro

gnosperioden fram till 2041. Totalt kommer antalet barn i de här åldrarna att 

sjunka med ca 15 barn fram till år 2025. 

Idag är det ett stort tryck på lokalerna för både förskolan och skolan med många 

barn, men totalt, för förskolan och skolan tillsammans, kommer barnantalet nu att 

sjunka under kommande år. 
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Antalet äldre personer, 80 år eller äldre, kommer att öka kraftigt fram till år 2035 

med totalt ca 80 personer. Från år 2035 blir det en stabilisering. Detta kommer att 

ställa ökade krav på äldreomsorg och tillgång till olika boenden för äldre. 

Väckelsång 
Enligt prognosen kommer antalet invånare i Väckelsångs församling att stadigt 
sjunka fram till år 2041 med i storleksordning 200 personer. 

Antalet barn i förskolan kommer att sjunka fram till år 2035 varefter prognosen 
visar en svag ökning. År 2025 motsvarar minskningen ca 15 barnjämfört med år 

2017 och till år 2035 minskar det med ytterligare ca 10 barn. 

För lågstadie- och mellanstadieåldrarna blir det en total ökning med ca 30 barn 

under den närmaste 5-årsperioden fram till år 2023 varefter det blir en långsam 
men stabil minskning under resten av prognosperioden fram till år 2041. 

Sammantaget för förskolan och skolan i Väckelsång innebär detta att antalet barn 

under den närmsta 5-årsperioden kommer att öka med ca 15 för att därefter lång

samt sjunka. 

Åldersgruppen 80 år eller äldre kommer att vara oförändrad fram till år 2022 var
efter antalet kommer att öka med ca 40 personer fram till år 2033. Därefter blir det 

stabilt. 

Älmeboda 
Antalet invånare i Älmeboda församling kommer att vara tämligen konstant med 

en liten och långsam minskning fram till år 2041. 

När det gäller antalet barn i förskole- och lågstadieåldrarna sker det inga stora 
förändringar. För barn i mellanstadieåldern sker det en ökning fram till 2022 med 

knappt 10 barn för att därefter bli stabilt. 

För den äldre åldersgruppen, 80 år eller äldre, är antalet oförändrat fram till år 
2023 varefter det under resten av prognosperioden ökar med närmare 40 personer. 

6. Slutsatser 

• Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds 
kommuns invånarantal kommer att fortsätta att minska under prognospe
rioden fram till år 2041 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11800. 

• Under hela prognosperioden kommer kommunen att ha ett negativt födelseö
verskott(= födelseunderskott) på i genomsnitt 48 personer per år. 

• Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren beror 
till största del på utrikes inflyttning (nyanlända flyktingar). 

• Kommunen har totalt sett ett negativt imikes flyttnetto, men ett positivt flytt
netto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige. 

• Nuvarande ökning av antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna kom
mer, inom de närmsta åren, att avstanna för att sedan långsamt sjunka. För 
barn i förskoleåldern passeras toppen redan under nästa år (2019). 
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• Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka relativt kraf
tigt inom hela kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen 
kommer att vara stark i samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir 

en mindre ökning. En planering bör göras för utökad äldreomsorg samt olika 
anpassade boenden. 

• Det är fler personer som bor i kommunen och pendlar till arbete i annan 
kommun än vad det är personer som pendlar till kommunen. Störst in- och 

utpendling är det från och till Växjö. År 2015 pendlade 1290 personer till 
Tingsryds kommun och störst inpendling var det från Växjö, Ronneby, Karls
hamn och Olofström. 

• När det gäller att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential hos 
barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. En bra 
arbetsmarknad i kombination med attraktiva bostäder och boendemiljöer kan 
vara det som får människor att ta beslutet att flytta till Tingsryds kommun. 

Tingsryd 2018-02-13 

Yngve Rehnström 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

§ 84 

Upphävande av uppdrag kostverksamheten 
Dnr 2018/159 737 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2016-06-20 § 125, avseende möjliga 

kvalitetshöjningar av matdistribution till hemmaboende. 

Beskrivning av ärendet 

I beslut KF 2016-06-20 § 125 gav kommunfullmäktige dåvarande 

socialnämnden i uppdrag att, i samråd med samhällsbyggnadsnämnden, 

utreda och ta ställning till möjliga kvalitetshöjningar av matdistributionen. 

Vård- och omsorgsnämnden har sedan detta uppdrag gavs aktivt deltagit i 

framtagandet av måltidspolicy och måltidsprogram. Nämnden ser hellre att 

nämnden och förvaltningen skall arbeta med att utveckla måltiderna i 

verksamheten och till omsorgstagare med matdistribution utifrån 

ovanstående dokument, istället för att utreda matdistributionen ytterligare. 

Vård- och omsorgsnämnden gavs mandat att utreda och ta ställning till 

eventuella förändringar. Eftersom nämnden önskar att inte utreda är det 

lämpligt att kommunfullmäktige tar ställning till om uppdraget skall 

upphävas. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

beslutet avseende möjliga kvalitetshöjningar av matdistribution till 

hemmaboende. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande, 2018-01-22 

2. Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 125 

3. Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 

Mikael Jeansson (S): 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

§ 84 forts. 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2016-06-20 § 125, avseende möjliga 

kvalitetshöjningar av matdistribution till hemmaboende. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 

yrkande. 

I Utdragsbe,rtyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(26) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-06 

Justerare 

.ftl/ 

§ 17 

Upphävande av uppdrag kostverksamhet 

Dm 2015/ 320 SN 041 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

beslutet avseende möjliga kvalitetshöjningar av matdistribution till 

hemmaboende Dm 2014/199. 

Beskrivning av ärendet 

Den 20/6 2016 § 125 fattade kommunfullmäktige beslut att ge dåvarande 

socialnämnden i uppdrag att, i samråd med samhällsbyggnadsnämnden, 

utreda och ta ställning till möjliga kvalitetshöjningar av matdistributionen. 

Vård- och omsorgsnämnden har sedan detta uppdrag gavs aktivt deltagit i 

framtagandet av måltidspolicy och måltidsprogram. Nämnden ser hellre att 

nämnden och förvaltningen skall arbeta med att utveckla måltiderna i 

verksamheten och till de med matdistribution utefter de dokumenten istället 

för att utreda matdistributionen ytterligare. 

Vård- och omsorgsnämnden gavs mandat att utreda och ta ställning till 

eventuella förändringar. Men då vi önskar att inte utreda så är det lämpligt 

att kommunfullmäktige tar ställning till om uppdraget skall upphävas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande, 2018-01-22 

Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 125 

Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 14 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

IJU~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 125 

Hållbar ekonomi 4.14 Kostverksamhet 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att, i samråd med 

samhällsbyggnadsnämnden, utreda och ta ställning till möjliga 

kvalitetshöjningar av matdistribution till hemmaboende. 

Reservation 

25 (55) 

Anna Johansson (C), Lenna1t Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 

Hilmersson (C), Göran Mård (V), Eva Hagelberg (C), Mattin Uleskog (TiA), 

Annelise Hed (MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt

Louise Bemdtsson (C), Mats Wembo (C), Jörgen Forsberg (V) och Johan 

Karlson (C) reserverat· sig till fö1mån för Marie-Louise Hilmerssons (C) 

yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Hållbar ekonomi 4.14 Kostverksamhet redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbai· ekonomi 4.14 Kostverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 

Kommunstyrelsen§ 132, 2016-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) yrkar med instämmande av Annelise Hed 

(MP), Jörgen Forsberg (V), Britt-Louise Bemdtsson (C) och Anna Johansson 

(C): 

Avslag på att skapa ännu ett uppdrag gällande kyld mat på individnivå. 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S) och 

Tomas Blomster (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrk.an<1e 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (55) 

2016-06-20 

§ 125 folis. Dnr 2014/119 041 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande. 

Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår. 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

LtJ 
t rags estyr an e 
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Bilaga KF § 125/2016-06-20 

f_ingsryds 
Kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

4.14 Kostverksamhet - kyld mat på individnivå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att, i samråd med samhällsbyggnads

nämnden, utreda och ta ställning till möjliga kvalitetshöjningar av matdistribution till 

hemmaboende. 

Sammanfattning 
Utredningen konstaterar att införande av valbara system för distribuerad kyld mat i 

kombination med nuvarande varmmat skulle innebära två parallella system som inte 

skulle innebära någon ekonomisk fördel utan istället bli dyrare. Därför skall inte något 

beslut om detta tas inom hållbar ekonomi. 

Att erbjuda kyld mat till hemmaboende som har bistånd skulle dock kunna innebära 

andra fördelar, t ex då maten kan konsumeras när man vill under dagen. Valfriheten i 

vilken mat man vill äta blir också större. Den hemmaboende behöver heller inte besök 

var dag vilket kan vara en fördel då resurser kan läggas på de som är i behov av besök 

för omvårdnad. 

Mat kan inköpas från privat entreprenör. Produktionen rör ett relativt litet antal portion

er vilket innebär att det är olämpligt och oekonomiskt att starta kylmatproduktionen i 

egen regi. 

Det kan finnas andra möjligheter att åstadkomma en kvalitetshöjning av matdistribut

ionen till hemmaboende vilket bör utredas ytterligare. 

Uppdrags beskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att införa erbjudande om kyld 

mat på individnivå. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras i 

samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: Öv

riga kostnadsbesparande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Samhällsbyggnadschefen har ansvarat för utredningen. Kostchef, storkökskonsult och 

områdeschef hemtjänsten har deltagit genom bl a en dialog utifrån tankarna i förslaget 

med minskade transporter m.m. Liksom ett besök i Olofströms kommw1 där kyld mat 

idag och sedan 6 år erbjuds samtliga hemmaboende. 
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Bakgrund och fakta 
För att erbjuda ytterligare en servicenivå samt minska mattransporter så skulle medbor
gare med matdistribution kunna erbjudas alternativet att få kyld mat levererad som de 
efter eget tycke och dygnsrytm kan värma. 

En säker och rimlig modell på denna tjänst är antingen via ett eget kök särskilt för pro
duktion av kylda maträtter eller via ett inköp ifrån en extern part. Eftersom det skall 
finnas valfrihet kring detta och osäkerhet gällande volym så utgår vi här från en modell 
med inköp ifrån en extern part. Den modellen innebär högre andel rörlig kostnad liksom 
sannolikt ett större utbud för brukaren, vilket dock bör vägas mot våra mål i nutritions
arbetet. Egen produktion innebär stora ingångskostnader om ett kök skulle renoveras till 
att utföra kylmatsproduktion, med obruten kylkedja och lång hållbarhet som bl.a. kräver 
kylt packrum och utrustning för att packa med livsmedelsgas 

Det som behövs i fallet med inköp ifrån extern part är en särskild omlastningsplats med 
kylförvaring för upp till sju måltider per brukare som väljer denna. Sju måltider är för 
en hel veckas luncher. Däitill krävs transportskåp med aktiv kyla att köra i leveransfor
don alternativt en kylbil som har en högre ingångskostnad. 

I exemplet Olofström är kyld mat på individnivå inte valbart utan det är modellen för 
måltider till hemmaboende generellt. Där har man ett upphandlat avtal med Sodexo som 
löper 1+ 1 år. Varje vecka finns 14 olika rätter att välja på, alltså i praktiken 2 per dag 
och totalt 170 rätter per år, där även högtider under året uppmärksammas. Beställningen 
sköts i första hand av brukaren eller dess anhörige, alternativt med hjälp av personal 
ifrån hemtjänst eller måltidsservice (soc). Beställningen ligger 14 dagar framåt. Priset 
för kommunen är 38:96 kr för en lunch och 8 kr för en efte1Tätt. Specialkost kostar mer. 
Brukaren betalar i sin tur 48 kr för lunchen och 4 kr för efterrätten. Sallad ingår inte. 
Ingen leveranskostnad tas ut. Inga andra måltider eller varor kan beställas. Antalet bru
kare av denna tjänst är 120-130 stycken. Tjänsten sköts av 1,68 tjänst vilket inte 
minskades i kostorganisationen i motsvarande grad då man där samtidigt utökade verk
samheten med annat. Måltiderna levereras ifrån Stockholm kundpackade på tisdagar 
och utleveranser sker tisdag till torsdag. På enheten i Olofström finns ett kylrum samt 
man har en kylbil och vagnar till måltiderna här kyls och packas om på vagnar som 
motsvarar varje matdistributionsrunda. Positiva effekter för hemtjänsten är mindre 
stress, mindre tid i bil bl.a. och brukarna har ett brett måltidsutbud med god anpassning 
efter ensldlda behov och flexiblare tid för att äta lunch. 

Tingsryds kommuns struktur på måltidsproduktion idag med fleitalet kök på äldreboen
den urholkas underlagsmässigt om delar av de hemmaboende väljer de kylda måltider
na. Dvs stordriftsfördelarna blir mindre. 

Fördelen med kyld mat är att brukaren kan värma den på önskad tid. Valmöjligheten är 
också en kvalitetshöjning. 

Ett antal av de hemmaboende kommer att vara i behov av hjälp med värmning m.m. på 
daglig basis som tillsammans med tillsyns-, medicineringsbehov m.m. decimerar en 
eventuell ekonomi i transpo1tminslming. 

Risker finns med att kyllcedjan bryts vilket skall ställas mot risken att den varmlevere
rade maten inte äts direkt. 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
För brukaren innebär det en ökad servicegrad i utbud möjligen med sämre nutritions
uppföljning och med ökade risker när brukaren skall hantera kylmat. Vi ser också en 
risk med att kyld mat kan komma konkmTera med färdigrätter i butik, varvid kontrollen 
över näringsinnehållet skulle minska. 

SAMHÄLLE 
Ingen direkt påverkan 

EKONOMI 
Två system är inte billigare än ett system vilket gör det svåit att motivera beslutet inom 
hållbar ekonomi. Eftersom antalet portioner i kommunens egna varmmatkök minskar 
kommer kostnaden per portion att öka för kvarvarande pmtioner. 

MEDARBETARE 
Beroende på hur det läggs upp så skapas fler rutiner i och med denna måltidslösning 
antingen för köken eller för omsorgens organisation. 

PROCESS 
I förslaget skapas en parallellprocess till den vi har idag med tillagning och leverans av 
varma måltider. 

Överväganden och slutsats 

Överväganden av konsekvenser 
Rimligen är kommunen för liten för att kyld mat till hemmaboende som valmöjlighet 
skall vara hållbart ekonomiskt. Det finns också en betydande osäkerhet avseende intres
set för kylmat. Tillgång till kyld mat ger dock en valfrihet. 

Slutsats 
Att erbjuda kylmat och varm.mat innebär sannolikt en kostnadsökning, vilket gör det 
svårt att motivera beslutet inom hållbar ekonomi. Däremot kan man se vidare på andra 
alternativa lösningar för att åstadkomma en bättre service och kvalitetshöjning av maten 
för de som är hemmaboende. 

Motivering till slutsats. 
I uppdraget ligger att det skall vara möjligt att välja mellan två system. Utredningen drar 
slutsatsen att detta blir dyrare än att ha ett system. Det kan finnas andra sätt att åstad
komma kvalitetshöjning vilket man bör gå vidare med. 

Förslag/beslutsalternativ 
Möjligheten till en kvalitetshöjning av matdistributionen till hemmaboende bör utredas 
ytterligare. Utredningen skall tas fram av socialnämndens och samhällsbyggnadsnämn
dens förvaltningar. Socialnämnden skall vara huvudansvarig för utredningen. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 



• • 

Arende 34 

Instruktion för kommunchef 

enligt nya kommunallagen 

464



465

~Tingsryds 
\;!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

§ 85 

Instruktion för kommunchef enligt nya kommunallagen 

Dm 2017 /806 022 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören i Tingsryds 

kommun tituleras kommunchef. 

2. Kommunstyrelsen antar nedanstående instruktion för Tingsryds 

kommuns kommunchef. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft (2017:725) i vilken 

regleras i 7 kap direktörens uppdrag. 

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 

bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 

styrelsen. 

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 

övriga uppgifter. 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 

kommunstyrelsen. Uppdrag för Kommunchefen fastställs av 

kommunstyrelsen. Kommunchefen rapporterar i första hand till 

kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är även VD för 

moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB). 

Kommunchefens instruktion: 

Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredningen av samtliga ärenden till 

kommunstyrelsen och dess utskott. Kommunchefen ska arbeta med stor 

integritet avseende information och underlag för beslut och tjäna både 

majoritet och minoritet i styrelsen. 

Allmänna ansvarsområden 
Övergripande ansvar för kommunens tjänstepersonsorganisation. 

Inför kommunstyrelsen samt Tingsryds Kommunföretag AB svara för att 

ärenden bereds och föredras samt efter beslut, verkställs. Kommunchefen 

har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess utskotts 

sammanträden. 

I Otdragsbestyrkande 



466

( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

§ 85 forts. 

Verka för att kommunens ekonomi är i balans och säkerställa en god 

uppföljning. 
Utveckla kommunens verksamheter till en effektiv organisation. 

Bidra till att utveckla kommunens attraktivitet för att öka antalet invånare 

och företag. 
Tillsammans med politisk ledning vara ansiktet utåt. 

I samverkan med den politiska majoritetens företrädare har kommunchefen 

en drivande roll att utveckla och effektivisera kommunens organisation och 

verksamheter. 

Interna ansvarsområden 
V ara bärare av de politiska målen i organisationen och tydliggöra mål och 

visioner för kommunens medarbetare. 

Leda kommunens verksamheter så att verksamhetsmålen och de 

ekonomiska målen nås. 

Vid behov genomföra viktigare förändringar i organisation och dess 

verksamhet. 
V ara förvaltningschef för kommunledningskontoret. 

Kvalitetssäkra kommunens verksamhet i samarbete med respektive 

förvaltnings chef. 
Verka för ökat samarbete och samhörighet mellan förvaltningar och bolag 

genom gemensamma ledningsträffar och utvecklingsprojekt. 

Ansvara för utvecklings- och lönesamtal för förvaltningschefer, VD och 

underställd personal. 
Beslut enligt delegationslista. 

Verka för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög 

kompetensnivå där öppenhet, jämställdhet och etnisk mångfald råder. 

Externa ansvarsområden 
Marknadsföra kommunen både internationellt och nationellt. 

Använda och utveckla Tingsryds strategiska läge. 

Genomföra omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning, bevaka och driva 

frågor. 
Delta och samverka med region, kommuner i länet, länsstyrelsen m.m. 

Leda och driva frågor för att öka samarbetet inom bl.a. teknik, 

skola/utbildning, besöksnäring, miljö, administration m.m. 

Massmedia 
Kontakt med massmedia sker via kommunstyrelsens ordförande, i 

annat fall via överenskommelse. 

Arbetsuppgifter i relation till koncernen 

I kommunchefens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer 

i förekommande frågor. Kommunchefen leder koncernens VD-grupp. 

I lltdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 

Justerare 

L 

§ 85 forts. 

Arliga särskilda åtagande 
Fastställs tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och följs upp i 

samband med utvärdering av kontraktet i november månad. 
Utvärderingssamtalet sker på initiativ av ordförande 

Uppföljning och återkoppling 
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal 
med kommunstyrelsens ordförande. Denna ska också, tillsammans 
med andra lönekriterier, vara ett underlag för lönesamtal. 
Där ska beaktas hur verksamheten utvecklas, resultat och mål uppnås. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott arbetat fram underlag till beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att följande formulering stryks i sista meningen 

under avsnittet "Beskrivning av ärendet": 

, de koncerngemensamma bolagen Tingsryds Energi l.J3, Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

I Utdrags bestyrkande 
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Utredning karens vid smitta 

samt förslag om antagande av 

rutin för att minska 
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~Tingsryds 
\:.,':9kommun 

Kommunstyr.elsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 18 

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 
Dm·2017/802 024 

Beslut 

29 (54) 

1.. Kommunstyrelsen utvidgar redan befintligt uppdrag som .gavs i 
be~lut personalqtskottet § 48, 2017-12-04, i enlighet med skrive1se 
från socialdemokl'aterna. 

2. Utredningen ska föreläggas kommunstyrelsen vid sammanträdet 
under mars mårtad. · 

Re~ervation 

Gunnar.Engblom (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

'.Beslaivning av är~ndet 

En skrivelse har inkommit från socialdemokraterna om kompensation för 
anställ~a som insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen. 

Beslutsunderlag , 

Skrivelse från Tomas Blomster (S) och Magnus Carlberg (~) 
Skrivelse :n:ån kommunchefen, 2017-12-04 
Personalutskottet§ 48, 2017-12-04 . 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 20, 2018-01-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Gunnar Engblom (MP) yrkat' att utredningen också. ska svara på frågan om 
vad det kostar att ta bort karensdagen för all komim:µ1al personal. 

Besluts gång 

Kommtmstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Kommunstyrelsen tar ställning till Göran Mårds (V)-yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyreisen tar &tällning till Gunnar Engbloms (MP) som ett 
tilUiggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen"bifaller Göran Mårds (V) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen.avslår Gunnar"Engbloms (MP) 
tilläggsyrkande. 

uturagsoestyrJ.Canae 

20,3~ o 1-). ee · ek. 
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~kommun 
KQmmunstyrelsen 

Juster~re 

§ 18 forts. 

Beslutet skickas till 
Personalutskottet 
Personalchefen 
Magnus Carlberg 
Tomas Blomster 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

30 (54) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

·sAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-12 

§ 11 

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 
Dm 2017 /802 024 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot info1mationen. 

Beskrivning av ärendet 

12 (17) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om bestämmelsen i Allmänna 

Bestämmelser (AB), 3 kap 10 § 4 mom, gällande avstängning från arbetet 

för att förhindra att smitt sprids. Personalchefen har :fatt rntiner gällande 

denna paragrafs tillämplighet i Växjö, Alvesta och Uppvidinge. Hon tar 

fram förslag på rntin för Tingsryds kommun. Detta kommer att behandlas i 

Kommunstyrelsen 2018-03-26. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Socialdemokraterna 2017-12-11. 

Beslut KS 2018-01-22, § 18 

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Karens vid smitta 
Dnr: 2017/802 024 

2018-03-06 1(3) 

Kommunstyrelsen 

Undertecknad har av personalutskottet 2017-12-04 fått i uppdrag att utreda rättsläget 

gällande karensdag. Kommunstyrelsen utvidgade det befintliga uppdraget i enligt med 

en skrivelse från socialdemokraterna 2018-01-22. 

Nuvarande lagstiftning 
Karensavdrag vid sjukdom framgår i lagen (1991:1047) om sjuklön och i Socialförsäk

ringsbalken kap 27, 27-33 §§ och 39-44 §§. Karens är arbetstagarens självrisk vid sjuk

dom. Syftet med att införa karensdag var att minska utgifterna för sjukförsäkringen 

(prop 1992/93 :31 ). 

Kontakter har tagits med förhandlare Ann-Charlotte Olsson, SKL som förklarar ande

meningen i lagstiftningen. Arbetstagaren ska ha en egenavgift i försäkringssystemet. 

Detta för att det inte ska vara alltför lätt att sjukskriva sig och inte innebära för höga 

sjukskrivningskostnader i samhället. Om arbetsgivare trots detta skulle betala sjuklön 

framgår det i propositionen att lagstiftaren återkommer med skarpare regler. 

Undantagen från självrisken (karensdag) enligt 28 §, 39 § och 40-44 §§ är bestämmelser 

om återinsjuknande, allmänt högriskskydd och särskilt högriskskydd. Det är bestämmel

ser som syftar till att skydda arbetstagare som ofta är sjuka. 

Bestämmelserna om återinsjuknande innebär att om en sjukperiod börjar inom fem da

gar från det att tidigare sjukperiod avslutats ska den senare perioden ses som en fortsätt

ning på tidigare period. Därigenom uppkommer ingen ytterligare karensdag. 

Allmänt högriskskydd innebär att en medarbetare som varit sjuk mer än tio gånger un

der en 12-månadersperiod inte ska få fler karensdagar under resterande tid av 12-måna

dersperioden utan får sjuklön eller sjukpenning direkt från första dagen i sjukperioden. 

Särskilt högriskskydd innebär att en medarbetare får ersättning från första sjukdagen. 

Syftet med detta skydd är att förbättra arbetsmarknadssituationen för personer som ofta 

är sjuka. De grundläggande förutsättningen för rätten till särskilt högriskskydd är att 

medarbetaren har en medicinskt betingad nedsättning av arbetsförmågan. Medarbetaren 

ansöker om skyddet hos försäkringskassan. 

Kostnader i Tingsryds kommun 
Karensavdrag vid sjukdom i Tingsryds kommun uppgår till ca 3 400 000 kr inkl sociala 

avgifter år 2017. Underlag bifogas. 
I Tingsryds kommun har i dagsläget endast en medarbetare särskilt högriskskydd. 

S jukstatistik bifogas. 
Tingsryds kommun 
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Förslag till lagändring 
Det finns ett förslag från regeringen till ändring i lagstiftningen om karensdag, Prome

morian Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Ds 2017: 18). Förslaget innebär att ka

rensavdraget alltid kommer att vara maximalt en daglön, 20 % av en veckolön. 

Det nya förslaget innebär ökade sjuklönekostnader för kommuner och landsting. Kost

naden ökar eftersom kommuner och landsting beräknar sjuklöneavdraget med högre av

drag för de som har färre arbetsdagar än fem dagar per vecka. Det är en stor andel av de 

kommunanställda som på detta sätt har en högre faktor och skulle få ett lägre sjukav

drag om förslaget går igenom. Inom kommunen är det bland annat personal i vård och 

omsorg samt andra verksamheter med arbetstider veckans alla dagar som kommer att få 

ett lägre avdrag. 

Förslaget har varit på remiss hos bland annat SKL. Den nya lagstiftningen föreslås 

gälla from 2019-01-01. Förslaget om karensavdrag samt SKLs yttrande bifogas. 

Gällande kollektivavtal Allmänna Bestämmelser 
När det gäller karensdagen finns ingen avvikelse från lagstiftningen i kollektivavtalet. 

Att avstå från att dra ett karensavdrag för första sjukdagen är inte möjligt enligt SKLs 

förhandlare Ann-Charlotte Olsson. 

I Allmänna Bestämmelser finns dock regler om avstängning av arbetstagare vid smitta. 

En arbetsgivare kan besluta om att stänga av en arbetstagare på grund av medicinska 

skäl, enligt Allmänna bestämmelser § 10 Mom. 4. Det innebär att arbetstagaren förbjuds 

att arbeta för att förhindra smitta. Under det förbudet behåller arbetstagaren avlönings

förmånerna. 

Text från kommentarerna till Allmänna Bestämmelser: 
"Arbetsgivaren kan självständigt besluta om sådan åtgärd om den är nödvändig från 

skyddssynpunkt även om beslut inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddsla

gen eller annan lagstiftning. När väl beslut enligt smittskyddslagen föreligger är arbets

tagaren i normalfallet berättigad till smittbärarpenning från Försäkringskassan och ska 

därför inte längre vara avstängd. Då en arbetstagare har förbjudits att arbeta för att för

hindra att smitta sprids, är arbetstagaren inte att anse som ledig från arbetet. Om arbets

tagaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, 

bör denna möjlighet utnyttjas. 
Under ett förbud enligt detta moment behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna. Om 

arbetstagaren insjuknar under tiden för förbudet ska arbetstagaren i stället få sjuklön en

ligt sjuklönelagen (SjLL) och AB § 28." 
"Parterna har vidare kommit överens om att det inte heller ska föreligga någon över

läggningsskyldighet när arbetsgivaren fattar beslut om avstängning för att förhindra 

smittspridning vid vinterkräksjuka (Calicivirus). Detta förutsätter att avstängningen inte 

är längre än 48 timmar." 

Hantering i länets kommuner 
Kontakt har tagits med länets kommuner för att höra hur man hanterar karens vid smitta. 

Fyra kommuner hanterar karens vid smitta på samma sätt som i Tingsryds kommun och 
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Torggatan 12 
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telefon fax 
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tre kommuner har lokala rutiner enligt AB § 10 Mom 4 efter bedömning av MAS, se ne

dan: 

Markaryd - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 

Älmhult - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 

Ljungby - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 
Alvesta - Lokal rutin vid vinterkräksjuka. MAS gör bedömning och därefter utgår man 

från AB §10 Mom. 4. Avlöningsförmånerna behålls. 
Växjö - Lokal rutin vid smitta och smittosam sjukdom inom Omsorgsförvaltningen. 

MAS/smittskyddsläkare gör bedömning och därefter utgår man från AB § 10 Mom. 4. 

A vlöningsförmånerna behålls. 
Lessebo - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 

Uppvidinge - Lokal rutin vid smitta och smittosam sjukdom inom Omsorgsförvalt

ningen. MAS gör bedömning och därefter utgår man från AB §10 Mom. 4. Avlönings

förmånerna behålls. 

Förslag till lokal rutin 
Kommunen skulle kunna använda sig av bestämmelsen i Allmänna Bestämmelser om 

avstängning med lön vid exempelvis vinterkräksjuka. Det innebär att medarbetaren inte 

får någon karensdag, utan behåller lönen. Det kan även innebära att smittspridning för

hindras på arbetsplatsen. Ett förslag till rutin har tagits fram, se bilaga. Förslaget har ta

gits fram i enlighet med andra kommunerna rutiner. 

Underlag 
Promemorian Karensavdrag- en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 
Remissyttrande från Sveriges kommuner och Landsting 
Karensavdrag vid sjukdom i Tingsryds kommun 2017. 
Sjukstatistik för Tingsryds kommun 2017 
Förslag till rutin för att minska smittspridning. 

Tingsryd 2018-03-06 

Helena Clemedtson 
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Dokumenttyp 
Rutin 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Rutin för att minska smittspridning 

Fastställd 

Tingsryds kommun ska följa de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka 

( calicivirus) för att förhindra smittspridning. Detta gäller samtliga verksamheter i kommunen. 

Mer om de vårdhygieniska rutinerna finns att läsa på kommunens intranät. 

En skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna innebär bl.a. följande: 

Vid ett utbrott, dvs. om minst två-tre personer insjuknar under ca en vecka ska närmsta 

chef informera medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
MAS tar kontakt med landstingets hygiensjuksköterska för bedömning/fastställande 

om det är ett calicivirusutbrott. Om det då fastställs att det är ett calicivirusutbrott ska 

medarbetare som insjuknar hanteras enligt nedan. 
Vid calicivirusutbrott ska insjuknade medarbetare stängas av enligt AB § 10 mom. 4 

för att förhindra smittspridning. Avstängning ska ske från insjuknandedagen. 

Medarbetaren ska därefter vara avstängd från arbetet upp till 36-48 timmar efter 

symptomfrihet. Tiden för symptomfrihet räknas efter sista avkastningen eller sista 

diarren. Hur lång avstängningen blir efter symptomfrihet är dels beroende på 

medarbetarens arbetsuppgifter och dels när nästa arbetstillfälle inträffar i förhållande 

till tiden som bör gå efter symptomfrihet. Exempelvis ska medarbetare som arbetar i 

kök inte återgå i arbete förrän efter 48 timmar. Övriga medarbetare kan återgå efter 

minst 3 6 timmar och återgången anpassas efter arbetstidens förläggning. 

Under avstängningen bibehåller medarbetaren avlöningsförmånerna. 
Under avstängningen är medarbetaren inte ledig utan kan utföra arbete i sin bostad 

eller på annan plats utan risk för smittspridning. Ansvarig chef avgör om och var 

arbete ska utföras. 
Avstängning enligt ovan ska ske skriftligt, godkännas av ansvarig chef, MAS samt 

administreras till Personalavdelningen. Blankett finns på kommunens intranät. 

För uppföljning ska varje avstängning rapporteras till Personalavdelningen. 
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Ohälsotalen, 2017 

Andel långtidssjukskrivna 

Förvaltnin2 Andel sjuka mer är 60d ~r 
2015 2016 2017 

Kommunledningsförvaltningen 47,9 46,8 33,9 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 45,4 40,1 47,7 

Barn- och utbildningsförvaltningen 49,4 49,6 52,9 

Socialförvaltningen 62,0 51,3 49,7 

Totalt 57,0 49,5 49,9 

Ohälsotal per åldersgrupp 

Förvaltnin2 -29 år 30-49 år 50 år och äldre 

Kommunledningsförvaltningen 2,7 4,2 2,0 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,6 5,8 8,6 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2,6 5,3 7,7 

Socialförvaltningen 5,5 9,1 10,7 

Totalt2017 4,3 7,0 8,8 

Totalt2016 6,2 7,0 7,1 

Totalt 2015 5,0 7,5 7,3 

Ohälsotal per kön 

Förvaltning Kvinnor Män% av Totalt% av 
% av ord ord arb tid ord arb tid 
arb tid 

2015 2016 2017 

Kommunledningsförvaltningen 3,9 1,2 2,3 2,5 2,9 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 8,8 4,7 5,1 6,1 7,1 

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,6 2,7 5,5 5,0 5,8 

Socialförvaltningen 10,0 3,5 8,8 8,6 9,1 

Totalt 8,4 3,2 7,0 6,7 7,4 
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Korttidsfrånvaro dag 1-14 

OBS! Jämförelseår 2014 och 2015 eftersom vi saknar statistik för 2016 

Förvaltning 2014 2015 2017 

Kommunledningsförvaltningen 1,1 1,2 1,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,1 2,5 2,5 

Kultur- och fritidsförvaltningen 1,7 
Barn- och utbildningsförvaltningen 2,0 2,3 1,9 

Socialförvaltningen 3,3 3,3 3,2 

Totalt 2,7 2,8 2,5 

Sjukfrånvaro i% per yrkesgrupp 

OBS! Jämförelseår 2014 och 2015 eftersom vi saknar statistik för 2016 

Yrkesgrupper% sjuk 2014 2015 2017 

Ledning och administration 3,1 3,9 5,4 

Förskolepersonal 5,1 6,9 6,6 

Funktionshinderomsorg 5,9 6,8 7,4 

Lärare grund/gymnasium 4,7 4,8 4,7 

Vårdbitr/undersköterskor 9,1 10,3 10,7 

Kökspersonal 7,6 5,0 9,1 

Sjuksköterskor 3,2 3,6 7,8 

Städ personal 3,9 10,5 6,9 
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~Tingsryds 
\;!!:)kommun 

Personalutskottet 

usterare 

§ 48 

Karens vid smitta 
Dnr: 2017/802 024 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-12-04 

Perspnalu,tskottets be11lut 

1. Personal.utskottet tar emot information om överläggning. 

10 (14) 

2. Utskottet ger personalchef Helena Clemedtson i uppdrag att utreda 

rättsläget. till 20;1. 8-02-12. 

Beskrivning av ärendet 

Överläggningar har hållits mellan Tings1yds kommun oc~ Kommunal 2017 -

11-21. 

Tomas Blomster ($), ordförande, vfll att m~m utreder rättsläget. 

;EleslyJsu,J).derlag 

Skrivelse från Kommunal 20 i 7-10-25 
Överläggningsprotokoll 2017-11-21 

Beslutet skickas till 

Personalchef · 
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Dnr 2017/802 024 

•~:a· .,, • Dd ·1 · iS,~ So.c1a1 err10,<raterna 
-~ FRAMTIDSPARTIET I TIMGSRYDs 1<9MMUN 

Till kotnm1,1.nst:yrelsen 

Ersättnibg vid kår.ens i vissa fall 
Förslag till b_eslut: 
Föiv.~ltni.ngschefen: f'ad t1ppdtag att ta.fr~m förslagpå hur komm:1.=inen kan 

~onotniskt.ersätta fötlo;ag lrtl1;01D,st vid karensdag söfil, förorsakats av sjukdom som 

ådtagits på jobl:iet. 

Bakgi'Utid 
F.örsta sjuksktlv.itl:ngs.dagen kallas för karensdag, och uµdet den dagen., fru: 1.Il~ J,ngen 

lön, Dettaregl~.i;asiLag (1991:1047) 01}1 sjuklö~. t<arensdagarna blir kosts~~a för 

de y:d_cesgt.upper·som o.~ta utsätts för virus ö.cp._ sjukdomar, som tlllexempel persönal 

foom ba111oro.sorg~n och vhd- och omsorg. Därför går inlnga tl1l j6llbet frots ~tt de 

iit Hte krassliga, vilket ledet till att fler smittas. bet fö: främst lcyinnodo:tbfu.~rade 

y.tkesgt.upper soin dl:åbb.as. 

En kommun kan :inte avskaff-a karensdage:;n .då den är-lagstadgad. Men vi anser att vi 

ska ersätta de1_1. ek.ono~lca förlust våra.medarbetare_fåt pga, kare1isda,gen efter att ha 

:i:nsjuknatJ en sjukdom som kan koppfas till arbetsplatsen~-~· ~tei:kräksjukan. Fö± 

att de~ ska fungera krävs tydliga iutlner för yem sb:tli gö.r bedömningen när 

ltotripensa/ion ska ges. V::i ser detta ;om ett :steg i ritt riktning när det gäller 

kru.:ensdag~_n s~in tyvärr gö; alt.människor går till jobbet t.tots ·att de:;: ä:r _sjuka._helt 

enkelt för att de inte hiu: rå~ n:tt vara hemma. 

Föt sodaldemoktate111a i l':i;ri.gsi,yds ko.tnt:p.U.n 

~~ /24'~ 
Tomas '.Blomster 

,&~ 
Magnus Ciitlberg_ 

Ordf, Personalutskottet Ordf. Vård- och o:uisorgsnämnden 
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Sveriges 
Kommuner 
oc:h Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Tina Eriksson 

YTTRANDE 

2017-07-04 

Socialdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Vårt ärendenr: 
17/02891 

Ert dnr: 
S2017/02900/SF 

Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Os 2017:18) 

Sammanfattning 

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker förslaget om att karens

dagen i lagen (1991:1047) om sjuklön och i socialförsäkringsbalken ska 

ersättas av ett karensavdrag. Detta dock enbart under förutsättning att·arbets

givarna kompenseras för de ekonomiska konsekvenser som i särskilt hög grad 

drabbar kommun- och landstingssektorn. 

• SKL tillstyrker att det vid sjukfrånvaro ska göras ett helt karensavdrag oavsett 

sjukfrånvarons omfattning. 

• SKL är positivt till att arbetsgruppen står fast vid den modell som presentera

des av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2015, vilken innebär 

att arbetsmarknadens parter kan avtala om den närmare beräkningen av sjuklön 

och karensavdrag. 

Allmänt 

SKL menar att utgångspunkten är att försäkringsprincipen ska råda inom socialförsäk

ringarna. Det individen och arbetsgivaren betalar in via premier och arbetsgivaravgif

ter bör betalas ut i det försäkringsärende som försäkringen avser täcka. Försäkrings

principen medför en tydlig koppling mellan inkomstbortfall och ersättning och ger 

socialförsäkringssystemen förutsägbarhet och legitimitet. Lagstiftarens syfte med 

självrisk vid korttidssjukfrånvaro är att motverka ett överutnyttjande av sjukförsäk

ringen. 

I promemorian klargör arbetsgruppen att förslaget i de allra flesta fall kommer att 

innebära ökade kostnader för arbetsgivare, särskilt inom vård- och omsorgssektorn. 

SKL uttalade i sitt remissvar från 2015 med anledning av den parlamentariska social

försäkringsutredningen att förbundet tillstyrker ett införande av karensavdrag. . 

Förbundet pekade samtidigt på, och gör det även fortsättningsvis, att en övergång från 

karensdag till karensavdrag kommer att innebära omfattande kostnadsökningar för 

kommun- och landstingssektorn. Detta beror på att de välfårdstjänster som sektorn 

tillhandahåller utförs dygnet runt och därför inte sällan kräver schemaläggningar där 

arbetstiden koncentreras. 

SKL menar därför att de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli kännbara för 

sektorn och tillstyrker förslaget enbart uncier förutsättning att arbetsgivarna kompen

seras för de ekonomiska konsekvenser som i särskilt hög grad drabbar kommun- och 

landstingssektorn. 

. Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Bes6k: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se,www.skl.se 
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2017-06-08 Vårtdnr: 
17/02891 

Ert dnr: 
S2017/02900/SF 

En övergång från karensdag till karensavdrag kommer, som nämnts ovan, innebära 

ökade kostnader för arbetsgivare ined verksamheter som bedrivs dygnet mnt. Detta 

påtalas också av arbetsgruppen. Förslaget kan komma att innebära att arbetsgivare, i 

den mån det är möjligt, successivt frångår scheman där vissa tjänster är koncentrerade 

till långa arbetspass och istället strävar efter att jämna ut antalet timmar per arbetspass 

arbetstagare befinner sig på arbetet, och då i syfte att begränsa kostnader vid eventuell 

sjukdom. Kortare arbetspass kan, å ena sidan, ha positiva effekter på arbetsmiljön 

eftersom det torde främja det rehabiliterings- och hälsoarbete som bedrivs enligt den 

avsiktsförklaring som parterna inom sektorn kom överens om under 2016. A andra 

sidan är koncentrerad arbetstid något som inte sällan efterfrågas bland de arbetstagare 

som valt att arbeta enligt dylikt schema. Det är med andra ord något som gör arbets

givare inom sektorn attraktiva'. Konsekvenserna av en övergång till karensavdrag är 

med andra ord svåröverskådliga, mångfacetterade och kommer att ha effekt inom flera 

arbetsmarknadspolitiska områden. 

Karensdag ersätts av karensavdrag 

Syftet med regeln om karensdag är att sjukfallet vid korttidsfrånvaro bör innehålla en 

självrisk. Det är en skälig och allmänt accepterad ståndpunkt. SKL instämmer i 

arbetsgruppens argumentation att det inte är rimligt, eller rättvist, att regeln om 

karensdag för den grupp försäkrade som arbetar långa arbetspass innebär en relativt 

sett högre självriskjämfört med den grupp som arbetar mer jämnt under en arbets

vecka. Regeln om självrisk bör få samma effekt, enligt försäkringsprincipen, oavsett 

arbetstidens förläggning. 

Det bör inte heller spela någon roll vilken tid på dagen arbetstagaren sjukanmäler sig. 

SKL vill lyfta att den möjlighet till sen sjukanmälan vid arbetsdagens slut som kraftigt 

reducerar självrisken, undergräver systemets legitimitet och kan medföra infekterade 

diskussioner på arbetsplatsen. 

Förbundets ställningstagande 

SKL är positivt till en mer rättvis och rimlig självrisk vid korttidsfrånvaro och tillstyr

ker därför förslag om karensavdrag. 

Helt karensavdrag oavsett omfattning av sjukfrånvaro 

SKL förstår förslaget om karensavdrag såsom att det från den totala summan av sjuk

lön respektive sjukpenning som utgår under de första 14 dagarna ska göras ett 

(karens-) avdrag. Avdrag är med andra ord inte kopplat till viss dag eller till omfatt

ningen av sjukfrånvaron. Förbundet instämmer i ståndpunkten att korttidsfrånvaro bör 

medföra samma nivå på självrisken, oavsett omfattningen av frånvaron. SKL ser det 

som rimligt särskilt som förslaget har en inbyggd broms som omöjliggör ett avdrag 

större än maximal sjuklön. 

2 (3) 
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S2017/02900/SF 

Förbundet tolkar även förslaget om helt karensavdrag, oavsett omfattning, som att det 

är lagstiftarens avsikt att det inte längre ska vara möjligt att kringgå självrisken genom 

att sjukanmäla sig i slutet av ett arbetspass. 

Förbundet kan dock förutspå en omfattande förändring och utökning av administra

tionen i samband med sjukfrånvaro, om förslaget om karensavdrag införs. 

Administrationen utgår naturligtvis, och byggs upp, systemmässigt i enlighet med 

aktuell regeländring och de eventuella överenskommelser som parterna träffar i 

samband med regeländringen. Den förslagna lagändringen vad gäller självrisken vid 

korttidsfrånvaro innebär ett principiellt avsteg från tidigare reglering och kommer 

innebära förnyade förhandlingar mellan avtalsslutande parter~ 

Förbundets ställningstagande 

SKL tillstyrker ett införande av helt karensavdrag, oavsett omfattningen av sjukfrån

varon. 

Möjlighet för arbetsmarknadens parter att avtala om beräkning av sjuk

lön och karensavdrag 

SKL är positivt till att de avtalsslutande parterna ges möjlighet att tekniskt utforma 

karensavdragets beräkning inom sjuklönesystemet så att det kan anpassas efter respek

tive verksamhets specifika behov. 

Förbundets ställningstagande 

SKL är positivt till att förslaget möjliggör för de avtalsslutande parterna att närmare 

avtala om beräkningen av sjuklön och karensavdrag. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

LenaMicko 

ordförande 

3 (3) 
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1 Sammanfattning 

I promemorian föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag 

i sjukförsäkrmgen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. 

Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt. 

Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och 

det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning 

av sjuklön. I socialf örsäkringsbalken föi;eslås karensavdraget utgöra 

en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska 

arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande 

20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. 

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete 

berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egen

företagare. 
Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att 

uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare 

är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den 

försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

3 
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkrings balken 

dels att 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21-23, 27-29, 31, 32, 

39 och 40 §§, 28 a kap. 1, 16 och 17 §§ och rubrikerna närmast före 

27 kap. 27 §, 28 a kap. 16 § och 40 kap. 4 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 27 kap. 27 a §, av följande · 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
11 §1 

Det som i denna balk i övrigt eller i annan författning föreskrivs 

om sjukpenning enligt 25-28 kap. gäller i tillämpliga delar även i 

fråga om graviditei:spenning, med undantag av bestämmelserna i 

- 27 kap. 5 § om ersättning för merutgifter, 

- 27 kap. 27 § och 28 b § - 27 kap. 27, 27 a och 28 b §§ 

första stycket om karensdagar, första stycket om karensavdrag 

och karensdagar, 

- 27 kap. 29-33 a §§ om karenstid, och · 

- 28 kap: 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fort-

sättningsnivån. 

1 Senaste lydelse 2012:932. 
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Författningsförslag 

13 kap. 
33 §2 

Ds 2017:18 

Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om 

sjukpenning på normalnivån och sjukpenninggrundande inkomst i 

25-28 kap. samt 34-38 §§ i detta kapitel, dock med undantag av 

bestämmelserna i 

- 27 kap. 27 §. och 28 b § 
första stycket om karensdagar, 

- 27 kap. 27, 27 a och 28 b §§ 
första stycket om karensavdrag 

och karensdagar, 

- 27 kap. 29-33 a §§ om karenstid, och 

- 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fort-

sättningsnivån. 
För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån för

älderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 

28 kap. 7 § 1 grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräk

nad enligt första stycket (beräkningsunderlaget). 

27 kap. 
1 §3 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

- rätten till sjukpenning i 2-8 §§, 
- samordning med sjuklön i 9 §, 
- sjukpenning för anställda och vissa andra vid kortare sjuk-

domsfall, m.m. i 10-16 §§, 
- sjukanmälan i 17 och 18 §§, 
- ersättningsnivåer i 19 §, 
- förmånstiden i 20-38 §§, - förmånstiden och karens 

20-38 §§, 
- allmänt högriskskydd i 39 och 39 a §§, 
- särskilt högriskskydd i 40-44 §§, 
- förmånsnivåer och arbetsförmåga i 45 §, 
- bedömning av arbetsförmågans nedsättning (rehabiliterings-

kedjan) i 46-55 b §§, och 

- arbetsgivarinträde m.m. i 56-61 §§. 

2 Senaste lydelse 2012:932, 
3 Senaste lydelse 2012:932. 
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21 § 
Sjukpenning på normalnivån 

lämnas för högst 364 dagar un

der en ramtid som omfattar de 

450 närmast föregående dag-

arna. 

Sjukpenning på normalnivån 

lämnas för högst 364 dagar un

der en ramtid som omfattar de 

450 närmast föregående dag

arna. Om sjukperioden inleds 

med sjukpenning, ska sjukpen

ningen för den första dagen inte 

räknas in i ramtiden pJ 

4 5 0 dagar eller i de 3 64 dagar 

som sjukpenning maximalt fJr 

lämnas för pJ normalnivJn under 

ramtiden. 

22 §4 

Om den försäkrade inom 

ramtiden redan har fått sjuk

penning för 364 dagar på nor

malnivån, kan sjukpenning läm

nas enligt bestämmelserna i 

24 §. Vid beräkningen av antalet 

dagar med sjukpenning på nor

malnivån anses som sådana 

dagar även dagar med 
1. sjukpenning på fortsätt

ningsnivån, och 
2. rehabiliteringspenning en

ligt 31 kap. 
Som dagar med sjukpenning 

på normalnivån räknas vidare 

tretton dagar under sådana peri

oder som avses i 26 § andra 

stycket. 

4 Senaste lydelse 2011:1513. 

Om den försäkrade mom 

ramtiden redan har fått sjuk

penning för maximalt antal 

dagar på normalnivån kan sjuk

penning lämnas enligt bestäm

melserna i 24 §. Vid beräkning 

av antalet dagar med sjukpen

ning på normalnivån anses som 

sådana dagar även dagar med 
1. sjukpenning på fortsätt

ningsnivån, och 
2. rehabiliteringspenning en

ligt 31 kap. 
Som dagar med sjukpenning 

på normalnivån räknas vidare 

tretton dagar under sådana peri

oder som avses i 26 § andra 

stycket .. 

7 
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23 §5 

Om den försäkrade har en 

allvarlig sjukdom lämnas sjuk

penning på normalnivån trots 

att sådan sjukpenning redan har 

•lämnats för 364 dagar under 

ramtiden. I sådant fall tillämpas 

inte bestämmelserna i 22 och 

24 §§. 
Det som föreskrivs i första 

stycket gäller när den försäkra

des arbetsförmåga till minst en 

fjärdedel är nedsatt till följd av 

en allvarlig sjukdom. 

Karensdagar 

Om den försäkrade har en 

allvarlig sjukdom lämnas sjuk

penning på normalnivån trots 

att sådan sjukpenning redan har 

lämnats för maximalt antal dagar 

under ramtiden. I sådant fall 

tillämpas inte bestämmelserna i 

22 och 24 §§. 
Det som föreskrivs i första 

stycket gäller när den försäkra

des arbetsförmåga till minst en 

fjärdedel är nedsatt till följd av 

en allvarlig sjukdom. 

Karensavdråg och karensdagar 

27 §6 

Om inte något annat följer Om inte något annat följer 

av 27 a §, 28 §, 28 b §, 39 §, 
39 a § eller 40-44 §§ ska ett 

karensavdrag göras vid sjuk

periodens början. 

av 28 §, 28 b §, 39 §, 39 a § eller 

40-44 §§ gäller 
1. att sjukpenning som svarar 

mot inkomst av anställning inte 

lämnas för den första dagen i en 

sjukperiod (karensdag), och 

2. att sjukpenning som svarar 

mot inkomst av annat förvårvs

arbete inte lämnas under de första 

sjtt dagarna i en sjukperiod 

(karensdagar). 
Om sjukpenningen ska 

arbetstidsberå'knas, gå'ller detta 

den första dag i sjukperioden 

5 Senaste lydelse 2011:1513. 
6 Senaste lydelse 2012:932. 
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enligt första stycket 1 som den 

försäkrade skulle ha förvärvs

arbetat om han eller hon inte 

hade varit sjuk. 
Bestämmelser om karenstid i 

stället för karensdagar finns i 29-

31 §§. 

Författn i ngsförslag 

ersättningen för en hel sjukpen

ningdag. 
Om sjiekpenningen ska arbets

tidsberå'knas görs ett karensav

drag som motsvarar 20 procent av 

den sjukpenning som den försäk

rade genomsnittligen skulle kun

na få för en vecka. 

27 a § 
För sjukpenning som· svarar 

mot inkomst av annat förvärvs

arbete gäller att sjukpenning inte 

lämnas imder de första sju dagar

na i en sjukperiod (karensdagar). 

28 §7 

Till en försäkrad som har rätt 

till sjukpenning under medi

cinsk behandling eller medicinsk 

rehabilitering enligt 6 § lämnas 

sjukpenning på normalnivån 

eller fortsättningsnivån även för 

dagar som avses i 27 §. 

Till en försäkrad som har rätt 

till sjukpenning under medi

cinsk behandling eller medicinsk 

rehabilitering enligt 6 § lämnas 

sjukpenning på normalnivån 

eller fortsättningsnivån utan av

drag för sJdan karens som avses i 
27 och 27 a §§. 

Detsamma gäller för den som betalar egenavgift och som gjort 

anmälan om karenstid på 1 dag enligt 29 §, för den första dagen i en 

sjukperiod. 

28 a §8 

Till en sjöman på fartyg som Till en sjöman på fartyg som 

inte uteslutande går i inre fart inte uteslutande går i inre fart 

lämnas sjukpenning även för dag lämnas sjukpenning utan avdrag 

som avses i 27 §. för sådan karens som avses i 27 

7 Senaste lydelse 2012:932. 
8 Senaste lydelse 2010:343. 

och 27 a §§. 
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Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskatte

lagen (1999: 1229). 

28b §9 
För en försäkrad som om- För en försäkrad som om-

fattas av bestämmelserna i 27 § fattas av bestämmelserna i 27 a § 

första stycket 2 och som blir och som blir arbetslös, gäller i 

arbetslös, gäller, i fråga om an- stället bestämmelserna om ka

talet karensdagar, i stället be- rensavdrag i 27 §. Detsamma 

stämmelserna i 27 §första stycket gäller för en försäkrad som inte 

1. Detsamma gäller för en för- längre uppfyller villkoren för 

säkrad som inte längre uppfyller· karenstid i 29-31 §§ på grund av 

villkoren för karenstid i 29- att han eller hon är arbetslös. 

31 §§ på grund av att han eller 

hon är arbetslös. 
Till en försäkrad som om

fattas av första stycket lämnas 

sjukpenning även för dagar en

ligt 28 § första stycket. 

Till en försäkrad som om

fattas av första stycket lämnas 

sjukpenning tttan avdrag för 

karens enligt 28 § första stycket. 

29 §10 

En försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som 

betalar egenavgift har rätt att anmäla till Försäkringskassan att han 

eller hon vill ha sjukpenning med en karenstid på 1 dag, eller 14, 30, 

60 eller 90 dagar. 
Om den som betalar egenav

gift inte gör någon sådan an

mälan, lämnas sjukpenning efter 

de karensdagar som anges i 27 § 
första stycket 2. 

Om den som betalar egenav

gift inte gör någon sådan an

mälan, lämnas sjukpenning efter 

de karensdagar som anges 1 

27 a§. 

31 §11 

Den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karens

tid enligt 29 § får efter uppsägningstid övergå till sjukpenning med 

kortare eller ingen karenstid, om han eller hon inte har fyllt 55 år 

9 Senaste lydelse 2012:932. 
10 Senaste lydelse 2012:932. 
11 Senaste lydelse 2012:932. 
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vid anmälan till Försäkringskassan om ändrad karenstid. Uppsäg

ningstiden är det antal dagar med vilka karenstiden förkortas. 

Uppsägningstid enligt första Uppsägningstid enligt första 

stycket gäller även för en för- stycket gäller även för en för

säkrad som omfattas av bestäm- säkrad som omfattas av bestäm

melserna i 27 § första stycket 2 melserna i 27 a § och som gör 

och som gör anmälan om anmälan om karenstid på 1 dag 

karenstid på 1 dag enligt 29 §. enligt 29 §. 
Ändringen börjar gälla efter det att uppsägningstiden löpt ut. 

Ändringen får dock inte tillämpas vid sjukdom som inträffat innan 

ändringen har börjat gälla. 

32 §12 

Om en sjukperiod börjar 

inom fem dagar från det att en 

tidigare sjukperiod har avslutats 

ska bestämmelserna i 20-24 och 
27 §§ tillämpas som om den 

senare sjukperioden är en fort

sättning på den tidigare sjuk

perioden. 

Om en sjukperiod börjar 

inom fem dagar från det att en 

tidigare sjukperiod har avslutats 

ska bestämmelserna i 20-24, 27 

och 27 a §§ tillämpas som om 

den senare sjukperioden är en 

fortsättning på den tidigare 

sjukperioden. 

39 §Il 
Om den försäkrade gått 

miste om sjukpenning som sva

rar mot inkomst av anställning 

till följd av bestämmelsen i 27 § 
första stycket 1 för sammanlagt 

tio dagar under de senaste tolv 

månaderna, · kan sjukpenning 

lämnas å'ven för dag som avses i 

27 § första stycket 1 (allmänt 

högriskskydd). Om den försäk

rade gått miste om sjukpenning 

som svarar mot inkomst av 

annat förvärvsarbete till följd av 

11 Senaste lydelse 2015:963. 
13 Senaste lydelse 2012:932. 

Om den försäkrade gått 

miste om sjukpenning som sva

rar mot inkomst av anställning 

till följd av bestämmelsen i 27 § 
vid sammanlagt tio tillfällen 

under de senaste tolv måna

derna, kan sjukpenning lämnas 

utan karensavdrag som avses i 

27 § (allmänt högriskskydd). 

Om den försäkrade gått miste 

om sjukpenning som svarar mot 

inkomst av annat förvärvsarbete 

till följd av bestämmelsen i 
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bestämmelsen i 27 § första 27 a § under fem sjukperioder 

stycket 2 under fem sjukperioder under de senaste tolv månader

under de senaste tolv måna- na, kan sjukpenning lämnas även 

derna, kan sjukpenning lämnas · för dagar som avses i 27 a § från 

även för dagar som avses i 27 § och med den sjukperiod som in

första stycket 2 från och med den träder efter det att den försäk

sjukperiod som inträder efter rade gått miste om sjukpenning 

det att den försäkrade gått miste för sammanlagt minst 21 dagar. 

om sjukpenning för sammanlagt 

minst 21 dagar. 
Om den som betalar egenav

gift och som gjort anmälan om 

karenstid på 1 dag enligt 29 § 
gått miste om sjukpenning som 

svarar mot inkomst av annat 

förvärvsarbete till följd av be

stämmelserna i 27 § första stycket 

2 eller 30 § under minst tio 

sjukperioder under de senaste 

tolv månaderna, kan sjukpen

ning lämnas även för den första 

dagen i en sjukperiod. 

Om den som betalar egenav

gift och som gjort anmälan om 

karenstid på 1 dag enligt 29 § 
gått miste om sjukpenning som 

svarar mot inkomst av annat. 

förvärvsarbete till följd av be

stämmelserna i 27 a § eller 30 § 
under minst tio sjukperioder 

under de senaste tolv måna

derna, kan sjukpenning lämnas 

även för den första dagen i en 

sjukperiod. 

40 §14 

Efter ansökan av den försäk

rade får Försäkringskassan be

sluta att sjukpenning kan lämnas 

även för dagar som avses i 27 § 
(särskilt högriskskydd). 

Efter ansökan av den försäk-

rade får Försäkringskassan be

sluta att sjukpenning kan lämnas 

utan avdrag för sådan karens som 

avses i 27 och 27 a §§ (särskilt 

högriskskydd). 

Försäkringskassan får även efter ansökan av den som betalar 

egenavgift och som gjort anmälan om karenstid på 1 dag enligt 29 § 

besluta att sjukpenning kan lämnas även för den första dagen i en 

sjukperiod. 
Detsamma gäller i förhållande till en försäkrad som omfattas av 

bestämmelserna i 28 b § första stycket. 

14 Senaste lydelse 2012:932. 
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28 a kap. 
1 §15 

I detta kapitel finns en inledande bestämmelse i 2 §. 

Vidare finns bestämmelser om 

- rätten till sjukpenning i särskilda fall i 3-7 §§, 

- bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 8 §, 

- ersättningsnivåer i 9 §, · 
-beräkning av sjukpenning i särskilda fall i 10-12 §§, 

- sjukpenning i särskilda fall vid sjukersättning i 13 §, 

- sjukpenning i särskilda fall vid livränta enligt 41 eller 43 kap. i 

14 §, 
- förmånstiden i 15 §, 
- karensdagar i 16 och 17 §§, -karensavdrag och karens-

dagar i 16 och 17 §§, 

- behållande av rätten till sjukpenning i särskilda fall i 18 §, 

- upphörande av rätten till sjukpenning i särskilda fall i 19 §, och 

- arbetsgivarinträde m.m. i 20 §. 

Karensdagar Karensavdrag och karensdagar 

16 §16 

För en försäkrad för vilken För en försäkrad för vilken 

en sjukpenninggrundande in

komst inte kan fastställas eller 

för vilken en sjukpenninggrund

ande inkomst har fastställts eller 

skulle ha kunnat fastställas som 

svarar mot inkomst av anställ

ning, tillämpas vad som före

skrivs om karensdag i 27 kap. 

27 §första stycket 1. 
För en försäkrad för vilken 

en sjukpenninggrundande in

komst inte kan fastställas eller 

för vilken en sjukpenninggrund

ande inkomst har fastställts eller 

skulle ha kunnat fastställas som 

svarar mot inkomst av anställ

ning, tillämpas vad som före

skrivs om karensavdrag i 27 kap. 

27 §. 
För en försäkrad för vilken 

en sjukpenninggrundande in- en sjukpenninggrundande in

komst har fastställts eller skulle komst har fastställts eller skulle 

15 Senaste lydelse 2011:1513. 
16 Senaste lydelse 2012:932. 
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ha kunnat fastställas som svarar ha kunnat fastställas som svarar 

mot endast inkomst av annat mot endast inkomst av annat 

förvärvsarbete, och som inte är 

arbetslös, tillämpas vad som 

föreskrivs om karensdagar 1 

27 kap. 27 § första s-cycket 2. 

förvärvsarbete, och som inte är 

arbetslös, tillämpas vad som 

föreskrivs om karensdagar i 

27 kap. 27 a §. 

17 §17 

Sjukpenning i särskilda fall 

kan lämnas för karensdagar i 

motsvarande fall som det enligt 

27 kap. 28 § kan lämnas sjuk

penning på normalnivån eller 

fortsättningsnivån. 

Sjukpenning i särskilda fall 

kan lämnas utan karensavdrag 
eller avdrag för karensdagar i 

motsvarande fall som det enligt 

27 kap. 28 § kan lämnas sjuk

penning på normalnivån eller 

fortsättningsnivån. 

40kap. 

Sjukpenning för karensdagar Sjukpenning vid karensavdrag 
och för karensdagar 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjukperiod som har 

påbörjats före ikraftträdandet. 
3. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 27 kap. 

39 § första stycket ska ett avdrag för karensdag som har gjorts en

ligt föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med 

karensavdrag. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 

39 § andra stycket ska sådana tillfällen som den försäkrade har gått 

miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i 27 a § likstälias 

med tillfällen som den försäkrade har gått miste om sjukpenning 

till följd av bestämmelserna i 27 § första stycket 2. Vidare ska 

karensdag likställas med karensavdrag vid återinsjuknande enligt 

27 kap. 32 § och för den som har fått ett beslut om särskilt högrisk

skydd enligt 40-42 §§. 

17 Senaste lydelse 2011: 1513. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) 

om sjuklön 

Härigenom föreskrivs att 6-8 och 15 §§ lagen (1991:1047) om 

sjuklön ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §I 

För dagar i en sjuldöneperiod 

enligt 7 § som arbetstagaren gått 

miste om lön och andra anställ

ningsförmåner till följd av ned

sättningen 1 arbetsförmågan 

gäller 
1. att sjuklön inte utges för den 

första dagen för vilken sjuklön 

kan ittges enligt 8 § första stycket, 

och 
2. att sjuklönen för de därpå 

följande dagarna utgör 80 procent 

av anställningsförmånerna. 

Om arbetstagaren under de 

senaste tolv månaderna till följd 

av bestämmelserna i första 

stycket 1 gått miste om sjuklön 

från arbetsgivaren för samman

lagt tio dagar, utgör sjuklönen för 

dag som avses i denna punkt 80 

procent av den lön och andra an

ställningsförmåner som arbets

. tagaren gått miste om till följd av 

nedsättningen i arbetsförmågan. 
Om avvikelse från vad som 

följer av första stycket 1 före-

1 Senaste lydelse 1997:569. 

För dagar i en sjuldöneperiod 

enligt 7 § som arbetstagaren gått 

miste om lön och andra anställ

ningsförmåner till följd av ned

sättningen i arbetsförmågan ut

gör sjitklönen 80 procent av an

ställningsförmånerna före avdrag 

enligt andra stycket. 
FrJn sjuklönen ska ett karens

avdrag göras. Avdraget ska mot

svara 20 procent av den sjuklön 

som belöper pt! summan av de 

anställningsförmJner som arbets

tagaren genomsnittligen beräknas 

fJ under en vecka. 
Om arbetstagaren under de 

senaste tolv månaderna till följd 

av bestämmelserna i andra 

stycket ft!tt avdrag frt!n sjuklönen 

vid tio tillfällen ska avdrag för 

ytterligare sjuklöneperioder inte 

göras. 

Om avvikelse från vad som 

följer av andra stycket före-

15 
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skrivs i 15 §. skrivs i 15 §. 

7 §2 
Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens 

arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå föl

jande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod 

börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbets

giv;),ren. En sjuklöneperiod börjar dock _senast dag för vilken 

arbetstagaren erhåller sådan reseersättning som avses i andra 

stycket; En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen 

upphör. 
Som sjukperiod anses sådan 

tid under vilken arbetstagaren i 

oavbruten följd lider av sjukdom 

som avses i 4 §. Sjukperioden 

omfattar också tid då arbets

tagaren för att underlätta åter

gång i arbetet i stället för sjuk

lön erhåller ersättning för resor 

till och från arbetet. Detta gäller 

även dag med reseersättning då 

sjuklön inte skulle ha utgivits 

enligt 6 § första stycket 1. 
Om en sjuk.period börjar in

om fem dagar från det en tidi

gare sjukperiod avslutats skall 

sjuklöneperioden omfatta en

dast så många dagar att den till

sammans med en sjuklöneperiod 

hos samma arbetsgivare under 

den tidigare sjukperioden utgör 

fjorton kalenderdagar. Vid til

lämpning av 6 § skall beaktas 

dagar i den. tidigare sjuklöneperi-
oden. · 

2 Senaste lydelse 2004:1240. 
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8 §3 
Sjuklön skall inte avse mista

de förmåner under tid innan 

arbetsgivaren fått anmälan om 

sjukdomsfallet. Sjuklönen skall 

dock avse sådana förmåner från 

och med den dag då sjukdoms

fallet inträffade, om arbetstag~

ren varit förhindrad att göra 

anmälan och sådan gjorts ome

delbart efter det att hindret 

upphört. 
Arbetsgivaren är skyldig att 

utge sjuklön för mistade för

måner under tid från och med 

den sjunde kalenderdagen efter 

dagen för sjukanmälan endast 

om arbetstagaren styrker ned

sättningen av arbetsförmågan 

under denna tid genom intyg av 

läkare eller tandläkare. Intyget 

behöver inte innehålla närmare 

uppgift om vilken sjukdom 

arbetstagaren lider av. Om sjuk

lön utges för mistade förmåner 

under tid före anmälan skall den 

Sjuklön ska inte avse mistade 

förmåner under tid mnan 

arbetsgivaren fått anmälan om 

sjukdomsfallet. Sjuklönen ska 
dock avse sådana förmåner från 

och med den dag då sjukdoms

fallet inträffade, om arbetstaga

ren varit förhindrad att göra 

anmälan och sådan gjorts ome

delbart efter det att hindret 

upphört. 
Arbetsgivaren är skyldig att 

utge sjuklön för mistade för

måner under tid från och med 

den sjunde kalenderdagen efter 

dagen för sjukanmälan endast 

om arbetstagaren styrker ned

sättningen av arbetsförmågan 

under denna tid genom intyg av 

läkare eller tandläkare. Intyget 

behöver inte innehålla närmare 

uppgift om vilken sjukdom 

arbetstagaren lider av. Om sjuk

lön utges för mistade förmåner 

under tid före anmälan ska den 

första ersättningsdagen eller den första ersättningsdagen anses 

tidigare dag för vilken sjuklön som sjukanmälningsdag. 

inte utges enligt 6 § första stycket 

1 anses som sjukanmälningsdag. 

Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att 

utge sjuklön om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts 

honom i beslutet. 

3 Senasce lydelse 1992: 1701. 
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15 §4 

Om ett beslut enligt 13 § 

första stycket 1 eller andra 

stycket första meningen gäller 

för arbetsgivaren betalas sjuklön 

ut till arbetstagaren även för dag 

som avses i 6 § första stycket 1. 

Till en sjöman på fartyg som 

inte uteslutande går i inre fart 

betalas sjuklön ut även för dag 

som avses i 6 §första stycke·t 1. 

Om ett beslut enligt 13 § 

första stycket 1 eller andra 

stycket första meningen gäller 

för arbetsgivaren betalas sjuklön 

ut till arbetstagaren utan sJdant 

avdrag som avses i .6 § andra 

stycket. 
Till en sjöman på fartyg som 

inte uteslutande går i inre fart 

betalas sjuklön ut utan sJdant 

avdrag som avses i 6 § andra 

stycket. 

Med inre fart avses detsamma som i 64-kap. 6 § inkomstskatte

lagen (1999:1229). 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjuklöneperiod 

som har påbörjats före ikraftträdandet. 

3. Vid beräkning av antal tillfällen med avdrag på sjuklönen en

ligt 6 § ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt före

skriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag. 

Vidare ska karensdag likställas med karensavdrag vid återinsjuk

nande enligt 7 § och för den som har fått ett beslut om särskilt 

högrisk.skydd enligt 13 §. 

~ Senaste lydelse 2010:345. 
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3.1 Karensdagens mindre önskvärda effekter 

För majoriteten arbetstagare innebär de befintliga reglerna om 

karensdag att arbetstagarna vid sjukfrånvaro från arbetet får sjuklön 

som motsvarar 80 procent av de förlorade anställningsförmånerna 

från arbetsgivaren med undantag för frånvaron den första dagen i 

sjuklöneperioden. Avdraget blir storleksmässigt detsamma oavsett 

vilken arbetsdag som utgör första sjukfrånvarodagen. 

I olika sammanhang har det framkommit att reglerna om en 

karensdag i vissa avseenden kan få mindre önskvärda effekter. 

Karensdag~ns utformning slår olika för olika grupper på arbets

marknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reg

lerna medföra att arbetstagaren förlorar en relativt stor del av in

komsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt 

arbetspass. I förhållande till den försäkrades inkomst kan avdraget 

procentuellt sett bli än högre för dem med koncentrerat deltids

arbete. Vidare innebär konstruktionen av reglerna att om arbetsta

garen sjukanmäler sig sent på dagen får han eller hon ett relativt 

litet avdrag för karens. 

När reglerna om karensdag infördes var en utgångspunkt för 

förslaget att utfallet av förändringarna skulle bli enhetligt bland 

olika grupper på arbetsmarknaden. I propositionen (prop. 

1992/93:31, s. 42) angavs att effekterna för de försäkrade borde i 

möjligaste mån i förhållande till inkomsten vara lika för alla. Det 

fanns en kännedom om att karensdagen i vissa fall kunde innebära 

en relativt sett större självrisk för personer· med koncentrerad 

arbetstid jämfört med dem som arbetar mera jämnt fördelat. Någon 

särregel föreslogs emellertid inte. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän vid Socialdepartemen

tet har med. anledning av de effekter som omnämns ovan sett över 

19 



504

Bakgrund Ds 2017:18 

karensdagens konstruktion och lämnar i denna promemoria förslag 

för att åstadkomma en mer rättvis karens. 

3.2 Tidigare förslag om karensavdrag 

Karensdagens konstruktion hår uppmärksammats i olika samman

hang och varit föremål för diskussion genom åren. Redan 2004 

remitterades en promemoria, Karensavdrag i stället för karensdag 

($2004/4290/SF), med förslag om att ersätta karensdagen med ett 

karensavdrag. En klar majoritet av remissinstanserna var positiva 

till de förslag som där presenterades. Bland de negativt inställda 

framfördes kritik mot att förslaget skulle innebära högre sjuldöne

kostnader liksom en besvärande administrativ pålaga för arbets

givare. Något lagförslag kom aldrig att presenteras för riksdagen. 

3.3 Förslag från den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har i sitt slut

betänkande Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21, 

lämnat förslag om att karensdagen i lagen (1991:1047) om sjuklön 

ersätts av ett karensavdrag som beloppsmässigt i princip ska mot

svara karensdagen. Karensavdraget föreslås uppgå till 20 procent av 

en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Kommitten 

har föreslagit att en reglering bör utformas så att de avtalsslutande 

parterna ges utrymme att tekniskt närmare beräkna karensavdra

gets storlek för att inte låsa tillämpningen för hårt. Ett karensav

drag innebär enligt kommitten en mer rättvis reglering av den en

skildes självrisk i samband med sjukdom. Arbetstagare med kon

centrerad arbetstid får då enligt kommitten exempelvis ett relativt 

lika stort avdrag som de som arbetar lika mycket varje dag. Kom

mitten ansåg vidare att ett karensavdrag skulle införas i socialf ör

säkrings balken för försäkrade som i dag får en karensdag genom 

balkens bestämmelser (t.ex. arbetslösa). Kommittens betänkande 

har remissbehandlats och remissinstanserna var överlag positiva till 

tanken att ersätta karensdagen med ett karensavdrag (se remis

sammanställning av SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäk

ring [S2015/01554/SF]). 

20 
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3.4 Nuvarande regler 

Bestämmelser om karensdag finns i lagen (1991:1047) om sjuklön, 

förkortad SjLL, och i socialförsäkringsbalken, förkortad SFB. 

Regleringen innebär att sjuklön och sjukpenning inte utbetalas till 

den försäkrade för den första dagen i en sjuklöneperiod respektive 

sjukperiod. Under de följande 13 dagarna kan de försäkrade erhålla 

ersättning i form av antingen sjuklön, kalenderdagsberäknad sjuk

penning eller arbetstidsberäknad sjukpenning beroende på indivi

dens· arbetsförhållanden. 

3.4.1 Sjuklön 

Sjuklönen är i de allra flesta fall den ersättning som den enskilde får 

vid korta sjukdomsfall. Enligt lagen om sjuklön ges arbetstagare 

rätt att under de första fjorton dagarna av en sjuklöneperiod få 

sjuklön som motsvarar 80 procent av den lön och andra anställ

ningsf örmåner som de skulle ha fått om de kunnat utföra sina 

arbetsuppgifter. Den första dagen i en sjuklöneperiod är dock en 

karensdag då ingen ersättning utgår. 

För att en sjuklöneperiod ska inledas krävs att arbetsförmågan 

är nedsatt på gnmd av sjukdom och att arbetstagaren avhåller sig 

från förvärvsarbete. Vidare krävs att arbetstagaren skulle ha arbetat 

om hon eller han inte hade blivit sjuk. 

Rätten till sjuklön är begränsad för personer som har tidsbe

gränsade anställningar. Om den avtalade anställningstiden är kor

tare än en månad inträder inte rätten till sjuklön förrän arbetstaga

ren har påbörjat anställningen och arbetat fjorton dagar i följd. Vid 

beräkningen av kvalifikationstid ska tidigare anställningar hos 

samma arbetsgivare räknas med, om det inte har gått mer än 

14 dagar mellan anställningarna. 
Lagen om sjuklön är tvingande till arbetstagarens förmån. Från 

vissa av lagens bestämmelser får avvikelser göras genom kollektiv

avtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av en sådan 

central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet. Någon detaljerad reglering av hur 

sjuklönen beräknas finns inte i SjLL. Den närmare beräkningen av 

sjuklön får det kollektivavtalas om enligt SjLL. Av det följer att 

bransch- och arbetsanpassade avtalsbestämmelser kan göras (prop. 
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1990/91:181, s. 43). Arbetsmarknadens parter kan således avtala om 

en närmare beräkning av sjuklönens storlek genom kollektivavtal 

på f örbundsnivå. Detta innebär att sjuklön kan beräknas på olika 

vis utifrån arbetstagarens branschtillhörighet, anställningsförhål

lande och om sjuklönedagarna är sammanhängande eller inte. 

Sjuklön kan t.ex. arbetsdagsberäknas eller kalenderdagsberäknas. 

Om arbetstagaren har timlön eller ackordslön ska sjuklönen i prin

cip beräknas endast efter vad som skulle ha utgjort arbetad tid. 

Oavsett beräkningssätt är någon principiell avvikelse från lagens 

krav på sjuklönen inte avsedd att ske avtalsvägen (prop. 

1990/91:181, s. 43). 
Enligt SjLL är rätten till sjuklön inte förenad med något krav på 

att sjukfrånvaron ska ha varat en viss minsta tid under en dag. 

Någon form av tidsgräns för att en karensdag ska föreligga finns 

således inte i nämnda lag. 
Vid tvist om arbetstagarens rätt till sjuklön kan Försäkringskas

san efter en skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäkrad 

för sjukpenning enligt SFB besluta om ersättning till arbetstagaren. 

Uppdragstagare, egenföretagare, timanställda, föräldralediga, 

studerande och arbetslösa omfattas inte av sjuklönesystemet. De 

omfattas i stället av reglerna i SFB. 

3.4.2 Sjukpenning 

Om en försäkrad inte är kvalificerad för sjuklön kan sjukpenning 

lämnas de första 14 dagarna i sjukperioden. Den första dagen i en 

sjukperiod är en karensdag då ingen ersättning utgår. För att en 

försäkrad ska ha rätt till sjukpenning fordras att dennes arbetsför

måga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom~ En 

följd av denna begränsning är att karensen endast kan anses vara 

fullgjord om nedsättningen en dag har uppgått till minst en fjärde

del. Bedömningen av arbetsförmågan görs i förhållande till den 

försäkrades arbete. Sjukpenning kan lämnas som hel, tre fjärdedels, 

halv eller en fjärdedels förmån. 

Sjukpenning kan kalenderdagsberäknas eller arbetstidsberäknas 

beroende på vad som bäst speglar den försäkrades arbetsförhållan

den. Kalenderdagsberäknad sjukpenning lämnas för alla dagar i 

veckan oavsett om den försäkrade skulle ha arbetat eller inte. 
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Arbetstidsberäknad sjukpenning lämnas endast för de timmar eller 

dagar när den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat. Det är mera 

vanligt att sjukpenning kalenderdagsberäknas än arbetstidsberäk

nas. För en försäkrad som är helt eller delvis arbetslös eller föräld

raledig kalenderdags beräknas sjukpenningen alltid. 

3.4.3 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid 

Vid beräkningen av en försäkrads sjukpenning används den försäk

rades sjukpenninggrundande inkomst, förkortad SGI. SGI är den 

årliga inkomst i pengar som en försäkrad tills vidare kan antas få. 

SGI kan delas in i SGI-A och SGI-B. SGI-A är inkomst av anställ

ning och tar sikte på inkomster från ett förhållande mellan arbets

tagare och arbetsgivare. SGI-B är inkomst av annat förvärvsarbete 

och fastställs i huvudsak för personer som inte är arbetstagare utan 

egenföretagare. Inkomst av näringsverksamhet ska räknas som in

komst av annat förvärvsarbete. 
När SGI används för att beräkna sjukpenning ska den minskas 

genom att multipliceras med talet 0,97. 

Till SGI:n finns en fastställd årsarbetstid kopplad. Årsarbets

tiden anger det antalet timmar eller dagar på ett år som en f örsäk

rad kan antas komma att tills vidare ha i sitt förvärvsarbete som 

ordinarie arbetstid, eller motsvarande normal arbetstid. 

3.4.4 Sjukpenning till arbetslös 

Den som är arbetslös kan efter en dags karens få kalenderdagsbe

räknad sjukpenning från Försäkringskassan. Myndigheten prövar 

rätten till ersättning genom att bedöma arbetsförmågan i förhål

lande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. 

Sjukpenning till en arbetslös lämnas med högst 543 kronor per dag. 

3.4.5 _Karenstid för egenföretagare 

Karenstiden för försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete 

(SGI B) är de första sju dagarna i en sjukperiod. En egenföretagare 

har dock möjlighet att till Försäkringskassan anmäla karenstid om 
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1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Den valda karenstiden påverkar sjukför

säkringsavgiften. Väljer den försäkrade en lång karenstid blir av

giften lägre och omvänt. När en egenföretagare får nedsatt arbets

förmåga till följd av sjukdom och den valda karenstiden, eller 

grundkarensen i det fall egenföretagaren inte har valt en karenstid, 

har passerat, kan den försäkrade erhålla kalenderdagsberäknad 

sjukpenning från Försäkringskassan. En egenföretagare som valt en 

karenstid om en dag eller som inte har valt en karenstid och som 

därför har en grundkarens på sju dagar får i stället en karensdag om 

han eller hon blir arbetslös. Detsamma gäller för den egenföreta

gare som inte uppfyller villkoren för karenstid vid arbetslöshet. 

3.4.6 Högriskskydd och regler om återinsjuknande 

I samband med att ett nytt sjuklönesystem infördes den 1 januari 

1992 infördes även högriskskydd (allmänt och särskilt) för arbets

tagare med omfattande sjukfrånvaro. Bestämmelserna finns i 27 

kap. 39-44 §§ SFB samt i 6 och 13-16 §§ SjLL. Det allmänna hög

riskskyddet innebär att en försäkrad som har varit sjuk mer än tio 

gånger under en 12-månadersperiod inte ska få fler karensdagar 

under resterande tid av 12-månadersperioden utan kan få sjuk

penning eller sjuklön redan från första dagen i sjukperioden. 

Antalet karenstillfällen räknas dock hos varje arbetsgivare respek

tive Försäkringskassan var för sig vilket innebär att en försäkrad 

med exempelvis två arbetsgivare sammanlagt kan få fler än tio 

karensdagar under en 12-månadersperiod. 

Det särskilda högriskskyddet innebär att den försäkrade får er

sättning redan från och med den första sjukdagen och/eller att den 

försäkrades arbetsgivare får ersättning för de sjuklönekostnader 

som uppstår för den försäkrade. Syftet med detta skydd är att för

bättra arbetsmarknadssituationen för personer som ofta är sjuka 

eller har ett arbetshandikapp genom att arbetsgivaren inte behöver 

betala sjuklön (prop. 1990/91:181, s. 51). Det särskilda högrisk

skyddet kan beviljas den person som riskerar ett större antal sjuk

perioder eller en eller flera längre sjukperioder under en tolvmåna

dersperiod. Den grundläggande förutsättningen för rätten till det 

särskilda högriskskyddet är att arbetstagaren har, eller vid särskilt 

högriskskydd för givare av biologiskt material får, en medicinskt 
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betingad nedsättning av arbetsförmågan. Arbetsförmågan behöver 

dock inte vara nedsatt hela tiden. Endast den försäkrade kan ansöka 

om särskilt högriskskydd. Arbetsgivaren kan inte ansöka för en 

arbetstagares räkning. 
I både 27 kap. 32 § SFB och i 7 § SjLL finns vidare bestämmelser 

beträffande återinsjuknande. Bestämmelserna anger att om en sjuk

period börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har 

avslutats ska den. senare perioden ses som en fortsättning på den 

tidigare perioden. Därigenom uppkommer ingen ytterligare 

karensdag om en försäkrad återinsjuknar inom fem dagar. 

3.5 En förändrad arbetsmarknad22 

Arbetsmarknaden förändras ständigt. Gamla arbeten försvinner 

och nya skapas, krav och efterfrågan ändras, arbetskraftens utbud 

och sammansättning förnyas, ekonomiska kriser och konjunktur

nedgångar kommer och går, anställningsförhållanden och rörlighet 

ändras. Utvecklingen bestäms av en rad faktorer. 

Sett i det långa perspektivet har sysselsättningen fördelat över 

olika sektorer i ekonomin förändrats kraftigt. Antalet sysselsatta 

inom tillverkning och byggande har minskat betydligt sedan 1960-

talet. Sysselsättningen inom tjän.stesektorn (såväl privata som 

offentliga) har ökat kraftigt. 

Kvinnor och män har i geriomsnitt olika arbetstider. Kvinnor 

har generellt sett en lägre sysselsättningsgrad än män. År 2013 

arbetade 89 procent av de sysselsatta männen heltid mot 69 procent 

av kvinnorna. Sedan slutet av 1980-talet har skillnaderna i andelen 

deltidsarbetande män och kvinnor minskat. Detsamma gäller an

delen heltidsarbetande män och kvinnor sedan 1990-talets början. 

Skillnaderna i genomsnittlig arbetstid är dock fortfarande bety

dande. Andelen deltidssysselsatta varierar mellan olika närings

grenar. Andelen är högst inom vård och omsorg och lägst inom 

industrin, dvs. i typiska kvinno- respektive mansyrken. 

Svensk arbetsmarknad är horisontellt könsuppdelad. Kvinnor 

och män har olika yrken, arbetsgivare, arbetar i olika branscher och 

organisationer och finns vid olika arbetsplatser. Kommun- och 

22 Utdrag ur SOU 2015:21, avsnicr 3.5 om inget annat framgk 
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landstingssektorn är kraftigt kvinnodominerad, knappt 80 procent 

av dem som arbetar där är kvinnor, och drygt 20 procent_ är män. 

Inom staten är fördelningen helt lika. I den privata sektorn är 

knappt 40 procent kvinnor och drygt 60 procent män. 

De flesta på arbetsmarknaden har en tillsvidareanställning och 

arbetar heltid. Samtidigt avviker många från detta på olika säi:t. 

Kopplingen till arbetsmarknaden kan också variera under arbets

livet. Många kombinerar under perioder anställning, företagande 

och studier. De som arbetar kan delas in två anställningsformer. 

Den ena gruppen är tillsvidareanställningar där den avtalade tjänst

göringstiden uppgår till minst 35 timmar per vecka. Den andra 

gruppen består av två typer av anställningsformer; deltidsanställ

ningar och visstidsanställningar, s.k. atypiska anställningar. Gemen

samt för dessa anställningar är att avtalen endast gäller under en 

specifik tidsperiod. Sedan 1987 har andelen tillsvidareanställningar 

varierat mellan 66 och 70 procent av samtliga anställningar. An

delen tillsvidareanställningar varierar normalt med konjunkturläget. 

Sett i ett längre perspektiv har andelen tidsbegränsade anställningar 

ökat. Ökningen inträffade framför allt under första hälften av 

1990-talet. Under 1990-talskrisen ökade andelen personer med 

tidsbegränsade anställningar från 10 till 16 procent, mätt som andel 

av det totala antalet anställda. Under 2000-talets första årtionde var 

andelen med tidsbegränsade anställningar relativt stabil och varie

rade mellan 15 och 17 procent. I samband med lågkonjunkturen 

under finanskrisen 2008/2009 föll sysselsättningen kraftigt och då 

sjönk andelen tidsbegränsat anställda. Tidsbegränsade anställningar 

är vanligast bland ungdomar. I den yngsta åldersgruppen, 15-19 år, 

är nära 80 procent av anställningarna tidsbegränsade. I ålders

gruppen 20-24 år är andelen omkring 50 procent. För arbetstagare i 

åldersgruppen 35-64 år ligger andelen under tio procent. Det finns 

också skillnader mellan branscher. I t.ex. detaljhandeln har andelen 

tidsbegränsat anställda ökat från knappt 14 procent 1988 till knappt 

24 procent 2012. Tidsbegränsade anställningar är också vanligare 

bland arbetare (drygt 28 procent) än bland tjänstemän (drygt sex 

procent) i detaljhandeln. 

Någon fullständig kunskap om hur många som arbetar skift i 

Sverige finns inte. Undersökningar indikerar dock att över 20 pro

cent har arbetstider som innefattar skiftarbete. Det finns vad 

arbetsgruppen erfar inte någon sammanställning över vare sig hur 
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många som arbetar utifrån koncentrerad/komprimerad arbetstid 

eller hur den närmare fördelning ser ut mellan olika branscher. 

Långa arbetspass är emellertid vanliga såväl inom vården som inom 

ett flertal andra sektorer. Långa arbetspass har varit vanliga sedan 

1970-talet. Trenden mot komprimerade arbetsveckor med 10- eller 

12-timmarsskift utlagda över fyra eller tre dygn kvarstår även på 

2000-talet. 23 

Det finns ingen enhetlig definition av vad som utgör ett långt 

arbetspass, men i många studier betraktas pass som är längre än 10 

timmar som långa. Långa arbetstider kan också omfatta långa 

arbetsveckor. Ibland definieras en lång arbetsvecka som motsva

rande mer än 40 eller 48 timmar och ibland som mer än 60 timmar. 

När det gäller långa arbetspass är det en högre andel män än kvin

nor som arbetar långa ( > 10 timmar) arbetspass, många ( 2= 6) 
arbetsdagar i följd samt på ett schema som blandar dag- och natt

arbete. Kvinnor har oftare delade turer, kort (<11 timmar) dygns 

vila och scheman som innebär att arbetstiderna planeras för kortare 

perioder (på till exempel 5-10 veckor). Kvinnor har också mer av 

helgarbete och mindre dagtidsarbete än män. 24 Norm för nattarbete 

är inte 8-timmarsskift och förlängda nattpass är vanliga i många 

branscher. 
Studeras arbetstidens förläggning för anställda återfinns ett antal 

näringsgrenar inom vilka arbete i relativt hög utsträckning före

kommer andra tider än enbart dagtid, där arbete sker i skift eller 

enligt schema och där arbete sker på kvällar och nätter. De närings

grenar som återkommer i dessa avseenden är framförallt transport, 

hotell och restaurang liksom vård och omsorg. Tillverkning och 

handel är andra näringsgrenar där skiftarbete (eller schema) eller 

arbete på kvällstid exempelvis också förekommer i högre utsträck

ning än på andra områden.25 Långa arbetspass inom t.ex. handeln 

23 Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet - en uppdatering av aktuell 

.forskning. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet 2010, 
2~ Kvinnors och mäns arbetsvillkor - betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial 

arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Kunskapssammanställning 2016:2, 

Arbetsmiljöverket. 
25 Undersökningar av levnadsförh!illanden. Arbetstidens förläggning för anställda 16--64 !ir 

efter näringsgren SNI 2007, för !ren 2012/13, enligt EU/SILC. 
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och taxibranschen bekräftas av Handelsrådet och Svenska Trans

portarbetarförbundet. 26 

3 .6 Karensavdrag i kollektivavtal 

På ett antal områden har de avtalsslutande parterna i kollektivavtal 

kommit överens om olika varianter av ett karensavdrag. I trans

portsektorn och inom industrin har det exempelvis träffats sådana 

avtal liksom för vissa grupper inom den statliga sektorn. Gemen

samt för de avtal som arbetsgruppen har tagit del av och som inne

håller ett karensavdrag är att regleringens konstruktion medför. att 

avdraget för den första sjukfrånvarodagen antingen är mindre hårt 

knutet till hur arbetstagaren skulle ha arbetat just den dagen eller 

att avdraget proportioneras i förhållande till gällande ordinarie 

arbetstid eller gällande arbetstidsmått. 

Inom Almegas avtalsområden finns exempelvis en särreglering 

för personliga assistenter som innebär att avdraget för karensdagen 

görs med max 8 timmar även om arbetstagarens arbetspass insjuk

nandedagen är 10 timmar långt. 

I rapporten Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjuk

skrivning - om självrisker och karens27 konstateras att parterna på 

flera områden har träffat avtal för att minska problemen med de 

effekter som kan uppkomma med nuvarande regler om karensdag. 

Ett antal områden nämns. I rapporten anges att det förefaller vara 

lättare att nå avtal i mansdominerade branscher. 

16 Handelsrådets Forskningsrapport Arbete, sömn och hälsa inom svensk handel. Nr 2016:8. 

Taxibranschen i Sverige. Rapport från Svenska Transportarbetareförbundet, 2013. 
27 Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens, 

Anna Hedborg, 2011. 
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4 Förslag om karensavdrag 

4.1 Karensavdrag ersätter karensdag 

Arbetsgruppens förslag: Bestämmelserna om en karensdag i 

lagen (1991:1047) om sjuklön och i socialförsäkringsbalken ska 

ersättas av ett karensavdrag. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: I olika sammanhang har det 

framkommit att reglerna om en karensdag i vissa avseenden kan få 

mindre önskvärda effekter. Enligt vad arbetsgruppen har erfarit kan 

konstruktionen av reglerna om en karensdag innebära att arbetsta

gare med koncentrerad arbetstid erhåller ett relativt högt avdrag 

om karensdagen inträffar under en dag med ett långt arbetspass. 

Vidare innebär bestämmelserna att om arbetstagaren sjukanmäler 

sig sent på dagen kan han eller hon undvika avdrag motsvarande en 

hel dagsinkomst (karensdag). Det är enligt arbetsgruppen inte rim

ligt att den grupp försäkrade som arbetar långa arbetspass, ibland 

på obekväm arbetstid, ska leva med en relativt högre självrisk vid 

korttidssjukfrånvaro jämfört med arbetstagare som arbetar mera 

jämnt under en vecka. Det är angeläget att den karens som finns i 

sjukförsäkringen och i lagen om sjuklön så långt möjligt träffar de 

försäkrade i lika hög utsträckning. Så är inte fallet med den befint

liga utformningen. För systemets legitimitet är det också viktigt att 

inte försäkrade kan kringgå den självrisk som i dag finns genom att 

sjukanmäla sig sent på arbetsdagen, utan att risken, så långt möjligt, 

ska vara densamma för alla. För att uppnå en mer rättvis karens 

föres lår arbetsgruppen att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. 

Med ett karensavdrag avses ett avdrag från sjuklönen, alternativt 

sjukpenningen, som görs inledningsvis i en sjukperiod och som 

svarar för den enskildes självrisk i sjukförsäkringen. Karensavdraget 

ska motsvara en andel av den sjuklön eller sjukpenning som den 
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försäkrade får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig vecka. Avdraget 

kopplas till arbetstagarens genomsnittliga arbetstid snarare än 

arbetstagarens arbetsförhållande och lön under den första sjukfrån

v,arodagen såsom gäller i dag. För det stora flertalet försäkrade bör 

avdraget storleksmässigt i pengar motsvara det nuvarande avdraget 

som sker i form av en karensdag. Avsikten med ett karensavdrag är 

att effekterna av försäkringens villkor ska bli mera lika försäkrade 

emellan, att självrisken ska bli mer densamma. I likhet med vad som 

redan gäller i dag för de arbetstagare som arbetar· lika många tim

mar varje dag måndag till fredag, bör karensen för enskilda som 

arbetar olika långa arbetspass bli mera jämn arbetsdagarna emellan. 

Utgångspunkten är att alla grupper på arbetsmarknaden ska hante

ras lika. 

4.2 Karensavdrag i lagen om sjuklön 

Arbetsgruppens förslag: Karensavdrag för sjuklön ska motsvara 

ett avdrag om 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren be

räknas få under en genomsnittlig vecka. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: 

Genom att ersätta bestämmelsen om karensdag i lagen (1991:1047) 

om sjuklön med ett karensavdrag kommer sjuklön att kunna läm

nas för samtliga dagar i sjuklöneperioden. Från den sjuklön som 

ska lämnas ska ett belopp, "en självrisk", dras av (karensavdrag) 

som storleksmässigt bör uppgå till 20 procent av en genomsnittlig 

veckoersättning i form av sjuklön. 

Vad är en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön? 

Med en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön avses den 

sjuklön en sjukskriven försäkrad skulle få en genomsnittlig arbets

vecka. För att kunna beräkna en sådan ersättning behöver arbets

tagarens genomsnittliga arbetstid per vecka kunna räknas fram. 

Den i anställningsavtalet överenskomna tjänstgöringsgraden, eller 

det som i övrigt har avtalats gällande tjänstgöringsgrad, bör enligt 

arbetsgruppens bedömning kunna användas till ledning för en så

dan beräkning. 
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Inkomstperiod och det procentuella avdraget 

Enligt bestämmelserna i SjLL har arbetstagare rätt att vid sjukdom 

få en sjuklön som motsvarar 80 procent av anställningsförmånerna. 

Lagen om sjuklön medger att den närmare beräkningen av sjuk

lönens storlek får bestämmas genom kollektivavtal. I utformningen 

av hur karensdagen beräknas finns det variationer mellan olika 

branschavtal. Enligt arbetsgruppens uppfattning är det lämpligt att 

inom sjuklönesystemet medge att den närmare beräkningen av 

karensavdrag får bestämmas i kollektivavtal då såväl arbetstiderna 

som den närmare beräkningen av storleken av sjuklönen redan i dag 

skiljer sig mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. En reglering 

bör således så långt som möjligt utformas så att de avtalsslutande 

parterna ges utrymme att tekniskt närmare beräkna sjuklönens 

storlek och därigenom även utformningen av karensavdraget inom 

sjuklönesystemet. 
Förslaget som här lämnas har samma innebörd som det förslag 

som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade. 

Såväl val av inkomstperiod (veckoersättning) som storleken på det 

procentuella avdraget (20 procent) skulle kunna ifrågasättas utifrån 

hur arbetsförhållandena ser ut för en del arbetstagare i dag. För 

flera försäkrade ser arbetsförhållandena sådana ut att de arbetar 

varierande långa arbetspass förlagda oregelbundet över tid. Med 

hänsyn till detta skulle det exempelvis kunna argumenteras för att 

det vore mera lämpligt att tala om ett avdrag som motsvarar en 

genomsnittlig dagersättning snarare än en genomsnittlig veckoer

sättning. För många andra där lön beräknas och utbetalas per 

kalendermånad skulle ett procentuellt avdrag beräknat på en 

genomsnittlig månadsersättning _kunna anses vara mera passande. 

Likaså skulle det kunna hävdas att det föreslagna procentuella av

draget inte är fullt optimalt för arbetstagare som har en helt an~an 

arbetssituation i jämförelse med dem som arbetar samma antal 

timmar varje dag, fem dagar i veckan. 

Utifrån de överväganden arbetsgruppen har gjort har dock inte 

arbetsgruppen funnit skäl att ändra på den föreslagna modellen. 

Med den möjlighet som finns för parterna att avtala om den när

mare beräkningen av sjuklönens storlek och därigenom även 

karensavdraget, bedömer arbetsgruppen att 20 procent av en 

genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön utgör ett adekvat 

riktmärke för ett karensavdrag. Det anger tydligt storleken på det 
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avdrag som finns i åtanke för att åstadkomma en mer rättvis själv

risk, mera lika för alla. 

Försäkrade utan kollektivavtal 

Som redovisats ovan får vissa avvikelser från bestämmelser i lagen 

om sju.klön göras genom kollektivavtal. En arbetsgivare som är 

bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på 

arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorgani

sationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses 

med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektiv

avtal. 

4.3 Karensavdrag i socialförsäkringsbalken 

Arbetsgruppens förslag: Karensavdraget vid kalenderdagsbe

räknad sjukpenning ska motsvara ersättningen för en hel sjuk

penningdag. För försäkrade vars sjukpenning arbetstidsberäknas 

ska avdraget motsvara 20 procent av den sjukpenning som den 

försäkrade genomsnittligen skulle kunna få under en vecka. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: 

Sjukpenning kan antingen kalenderdagsberälmas eller arbetstidsbe

räknas, beroende på hur individen förvärvsarbetar. I de allra flesta 

fall beräknas sjukpenning per kalenderdag. För att ett karensavdrag 

så långt som möjligt ska korrespondera med den försäkrades 

arbetsförhållande föreslår arbetsgruppen att ett karensavdrag i 

socialförsäkringsbalken, SFB, ska kunna såväl kalenderdagsberäk

nas som arbetstidsberäknas. 

När det gäller kalenderdagsberäknad sjukpenning föreslås 

karensavdraget utgöra en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. 

Ett införande av ett karensavdrag i SFB enligt arbetsgruppens för

slag innebär att den försäkrade som får sin sjukpenning kalender

dags beräknad går miste om en (kalenderdagsberäknad) sjukpen

ningdag i en sjukperiod, vilket motsvarar lika mycket i sjukpenning 

som den försäkrade går miste om enligt dagens regler om karens

dag. Att införa karensavdrag i stället för karensdag i socialförsäk

ringsbalken innebär för de flesta försäkrade således inte någon eko

nomisk skillnad. 
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För försäkrade som får arbetstidsberäknad sjukpenning föreslås 

karensavdraget motsvara 20 procent av den sjukpenning som den 

försäkrade genomsnittligen skulle kunna få under en vecka. För 

denna grupp försäkrade innebär· ett införande av karensavdrag, i 

likhet med vad som föreslås gälla för arbetstagare som får sjuklön 

enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, att den försäkrades genom

snittliga arbetstid behöver beräknas. Genom en sådan beräkning 

kan .effekterna av om insjuknandedagen infaller en dag den försäk.,. 

rade skulle ha arbetat ett långt arbetspass utjämnas. Till ledning för 

en sådan beräkning bör Försäkringskassan kunna använda sig av 

uppgifter om hur den försäkrade har förvärvsarbetat före sjukperi

oden, i likhet med vad som i dag redan kan göras enligt 27 kap. 11 § 

SFB för att beräkna sjukpenningen. 

I likhet med vad som gäller för de försäkrade som erhåller sjuk

lön kan avdraget för karens för försäkrade med arbetstidsberäknad 

sjukpenning bli såväl högre som lägre jämfört med nuvarande regler 

om karensdag, detta beroende på om insjuknandedagen infaller 

under en dag då arbetstagaren skulle ha arbetat ett långt eller ett 

kort arbetspass. 

4.4 Villkor och begränsningar gällande karensavdrag 

Arbetsgruppens förslag: Vid sjukfrånvaro ska det göras ett helt 

karensavdrag oavsett sjukfrånvarons omfattning. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: Vid ett införande av ett karens

avdrag kan sjuklön och sjukpenning utgå för alla dagar under sjuk

periodens första 14 dagar. Från denna summa sjuklön/sjukpenning 

bör ett avdrag, ett karensavdrag, göras. 

Utgångspunkten är att ett helt avdrag dras oavsett om den för

säkrade blir sjukskriven/är sjukfrånvarande på heltid eller deltid 

eller om Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är helt 

eller endast delvis nedsatt på grund av sjukdom. Sjukfrånvaro på 

heltid torde vara den absolut mest vanliga varianten under sjuk

periodens två första veckor där sjukfrånvaron i regel bottnar i in

fluensa eller liknande. Arbetsgruppen bedömer att det är rimligt att 

korttidssjukfrånvaro, oavsett omfattning, är förknippat med en och 

samma självrisk. Enligt arbetsgruppens uppfattning ska självrisken 
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med andra ord vara densamma för en försäkrad som är sjukfrånva

rande en hel dag som för en försäkrad som är sjukfrånvarande en 

fjärdedels dag i fyra dagar. Så länge det finns rätt till sjuk

lön/ sjukpenning bör avdraget göras till dess att ett helt avdrag har 

gjorts. Det är värt att observera att avdraget görs från sjuklönen 

respektive sjukpenningen, vilket innebär att avdraget aldrig kan bli 

större än vad som utan karensavdrag skulle ha lämnats i form av 

dessa förmåner. För en arbetslös försäkrad kan karensavdraget så

ledes inte överstiga 543 kronor i och med att det är den högsta 

sjukpenningen som kan utgå till en arbetslös. 

Med ett karensavdrag släpps den absoluta kopplingen mellan det 

avdrag som görs för karens och arbetsförhållandena under den 

första dagen i sjukperioden. Är arbetstagaren sjuk en dag och 

denna dag skulle ha arbetat ett långt arbetspass görs ett avdrag från 

sjuklönen med motsvarande 20 procent av den sjuklön som 

arbetstagaren genomsnittligen beräknas kunna få under en vecka. 

Efter det att ett karensavdrag har gjorts, bör den återstående delen 

av den sjuklön som avser insjuknandedagen kunna utbetalas. Mot

svarande bör gälla för dem som vid sjukfrånvaro erhåller arbets

tidsberäknad sjukpenning. 

Den föreslagna bestämmelsen om karensavdrag föreslås inte 

omfatta egenföretagare som betalar egenavgift. Arbetsgruppen har 

inte funnit skäl till att inkludera denna grupp försäkrade då de om

nämnda konsekvenserna av dagens regler inte bedöms handla om 

denna grupp försäkrade. Har egenföretagaren däremot även in

komst av anställning ska dock det föreslagna karensavdraget gälla 

men grundat enbart på den del av SGI:n som avser inkomst av an

ställning (SGI A). På den del som grundas på det egna företaget 

(SGI B) får egenföretagaren, såsom gäller i dag, ingen sjukpenning 

under den karenstid som denne har valt. 

För att ytterligare förtydliga intentionerna med det förslag som 

lämnas i denna promemoria redovisas i konsekvensavsnittet ett 

antal olika räkneexempel, se vidare avsnitt 5. 
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4.5 Erforderliga följdändringar 

Arbetsgruppens förslag: Bestämmelserna om förmånstid ska 

ändras så att det vid beräkningen av ramtid och antal dagar med 

sjukpenning på normalnivån inte ska räknas med den första 

dagen i sjuk.perioden om sjuk.perioden inleds med sjukpenning. 

Bestämmelserna om allmänt högriskskydd ska ändras så att an

talet tillfällen med avdrag för karens begränsas till tio under en 

tolvmånadersperiod. Bestämmelserna om särskilt högrisk.skydd, 

ska också anpassas till föreslagna bestämmelser om karens

avdrag. 
Bestämmelserna om återinsjuknande ska.ändras så att endast 

ett karensavdrag kommer i fråga om en försäkrad återinsjuknar 

inom fem dagar från och med den senaste sjuk.perioden. 

Vidare ska i rubriken närmast före 40 kap. 4 § SFB om sjuk

penning vid karensdagar avseende arbetsskadesjuk.penningen 

anpassas till föreslagna bestämmelser om karensavdrag. 

Dessutom ska även ett antal följdändringar göras. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: 

Sjukpenning på normalnivån lämnas enligt nuvarande regler för 

högst 364 dagar inom en ramtid av 450 dagar(27 kap. 21 § SFB). 

Avsikten har varit att ersättning ska lämnas på normalnivån i ett år, 

där den första dagen är en karensdag. Arbetsgruppens förslag inne

bär att sjukpenning lämnas även den första dagen i sjukperioden. 

Detta oaktat om sjukpenning faktiskt inte betalas ut till följd av det 

föreslagna karensavdraget. För att försäkrade inte ska få färre dagar 

med sjukpenning på normalnivå än i dag föreslår arbetsgruppen att 

vid beräkning av ramtid och antal dagar med sjukpenning på nor

malnivån ska inte den första dagen i sjukperioden anses ingå om 

sjukperioden inleds med sjukpenning. Motsvarande justering behö

ver inte göras för försäkrade som får sjuklön i och med att endast 

tretton av sjuklöneperiodens dagar ska medräknas enligt 27 kap. 

22 § SFB. 
Avsikten med ett karensavdrag är inte att försvåra situationen 

för de försäkrade som i dag kommer i fråga för allmänt och särskilt 

högrisk.skydd. Inte heller är avsikten att ändra regeln om åter

insjuknande. Ett antal följdändringar krävs därför med anledning av 

förslaget om karensavdrag. I likhet med nuvarande bestämmelser 
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bör antalet karensavdrag begränsas till tio tillfällen under en 

tolvmånadersperiod (allmänt högriskskydd). Ändringar krävs i 

27 kap. 39 § SFB och i 6 § SjLL. Även bestämmelserna för den som 

lider av en sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjuk

perioder (särskilt högriskskydd) bör anpassas till reglerna om 

karensavd_rag. Såväl bestämmelserna i 15 § SjLL och i 27 kap. 40 § 

SFB bör ändras i dessa avseenden. Gällande bestämmelser om 

återinsjuknande i 6 § SjLL och 27 kap. 32 § SFB bör också ändras så 

att endast ett karensavdrag kommer i fråga om en försäkrad återin

sjuknar inom fem dagar från och med den senaste sjukperioden. 

Sverige har genom att ratificera ILOs konvention nr. 121 åtagit 

sig att inte tillämpa någon karens vid sjukdom till följd av arbets

skada. Av denna anledning anges i 40 kap. 4 och 5 §§ att en för

säkrad som beviljats arbetsskadelivränta har rätt till ersättning för 

två eller fler sjukdagar. Detta bör även gälla fortsättningsvis. 

Bestämmelserna behöver inte ändras för att detta ska gälla. Där

emot bör rubriken till paragraferna kompletteras så att det framgår 

att bestämmelserna även avser när karensavdrag har gjorts. 

Förslaget kommer att medföra behov av ytterligare ett antal 

ändringar av följdkaraktär i 10 kap. 11§, 13 kap 33 §, 27 kap. 1, 28-

29 och 31 §§ och 28 a kap. 1, 16 och 17 §§ SFB samt 8 § SjLL. 

Det bör övervägas om förslaget även medför att förändringar 

behöver göras i förordningen (1996: 1100) om aktivitetsstöd. 

4.6 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Arbetsgruppens förslag: De nya reglerna om karensavdrag ska 

träda i kraft den 1 januari 2019 och avse nya sjukperioder och 

sjuklöneperioder som inleds från och med denna dag. · 

Vid . beräkning av det allmänna högriskskyddet ska karens

dagar enligt äldre bestämmelser läggas samman med antalet till

fällen med karensavdrag som görs för tid efter ikraft_trädandet. 

En karensdag ska likställas med ett karensavdrag för den som 

återinsjuknar eller som har ett beslut om särskilt högriskskydd. 

Skälen för arbetsgruppens förslag: Ett införande av karensavdrag 

enligt d~ principer som föreslås i denna promemoria torde innebära 

att kollektivavtal i vissa delar behöver anpassas eller omförhandlas. 
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Vidare kan olika personal- och ekonomiadministrativa system be

höva utvecklas och anpassas liksom Försäkringskassans handlägg

ningssystem. Utbildning och information till arbetstagare, fackliga 

organisationer m.fl. kan därtill behöva genomföras. Med anledning 

av detta föreslår arbetsgruppen ett ikraftträdande av bestämmel

serna först den 1 januari 2019. De nya reglerna föreslås gälla endast 

nya sjukperioder och sjuklöneperioder som inleds från och med 

denna dag. 
För att inte försäkrades möjlighet till allmänt och särskilt hög

riskskydd ska försämras vid ett ikraftträdande av förslaget om 

karensavdrag bedömer arbetsgruppen att det är motiverat med 

övergångsbestämmelser beträffande des.sa högriskskydd. Över

gångsbestämmelserna bör medge att karensdagar enligt nuvarande 

lydelse ska läggas samman med antalet karensavdrag som görs för 

tid efter ikraftträdandet. En karensdag föreslås vidare likställas med 

ett karensavdrag vid återinsjulmande och för den som har fått ett 

beslut om särskilt högriskskydd. 
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5 Konsekvenser 

5.1 För enskilda försäkrade 

Förslag om karensavdrag berör alla försäkrade som omfattas av 

lagen om sjuklön och/eller sjukpenningförsäkringen förutom egen

företagare med enbart inkomst av annat förvärvsarbete. 

Tanken med ett karensavdrag är att avdraget vid sjukdom, den 

försäkrades självrisk i försäkringen, ska stå i rimlig proportion till 

den försäkrades inkomst och vara mindre kopplat till hur arbetsti

den är förlagd. Avdraget ska istället kopplas till hur arbetstagaren 

genomsnittligen arbetar på veckobasis och utgöra en andel av den 

ersättning som ska utgå vid sjukfrånvaro. För många arbetstagare är 

arbetsförhållandena sådana att de arbetar åtta timmar om dagen, 

fem dagar i veckan. Vid korttidssjuk.frånvaro går dessa försäkrade 

miste om ca 20 procent av sin veckoinkomst till följd av regeln om 

karensdag. Genom den föreslagna regleringen får den aktuella 

gruppen försäkrade ett karensavdrag som storleksmässigt motsva

rar dagens karensdag, således ingen skillnad jämfört med i dag. 

Med förslaget om ett karensavdrag kommer sjukfrånvaron i 

vissa fall att bli mindre kostsam för den enskilde än med dagens 

regler. I andra fall blir det tvärtom. Fördelen med att införa ett 

karensavdrag är dock att karensen för den som arbetar mycket 

ojämnt blir mera jämn storleksmässigt liksom mera jämn försäk

ringstagare emellan. För arbetstagare som arbetar lika mycket varje 

dag måndag till fredag, blir avdraget för karensdagen i dag 

detsamma oavsett vilken arbetsdag insjuknandet sker. Med ett 

karensavdrag blir självrisken även för dem som arbetar oregelbun

det i princip densamma, oavsett om arbetstagaren skulle ha arbetat 

ett långt eller ett kort pass den första dagen i sjukperioden. 

Med den föreslagna modellen kan karensavdraget kopplas till en 

längre inkomstperiod, vilket får till följd att dagens regelsystem 

39 



524

Konsekvenser Ds 2017:18 

med att enbart koppla avdraget till en enda dag upphör. En sådan 

lösning innebär vidare att karensavdraget från sjuklönen alternativt 

sjukpenningen kommer att motsvara en hel ersättningsdag även för 

den som sjukanmäler sig sent på dagen. 

En regel om karensavdrag i stället för karensdag innebär således 

en mer rättvis och likartad reglering av den enskildes självrisk i 

samband med sjukdom. Samtidigt uppnås en högre grad av försäk

ringsmässighet genom minskad möjlighet för den enskilde försäk

rade att disponera sin självrisk. Beroende på vilken bransch och 

ersättningskategori de försäkrade tillhör kommer ett. införande av 

karensavdrag få olika konsekvenser. 

5.1.1 Försäkrade som erhåller sjuklön 

För den grupp försäkrade som erhåller sjuldön från ersättnings

periodens början innebär förslaget att det inte längre har någon 

betydelse hur många timmar den försäkrade skulle ha arbetat när 

han eller hon insjuknar. För den som skulle ha arbetat ett längre 

arbetspass vid insjuknandet än ett genomsnittligt arbetspass blir 

avdraget lägre än i dag, men för den som i stället skulle ha arbetat 

ett kortare arbetspass kan avdraget bli högre. I samband med 

mycket korta sjukfall innebär dock reglerna om karensavdrag -

precis som i dag gäller för reglerna om karensdag - att avdraget 

aldrig kan vara högre än vad som skulle ha utgivits i sjuklön om 

· inte reglerna om karensavdrag funnits. En försäkrad som är sjuk 

endast en dag och just denna dag skulle ha arbetat mindre än en 

genomsnittlig dag kan således endast få avdrag motsvarande det 

antal timmar som skulle ha utgivits i sjuklön om inte reglerna om 

karensavdrag funnits. Detsamma gäller i de fall den försäkrade end

ast är sjuk exempelvis en halv dag och därefter återgår i arbete. Om 

den försäkrade däremot skulle ha arbetat ett längre arbetspass än 

genomsnittligt under insjuknandedagen kan i stället, efter det att 

ett karensavdrag har gjorts, återstående del av den sjuklön som 

avser insjuknandedagen utbetalas. För den grupp försäkrade som 

arbetar lika mycket varje dag, fem dagar i veckan, innebär den före

slagna utformningen av karensavdrag att avdraget beloppsmässigt 

blir detsamma som med dagens regelverk. 
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Exempel 1: En arbetstagare med rätt till sjuklön arbetar 8 timmar 

om dagen, måndag-fredag. Den anställde arbetar totalt 40 timmar i 

veckan. Arbetstagarens inkomst är 110 kronor i timmen. Sjuklön 

utgår med 88 kronor per timme (80 procent av 110 kronor). Den 

genomsnittliga veckoersättningen i form av sjuklön är 3 520 kronor 

(40x88). 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen i 

form av sjuklön är 704 kronor. Anta att arbetstagaren blir sjuk på 

måndag morgon och resten av dagen. Arbetsgivaren gör ett avdrag 

från lönen med 110 kronor för varje timme som den anställde är 
sjukfrånvarande men.skulle ha arbetat. 

Föreslagna regler om karensavdrag: 0 kronor i sjuklön. Karens

avdrag görs på genomsnittlig sjuklön med 704 kronor (0,2 x 3520). 

Sjuklön-karensavdrag= 704-704 = 0. 
Nuvarande regler om karensdag: 0 kronor i sjuklön. 
Vid sjukfrånvaro utgår ingen lön. I båda fallen får arbetstagaren 

avdrag på sin månadslön för den dag denne är sjukfrånvarande, dvs. 

i detta fall 8 timmar, totalt minus 880 kronor. Däremot har arbets

tagaren rätt att få kompensation i form av sjuklön för de timmar 

denne går miste om lön på grund av sjukdom. I detta exempel finns 

dock ingen sjuldön att betala ut i och med att den sjuklön som den 

enskilde skulle få är av samma storlek som karensavdraget. 

Exempel 2: En arbetstagare med rätt till sjuldön arbetar enligt föl

jande schema under en vecka: måndag 14 timmar, tisdag 5 timmar, 

onsdag 5 timmar, torsdag 0 timmar, fredag 6 timmar. Den anställde 

arbetar totalt 30 timmar, vilket också överensstämmer med en ge

nomsnittlig arbetsvecka för denna arbetstagare. Arbetstagaren tjä
nar 110 kronor i timmen. Sjuklön utgår med 88 kronor per timme 

(80 procent av 11Ö kronor). Den genomsnittliga veckoersättningen 

i form av sjuklön är 2 640 kronor (30x88). Karensavdrag görs med 

528 kronor (0,2x2 640). 

2A. Anta att arbetstagaren blir sjuk på måndag morgon och resten 

av dagen. Arbetstagaren är åter i arbete på tisdagen. Nedan redovi
sas vilken sjuklön den anställde erhåller för denna dag utifrån de 

föreslagna reglerna och med dagens regler. 
Föreslagna regler om karensavdrag: 704 kronor i sjuklön 

((14x88)-528= 704 kronor)). 
Nuvarande regler om karensdag: 0 kronor i sjuklön. 
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2B. Anta att arbetstagaren istället blir sjuk på tisdag morgon och 

ytterligare två dagar. Nedan redovisas vad den anställde erhåller i 

sjuklön för dessa tre dagar. 
Föreslagna regler om karensavdrag: 352 kronor i sjuklön ((tis

dag: 440 kronor (5x88), onsdag: 440 kronor (Sx88), torsdag: 

0 kronor)-528=352)). 
Nuvarande regler om karensdag: 440 kronor i sjuklön (tisdag: 

0 kronor, onsdag: 440 kronor (5x88), torsdag: 0 kronor). 

För den anställde innebär regler om karensavdrag att sjuklönen i 

detta fall blir lägre än vid regler om karensdag. 

2C. Anta att arbetstagaren istället blir sjuk på tisdagen då endast en 

timme återstår av arbetsdagen och sedan fortsätter att vara sjuk 

även under onsdagen. Ersättning i form av sjuklön blir då enligt 

följande: 
Föreslagna regler om karensavdrag: 0 kronor i sjuldön ((6 tim

mars sjukfrånvaro (1 timme under tisdagen samt 5 timmar under 

onsdagen)x88 kronor-528 = 0 kronor)). 

Nuvarande regler om karensdag: 440 kronor i sjuklön (tisdag: 

0 kronor, onsdag: 440 kronor). 

I detta exempel får den försäkrade utifrån de föreslagna reglerna 

ingen ersättning i form av sjuklön under sjuklöneperioden. Ersätt

ning tiH den enskilde består enbart av den lön (440 kronor) som 

den försäkrade får för fyra timmars arbete under tisdagen. Detta 

kan jämföras med den ersättning som utgår till den enskilde utifrån 

dagens regler, dvs. 880 kronor ( 440 kronor i lön för 4 timmars 

arbete under tisdagen plus 440 kronor i sjuldön under onsdagen). 

2D. Anta att arbetstagaren blir sjuk under måndagen efter att halva 

arbetsdagen har gått, dvs. efter sju av arbetsdagens 14 timmar, och 

sedan är sjuk på halvtid under tisdagen och onsdagen. Ersättningen 

i form av sjuklön blir enligt följande: 

Föreslagna regler om karensavdrag: 528 kronor (måndag: 616 

kronor (7x88), tisdag: 220 kronor (2,5x88), onsdag: 220 kronor). 

616+220+220=1 056. 1 056-528= 528. 

Nuvarande regler om karensdag: 440 kronor (måndag: 0 kronor, 

tisdag: 220 kronor (2,5x88), onsdag: 220 kronor). 

I detta exempel blir ersättningen till den försäkrade i form av 

sjuklön högre med ett karensavdrag jämfört med dagens regler. 
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2E. Anta att arbetstagaren blir sjuk under tisdagen efter att halva 

arbetsdagen har gått (dvs. efter två och en halv timme) och sedan är 

åter i arbete onsdag morgon -för att åter bli sjuk efter halva 

arbetsdagen, dvs. efter 2,5 timmars arbete. Ersättningen i form av 

sjuklön blir enligt följande: 
Föreslagna regler om karensavdrag: 0 kronor (tisdag: 220 kro

nor (2,5x88), onsdag: 220 kronor (2,5x88). 440-528= 0 

Nuvarande regler om karensdag: 220 kronor (tisdag: 0 kronor, 

onsdag: 220 kronor (2,5x88). 

I detta fall får arbetstagaren med de föreslagna reglerna ingen er

sättning i och med att det inte återstår någon sjuklön när avdraget 

är gjort. Karensavdraget blir dock maximalt 440 kronor i och med 

att det inte finns ytterligare sjuldön att dra karensen ifrån. 

5.1.2 Försäkrade som erhåller sjukpenning · 

Kalenderdagsberäknad sjukpenning 
För den grupp försäkrade som erhåller kalenderdagsberäknad sjuk

penning från ersättningsperiodens början, till exempel föräldra

lediga och arbetslösa, innebär det föreslagna karensavdraget ingen 

större skillnad jämfört med i dag. Den kalenderdagsberäknade er

sättningen utgörs av SGI delad med 365 (dagar) och en karensdag 

enligt nuvarande regler medför för det mesta att den försäkrade går 

miste om en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Med förslag 

om karensavdrag blir konsekvensen detsamma, dvs. den försäkrade 

går vid sjukfrånvaro miste om en kalenderdagsberäknad sjukpen

ningdag. Däremot blir det annorlunda om den försäkrade insjuknar 

efter en del ~v en dag. Enligt gällande bestämmelser i SFB är 

karensdagen fullgjord om den försäkrade har varit sjuk med minst 

en fjärdedel den första dagen. Det föreslagna karensavdraget kom

mer nu i stället att innebära ett avdrag som motsvarar samma be

lopp som hel kalenderdagsberäknad sjukpenning, dvs. beloppet 

kommer att kunna räknas av från sjukpenningen för fler än en dag. 

Endast i de fall sjukfrånvaron enbart varar delar av den första sjuk

dagen görs ett avdrag som är mindre än en hel kalenderdag. Då görs 

ett avdrag om en trefjärdedels-, en halv eller en fjärdedels sjukpen

ningdag. 
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Arbetslösa 
Karensavdraget för arbetslösa, till den del som motsvarar arbetslös

heten, kommer att beräknas på grundval av den försäkrades SGI. 

Avdraget kan emellertid aldrig bli högre än vad som motsvarar det 

högsta sjukpenningbeloppet om 543 kronor per dag. 

Exempel 3: En försäkrad är helt arbetslös och arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. SGI:n, som är fastställd till 292 000 kronor, är 

skyddad och motsvarar en kalenderdagsberäknad sjukpenning om 

621 kronor per dag. Den försäkrade är sjuk under fyra hela dagar. 

Eftersom den försäkrade är arbetslös har denne endast rätt till 

sjukpenning om högst 543 kronor per dag vid sjukdom. Karens

avdraget uppgår således till 543 kronor. I detta exempel kommer 

det således inte bli någon förändring alls i jämförelse med dagens 

regler. 

Egenföretagare 
Som framgår i förslagsdelen har inte arbetsgruppen funnit skäl att 

föreslå att egenföretagare med endast inkomst av annat arbete 

(SGI-B) ska <;>mfattas av förslaget om karensavdrag. Reglerna om 

karens skiljer sig redan idag för egenföretagare jämfört med övriga 

försäkrade så till vida att egenföretagarna själva kan välja vilken 

självrisk de önskar i sjukförsäkringen och därigenom nivån på sina 

sjukförsäkringsavgifter i egenavgifterna. Ett införande av karens

avdrag för dessa egenföretagare skulle enligt arbetsgruppens upp

fattning enbart generera onödig administration genom kopplingen 

till socialavgifterna. För de egenföretagare som även har en anställ

ning (SGI A) vid sidan av sitt företagande föreslås dock ett karens

avdrag kunna aktualiseras i samband med sjukfrånvaro. 

Exempel 4: En försäkrad har en SGI A och en SGI B med sju dagars 

karenstid. Den försäkrade blir sjukskriven i 30 dagar. Arbetsgivaren 

betalar sjuklön och gör karensavdrag på den del som motsvarar 

anställningsinkomsten. På den del som avser det egna företaget, 

SGI B, görs inget karensavdrag utan den försäkrade får sjukpenning 

fr.o.m. den åttonde dagen, dvs. efter sju dagars karenstid. 
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Försäkrade som erhåller arbetstidsberäknad sjukpenning 

För den grupp försäkrade som har rätt till timberäknad sjukpen

ning, det vill säga där ersättningen beräknas på den del av SGI:n 

som helt eller delvis grundas på inkomst av anställning och kom

penserar för förlorad lön per timme, innebär förslaget att det inte 

har någon betydelse hur många timmar den försäkrade skulle ha 

arbetat när han eller hon insjuknar. För den som skulle ha arbetat 

ett längre arbetspass vid insjuknandet än ett genomsnittligt arbets

pass blir avdraget lägre än i dag, men för den som i stället skulle ha 

arbetat ett kortare arbetspass kan avdraget bli högre. I samband 

med mycket korta sjukfall innebär dock reglerna om karensavdrag 

....:. precis som i dag gäller för reglerna om karensdag - att avdraget 

aldrig kap vara högre än den sjukpenning från vilken avdraget görs. 

Detsamma gäller i de fall den försäkrade endast är sjuk exempelvis 

en halv dag och därefter återgår i arbete. Om den försäkrade däre

mot skulle ha arbetat ett längre arbetspass än genomsnittligt under 

insjuknandedagen kan i stället, efter det att ett karensavdrag har 

gjorts, återstående del av den sjukpenning som avser insjuknande

dagen utbetalas. För försäkrade som har rätt till dagberäknad sjuk

penning, det vill säga där ersättningen istället beräknas på den del 

av SGI:n som helt eller delvis grundas på inkomst av anställning 

och kompenserar för förlorad lön per dag, innebär förslaget att ett 

karensavdrag, som motsvarar 20 procent av den sjukpenning som 

den försäkrade genomsnittligen skulle kunna få under en vecka, 

kommer att avräknas. 

Exempel 5: En försäkrad arbetar tillfälligt i en timanställning med 

oregelbunden arbetstid och har inte rätt till sjuklön. Den försäk

rade är helt sjuk under tre dagar. Arbetstiden under dessa dagar är 

10, 6 respektive 4 timmar. Försäkringskassan har med ledning av 

uppgifter om den försäkrades tjänstgöringsgrad under tid före 

sjukperioden beräknat den genomsnittliga arbetstiden till 19 tim

mar per vecka. SGI:n uppgår till 200 000 kronor och årsarbetstiden 

till 1035 timmar. Sjukpenningen är 150 kronor per timme 

(0,80x0,97x200 000/1035). Sjukpenning för de tre dagarna beräknas 

till 1500, 900 resp. 600 kronor. Karensavdrag sker med 570 kronor 

(150 kronor x19=2 850 kronor. 0,2 x 2 850= 570). 

Sjukpenning till den försäkrade under sjukperioden (om tre 

dagar) med föreslagna regler: 2 430kronor (1500+900+600-570) 
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Sjukpenning till den försäkrade under sjukperioden (om tre 

dagar) med dagens regler: 1 500 kronor (0+900+600). 

Exempel 6: En försäkrad arbetar som uppdragstagare med en SGI 

på 225 000 kronor och en årsarbetstid om 208 dagar. Försäkrings

kassan har beräknat den genomsnittliga arbetstiden till 4 dagar per 

vecka. Sjukpenning per dag uppgår till 839 kronor (0,80x0,97x225 

000/208) och karensavdraget till 671 kronor (4x839 kronor=3 356 

kronor. 0,2x3 356= 671). Den försäkrade blir sjuk efter en halv 

dags arbete men återgår helt i arbete redan nästa dag. Sjukpenning 

för den halva dagens frånvaro beräknas till 420 kronor (839/2). 

Karensavdraget kan därför högst uppgå till 420 kronor. 

Förså'krade som erhJller såvå'l sjuklön som sjukpenning 

För en försäkrad som vid sjukdom _erhåller såväl sjuklön från sin 

arbetsgivare som sjukpenning från Försäkringskassan kommer 

reglerna om karensavdrag att tillämpas i båda ersättningssystemen. 

Karensavdraget i SFB kommer dock, i enlighet med dagens regler, 

att beräknas endast på den del av SGI:n som inte omfattar anställ

ningsinkomsten från den arbetsgivare som betalar sjuklön. 

Exempd 7: En försäkrad arbetar 75 procent i en anställning och 

arbetar måndag till fredag varje vecka samt är arbetssökande på 

25 procent. SGI:n är fastställd till totalt 215 000 kronor varav 

175 000 kronor avser inkomst från anställningen. Den försäkrade är 

sjuk under en vecka. Arbetsgivaren betalar sjuklön och gör karens

avdrag. Karensavdrag enligt SFB och sjukpenning kalender

dagsberäknas på den inkomst som inte omfattar anställnings

inkomsten, dvs. 40 000 kronor, och uppgår då till 85 kronor 

(0,80x0,97x40 000/365). I detta exempel kommer det inte bli någo~ 

förändring alls i jämförelse med befintliga regler om karensdag. 

5.1.3 Återinsjuknande 

Enligt arbetsgruppens förslag ska bestämmelser om återinsjuk

nande följdändras så att endast ett karensavdrag kommer i fråga om 

en försäkrad återinsjuknar inom fem dagar från och med den sen

aste sjukperioden. En konsekvens av att självrisken vid sjukfrån-
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varo föreslås motsvara ett helt karensavdrag är att om den försäk

rade vid tiden för återinsjuknandet inte har fått ett helt karensav

drag kommer ytterligare avdrag från sjuklönen eller sjukpenning att 

kunna göras till dess att karensen är fullgjord. 

5.2 För arbetsgivare 

Regler om karensavdrag omfattar samtliga arbetsgivare oavsett 

storlek eller branschtillhörighet. Konsekvenserna av regleringen 

kommer dock att träffa olika arbetsgivare i olika hög utsträckning. 

Med utgångspunkt. i att ett införande av ett karensavdrag i första 

hand berör arbetstagare med ojämna arbetstider och koncentrerad 

tjänstgöring, påverkas, omvänt, framförallt arbetsgivare som verkar 

inom de områden där arbetstagares arbetstider förläggs koncentre

rat. Koncentrerad tjänstgöring förekommer till exempel i 

kommun- och landstingssektorn liksom i branscher såsom handel, 

hotell och restaurang. 

Administrativa konsekvenser 

Majoriteten av alla sjukfall hanteras inledningsvis inom sjuklönesy

stemet. Beräkningen av karensavdrag skiljer sig åt från nuvarande 

regler om karertsdag. För arbetsgivare innebär förslaget vissa admi

nistrativa konsekvenser när nya beräkningar ska göras. De beräk

ningar av sjuklön som erfordas behöver arbetsgivare göra redan 

idag för att kunna utbetala ersättning vid sjukfrånvaro. Däremot 

tillkommer beräkningen av den genomsnittliga veckoersättningen i 

form av sjuklön som det procentuella avdraget ska räknas på. 

Arbetsgruppen har tidigare bedömt att den i avtal överenskomna 

tjänstgöringsgraden bör kunna användas till ledning för att beräkna 

den genomsnittliga arbetstiden per vecka. För många arbetsgivare, 

med anställda som arbetar regelbundet lika många timmar varje 

dag, är en beräkning av den genomsnittliga veckoarbetstiden av 

mycket enkel beskaffenhet. För de arbetsgivare med anställda som 

arbetar betydligt mera ojämnt veckor emellan kan motsvarande 

beräkning komma att bli något mera krävande. Dagens utvecklade 

ekonomiadministrativa system torde för flera arbetsgivare dock 

kunna utgöra ett gott stöd i det tillkommande administrativa arbe

tet. En viss utveckling och anpassning av befintliga administrativa 
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system är dock rimlig för att kunna hantera beräkningen av karens

avdraget. För arbetsgivare med sådana ekonomiadministrativa 

system bör de administrativa pålagorna, efter att systemet har upp

daterats med anledning av regeländringarna, bli begränsade. För de 

arbetsgivare som har en manuell lönehantering och där beräkningen 

av karensavdraget inte är av mycket enkel beskaffenhet uppkom

mer ett administrativt merarbete. Arbetsgruppen bedömer att den 

aktuella beräkningen i genomsnitt kan tänkas ta upp till 5 minuter 

per beräkningstillfälle. Givet antagandet att den som utför upp

giften har en månadslön om 28 800 kronor (avser en ekonomiassi

stent i privat sektor) så blir kostnaden 15 kronor per tillfälle. Cirka 

80 000 arbetsgivare beräknas ha en manuell lönehantering28
• 

Sjuklönekostnader 
Som framgår i tidigare redovisade räkneexempel kommer förslaget 

om ett karensavdrag i vissa fall innebära högre och i andra fall lägre 

sjuklönekostnader för arbetsgivaren. För arbetsgivare med många 

anställda som arbetar få men långa arbetspass kan förslaget inne

bära ökade sjuklönekostnader på grund av att det avdrag som 

arbetsgivaren får göra minskar. Syftet med ett karensavdrag är inte 

att det ska generera omfattande kostnader för arbetsgivarna även 

om vissa kommer att få högre sådana. Det tål här att påminnas om 

att självrisken i försäkringen inte primärt handlar om arbetsgivares 

kostnader utan om att motverka ett omotiverat nyttjande av för

säkringen. 
Möjligheten att kringgå självrisken torde till del vara beroende 

av vilket arbete som arbetstagaren har och arbetsförhållandena i 

övrigt. De kostnader som uppstår för arbetsgivare till följd av inf ö

randet av ett karensavdrag bör ses mot bakgrund av att avsikten 

med självrisken bl.a. är att hindra ett överutnyttjande av försäk

ringen. Att arbetstagarnas möjlighet att kringgå självrisken kom

mer att försvinna gynnar samtliga arbetsgivare. 

Några närmare beräkningar av vad förslaget om karensavdrag 

innebär för kostnader för olika arbetsgivare och branscher har inte 

varit möjliga för arbetsgruppen att göra. Detta utifrån att sådana 

28 Givet antagandet att andelen arbetsgivare som har ett manuellt lönesystem 

överensstämmer med andelen som inte lämnar arbetsgivardeklarationen elektroniskt är det 

ca 80 000 arbetsgivare som har en manuell hantering. 
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beräkningar fordrar uppgifter om korttidssjukfrånvaro och sjuk

lönekostnader hos de olika arbetsgivarna samt god insyn i de an

ställdas arbetstidsf örläggning och befintliga kollektivavtal, uppgif

ter och data som arbetsgruppen inte har tillgång till. 

5.2.1 Mindre företag 

Som framgår ovan kommer ett införande av karensavdrag få olika 

effekter beroende på företagens branschtillhörighet och anställdas 

arbetstidsf örläggning. Större företag har i regel utvecklade eko

nomi- och personaladministrativa system som bör kunna vara till 

stöd i den närmare berälmingen av karensavdraget. För mindre 

före tag utan stöd av sådana system kan de föreslagna reglerna 

givetvis innebära ett visst administrativt merarbete. Vissa månader 

kommer det finnas sjuklönekostnader och karensavdrag att be

räkna, andra inte. I likhet med vad som gäller stora företag måste 

mindre företag redan idag hålla reda på anställdas löner och andra 

anställningsförmåner för att kunna beräkna och utbetala sjuklöner. 

Den utökade administrationen består i att göra ytterligare beräk

ningar på uppgifter som arbetsgivaren redan har som underlag för 

att betala ut löner på ett korrekt sätt. Förslaget är utformat så att 

det ger möjligheter att anpassa beräkningen av karensavdraget till 

de speciella förhållanden som gäller för respektive bransch. Arbets

givare kan därigenom i viss utsträckning påverka den tekniska be

räkningen och den administrativa börda som uppkommer därav. 

Med tanke på att korttidssjukfrånvaron bland anställda hos 

mindre arbetsgivare är förhållandevis låg, bedömer arbetsgruppen 

att det administrativa merarbetet för mindre företag inte bör bli 

särskilt omfattande. 
För vissa mindre företag i branscher där koncentrerad tjänstgö

ring är vanligt förekommande kommer förslaget om ett karens

avdrag dock kunna innebära ökade kostnader för sjuklön. 

5.2.2 Kommuner och landsting 

Kommuner och landsting kommer att beröras av förslagen i egen

skap av arbetsgivare. Arbetsgivare i kommuner och landsting tillhör 

den grupp arbetsgivare som relativt andra arbetsgivare i hög grad 
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kommer att påverkas av ett karensavdrag. I denna sektor 

förekommer såväl långa arbetspass som att arbetstiden förläggs 

koncentrerat. Till exempel natt- och deltidsarbete inom vården och 

äldreomsorgen innebär ofta långa arbetspass. För denna sektor 

kommer såväl kostnader för sjuklön som vissa kostnader för 

administration att uppkomma. 

5.3 Konsekvenser för Försäkringskassan 

År 2015 startade omkring 580 000 sjukfall hos Försäkringskassan, 

506 000 av dessa hade först erhållit sjuklön. Bland dem som erhöll 

sjukpenning under sjukperiodens två första veckor fick den abso

luta majoriteten,· minst 59 000 av 73 000, kalenderdags beräknad 

sjukpenning. Cirka 14 000 sjukfall var föremål för arbetstidsberäk

nad sjukpenning. 

Grunden för förslaget om att införa ett karensavdrag i stället för 

en karensdag är att åstadkomma en mer rättvis karens. I vissa fall 

medför förslaget dock en mera komplicerad handläggning. 

För Försäkringskassans del innebär förslaget att beräkningen av 

avdraget från sjukpenningen i vissa delar förändras. För handlägg

ningen av ärenden där sjukpenning kalenderdagsberäknas i början 

av en sjukperiod innebär förslaget om karensavdrag inga större 

förändringar i och med att beräkningen av avdraget för karensdag 

redan i dag kalenderdagsberäknas. Ett visst merarbete uppkommer 

emellertid i de fall den försäkrade är sjukfrånvarande endast delar 

av den första dagen. I dessa fall kan inte ett helt avdrag för karens 

göras utan särskilda beräkningar kommer att behöva göras. 

För handläggningen av ärenden där försäkrades sjukpenning 

arbetstidsberäknas i början av ett sjukfall innebär arbetsgruppens 

förslag en något mera komplicerad handläggning i och med att 

arbetstagarens genomsnittliga arbetstid alltid måste beräknas. 

Handläggningen av dessa ärenden kan redan i dag vara ganska ut

redningskrävande och sker helt manuellt. Ytterligare utrednings

arbete innebär givetvis en viss administrativ pålaga som dock är en 

nödvändig konsekvens för att komma till rätta med de mindre 

önskvärda effekterna i det nuvarande systemet, detta även om det i 

vissa enskilda fall kan tänkas innebära att handläggningstiderna 
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förlängs något. Arbetsgruppen har beräknat de löpande kostna

derna för handläggningen till ca 3 miljoner kronor per år. 

Med förslaget om karensavdrag är det rimligt att förvänta sig att 

Försäkringskassan med tiden får något fler inrapporterade sjukfall 

än tidigare. De försäkrade som idag får arbetstidsberäknad sjuk

penning och som vid mycket korta sjukfall avstår från att anmäla 

sjukfdnvaro till Försäkringskassan kan i en framtid ha incitament 

att istället göra en sådan anmälan i och med att sjukpenning kan 

utgå även för den första dagen i sjukperioden när avdraget för 

karens är gjort. Om avdraget· från sjukpenningen blir lägre än med 

dagens regler om karensdag bör det ligga i den enskildes intresse att 

anmäla sin sjukfrånvaro. 
Arbetsgruppens förslag bedöms innebära relativt omfattande 

behov av it-utveckling på Försäkringskassan. Detta är skattat till en 

kostnåd om totalt ca 64 miljoner kronor. Vidare bedöms det finnas 

behov av såväl reviderade vägledningar och handläggarstöd till 

myndighetens handläggare som informationsinsatser till försäk

rade. Även om förslaget om karensavdrag för majoriteten försäk

rade inte innebär någon skillnad i ersättning från försäkringen är 

det viktigt att de försäkrade förstår vilket avdrag från sjukpen

ningen som myndigheten har gjort. Inte minst är detta av betydelse 

för dem med arbetstidsberäknad sjukpenning där karensavdrag kan 

göra ekonomisk skillnad. 

5.4 De allmänna förvaltningsdomstolarna 

Förslagen i denna promemoria syftar till en mer rättvis reglering av 

de försäkrades karens i sjukförsäkringen. Samtidigt innebär 

förslagen en mer komplicerad reglering än den nuvarande bestäm

melsen om karensdag. Med anledning av detta är det inte osanno

likt att det fattas en del beslut som kommer att bli föremål för 

domstolsprövning. 
Den absoluta majoriteten sjukfall hanteras inledningsvis inom 

sjuklönesystemet. Tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare i fråga 

om rätten till sjuklön prövas av domstol, tingsrätt eller Arbetsdom

stolen. De arbetstagare som vänder sig till Försäkringskassan för 

kompensation under de inledande två veckorna i en sjukperiod kan 

få sitt beslut prövat i allmän förvaltningsdomstol efter att Försäk-
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ringskassans beslut varit föremål för omprövning. Som framgår 

ovan får majoriteten arbetstagare sin sjukpenning kalenderdagsbe

räknad under de två första veckorna i sjukperioden. För dessa för

säkrade innebär de nya reglerna ingen större förändring. För de 

försäkrade som istället får arbetstidsberäknad sjukpenning kompli

ceras Försäkringskassans handläggning i vissa fall ytterligare. I och 

med att denna grupp försäkrade dock är betydligt mindre i antal 

bedöms konsekvenserna för de allmänna förvaltningsdomstolarna 

sammantaget bli begränsade. 

5.5 Konsekvenser för jämställdhet 

Långa arbetspass och koncentrerade arbetstider förekommer inom 

flera branscher, såväl inom kvinnodominerade som mansdomine

rade branscher. Vård och omsorg är en sådan bransch som är kvin

nodominerad och som sysselsätter många kvinnor. Skiftarbete är 

vanligare bland kvinnor än bland män, totalt sett beräknas dock en 

något större andel män än kvinnor ha långa arbetstider. På ett antal 

områden, t.ex. inom industrin och i transportsektorn, har arbets

marknadens parter i kollektivavtal kommit överens om olika vari

anter av ett karensavdrag. Mot bakgrund av att det saknas en hel

täckande och detaljerad bild av hur arbetstider är förlagda och 

förekomsten av koncentrerade arbetstider i olika branscher är det 

svårt att göra en ingående jämställdhetsanalys av förslaget om 

karensavdrag. Utifrån att kvinnors sjukfrånvaro under sjuklöne

perioden är betydligt högre än männens, liksom utifrån att en stor 

andel av alla kvinnliga arbetstagare verkar inom just sektorn vård 

och omsorg där sjukfrånvaron är särskilt hög, torde dock förslaget 

om karensavdrag vara av större betydelse för kvinnliga arbetstagare 

än för manliga29
• Att frångå karensdagen och övergå till ett 

karensavdrag är en fråga om större rättvisa arbetstagare emellan, 

som framgår ovan inbegriper den emellertid även aspekter av 

betydelse i ett jämställdhetsperspektiv. 

29 Enligt konjunkturlönestatistiken hade kvinnor under 2016 kvartal 4 i medelcal 2,05 

sjukdagar per anställd och männen 1,47 sjukdagar. 
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5.6 Konsekvenser för statens budget och 

korttidssjukfrånvarons utveckling 

Ett införande av karensavdrag kan innebära kostnader på sjukpen

ninganslaget. Majoriteten försäkrade som får sjukpenning under 

sjukperiodens första fjorton dagar får, såsom framgår ovan, kalen

derdagsberäknad ersättning. För denna grupp försäkrade innebär 

förslaget om karensavdrag i princip inga förändringar jämfört med 

dagens regler. De sjukpenningk~stnader som kan uppstå är fram

förallt att hänföra till gruppen försäkrade som erhåller arbetstidsbe

räknad sjukpenning. Arbetsgruppen har låtit göra en beräkning 

som indikerar att belastningen på sjukpenninganslaget torde uppgå 

till ca 12 miljoner kronor per år. 

Som redovisats tidigare kommer förslag om karensavdrag att 

påverka olika grupper arbetstagare olika mycket. För dem som 

arbetar få men långa arbetspass kommer den enskildes kostnad vid 

sjukfrånvaro att kunna bli lägre relativt dagens regler och tröskeln 

till korttidssjukfrånvaro sänks därmed. Det kan påverka dessa indi

viders benägenhet att stanna hemma vid sjukdom. I de fall sjuk

frånvaron blir mera kostsam för den enskilde relativt dagens regler 

kommer det omvända bli gällande. Det är svårt att närmare uttala 

sig om de exakta konsekvenserna gällande drivkrafter till arbete och 

påverkan på korttidssjukfrånvaron och sysselsättningen utifrån de 

föreslagna bestämmelserna. Det ska dock i detta sammanhang på

minnas om att många av dem som t.ex. arbetar koncentrerade 

arbetspass i vården eller i handeln inte är högavlönade arbetstagare. 

För många av dem torde incitamenten att gå och arbeta kvarstå 

trots att sjukfrånvaro under ett långt arbetspass blir mindre kost

samt. Även om regler om karensavdrag innebär att karensavdraget i 

regel kommer att motsvara en hel dagersättning kommer även de 

som i dag sjukanmäler sig sent på dagen att ha incitament att gå till 

arbetet och arbeta delar av dagen i och med att lön alltid är att 

föredra framför sjuklön och den enskilde givetvis får lön för alla de 

timmar som den arbetar. 
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Alternativa lösningar avseende karensavdragets 

konstruktion 

Arbetsgruppen har övervägt olika lösningar för hur ett karensav

drag kan konstrueras. Utifrån ambitionen att mildra de mindre 

önskvärda konsekvenser som dagens regler kan ge upphov till är 

den nu föreslagna konstruktionen enligt arbetsgruppens bedöm

ning den mest fördelaktiga. Det är svårt att utforma en karens som 

är optimal - fullt rättvis och helt träffsäker - för alla försäkrade på 

en diversifierad arbetsmarknad. En del skillnader uppkommer. Det 

är dock angeläget att så långt möjligt minska alltför stora sådana 

skillnader/risker försäkrade emellan för att försäkringen ska 'upp

fattas som acceptabel. Självrisken syftar till att motverka omotive

rad korttidsfrånvaro eller att försäkringen överutnyttjas. En för

ändrad självrisk kan skapa incitament hos den enskilde att agera på 

ett särskilt vis. I utformningen av den konstruktion som här före

slås har arbetsgruppen därför haft drivkrafter till arbete i åtanke. 

En förekommande avtalslösning är att begränsa avdraget för 

karensdagen till maximalt åtta timmar. Det är en enkel och tydlig 

konstruktion. En motsvarande reglering av detta slag i SjLL och i 

SFB skulle dock inte omöjliggöra ett kringgående av självrisken 

genom en sjukanmälan sent på arbetsdagen. 

Med utgångspunkt i dagens regel om karensdag, som är mycket 

enkel till sin konstruktion, är det näst intill ofrånkomligt att regel

verket blir mera komplicerat och därmed i vissa avseenden mera 

administrativt krävande när reglerna ändras. En viss administration 

kommer att tillkomma till följd av det förslag som finns i denna 

promemoria, vilket dock är en nödvändig konsekvens. 

Om den föreslagna regleringen inte kommer till stånd kommer 

de mindre önskvärda effekterna, som regleringen syftar till att 

mildra, sannolikt att kvarstå. 
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6 Författningskommentar 

6.1 Förslaget till lag om ändring i 
socialförsäkrings balken 

10 kap. 
11 § 
En följdändring görs i andra strecksatsen med anledning av att det 

införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Dessutom görs en hänvisning till den nya 27 kap. 27 a § dit be

stämmelsen om karensdagar har flyttats. 

13 kap. 
33 § 
En följdändring görs i första strecksatsen med anledning av att det 

införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Dessutom görs en hänvisning till den nya 27 kap. 27 a § dit be

stämmelsen om karensdagar har flyttats. 

27kap. 
1§ 
En följdändring görs i sjätte strecksatsen med anledning av att det 

införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

21 § 
En ny andra mening läggs till i paragrafen som anger att om sjuk

perioden inleds med sjukpenning ska den första dagen inte räknas 

in i ramtiden på 450 dagar eller i de 364 dagarna med sjukpenning 

på normalnivån som sjukpenning får lämnas för under ramtiden. 

Ändringen är en följdändring med anledning av att sjukpenning vid 

karensavdrag lämnas även för den första dagen i sjuk.perioden. 
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Inleds sjukperioden med sjuklön ska som tidigare enbart 13 av 14 

dagar med sjuklön räknas in i förmånstiden, detta framgår av 22 §. 

22 § 
En redaktionell ändring görs i första stycket eftersom sjukpenning 

genom förslaget om karensavdrag lämnas även för den första dagen 

i sjukperioden. 

23 § 
En redaktionell ändring görs i första stycket eftersom sjukpenning 

genom förslaget om karensavdrag lämnas även för den första dagen 

i sjukperioden. 

27 § 
Ändringen i paragrafen innebär att ett karensavdrag införs i stället 

för avdrag för en karensdag för den ~om får sjukpenning som svarar 

mot inkomst av anställning. I paragrafens första stycke anges att ett 

karensavdrag ska göras vid sjukperiodens början. Karensavdraget 

ska alltså göras vid sjukperiodens start och enbart en gång i varje 

sjukperiod. Om sjukperioden inleds med sjuklön ska karensav

draget göras under sjuklöneperioden enligt 6 § lagen (1991:1047) 

om sjuklön. Ett karensavdrag från sjukpenningen ska således inte 

göras i de fall ett karensavdrag redan har gjorts under sjuklöne

perioden, i likhet med hur enbart ett avdrag för en karensdag görs 

idag. Vad som utgör en sjukperiod i socialförsäkringsbalkens 

mening anges i 26 §. Med uttrycket "sjukperiodens början" avses 

att karensavdraget ska göras på den inledande sjukpenningen. 

Eftersom omfattningen av sjukfrånvaron påverkar sjukpenningens 

storlek kan karensavdraget komma att göras från ett antal sjukpen

ningdagar, t.ex. vid en längre sjukskrivning på en fjärdedels omfatt

ning kan karensavdraget komma att göras från ett flertal sjukpen

ningdagar. Införandet av ett karensavdrag innebär att avdrag för en 

karensdag inte längre ska göras, den försäkrade kommer därmed att 

få sjukpenning redan från och med den första dagen i sjukperioden. 

Innan sjukpenning lämnas ska karensavdraget göras. 

I paragrafens andra stycke anges att om sjukpenningen ska 

kalenderdagsberäknas görs ett karensavdrag som motsvarar ersätt

ningen för en hel dag med sjukpenning. Vid en hel karensdag går 

den försäkrade i dag också miste om en hel dag med sjukpenning. I 
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de flesta fall kommer därför införandet av ett karensavdrag inte att 

innebära nå.gon skillnad i ersättning för den vars sjukpenning 

kalenderdags beräknas. 
Av paragrafens tredje stycke framgår att om sjukpenningen ska 

arbetstidsberäknas görs ett avdrag som motsvarar 20 procent av 

den sjukpenning som den försäkrade genomsnittligen skulle kun

nat få för en vecka. Med uttrycket en vecka avses veckans alla sju 

dagar. För den vars sjukpenning ska arbetstidsberäknas kan in

förandet av ett karensavdrag innebära en skillnad i ersättning jäm

fört med dagens karensdag: Den som har en arbetstidsberäknad 

sjukpenning har många gånger inte ett arbete som innebär att han 

eller hon arbetar lika många timmar varje dag. Ett avdrag för en 

karensdag kan därför slå väldigt olika beroende på vilken dag den 

försäkrade blir sjuk. Genom att i stället räkna fram hur en genom

snittlig vecka ser ut och från detta göra ett avdrag på 20 procent av 

den sjukpenning som den försäkrade skulle kunna få kommer av

dragets storlek vid ett karensavdrag att jämnas ut för den försäk

rade och dessutom bli mer förutsägbart. 

Eftersom karensavdraget enligt bestämmelsen ska göras från 

sjukpenningen kommer avdraget aldrig att kunna bli större än vad 

som skulle kunna utges i sjukpenning för sjukperioden. Om ett 

fullt karensavdrag inte kan göras, därför att karensavdraget över

stiger det belopp som kan betalas ut i sjukpenning ska och kan så

ledes ytterligare belopp inte dras. Karensavdraget kommer i det fall 

en försäkrad t.ex. blir sjuk och går hem efter lunch, men som sedan · 

är åter i arbete dagen efter, att motsvara sjukpenningen för den 

halva dagen med sjukfrånvaro. För den som däremot inte är åter i 

arbete nästföljande dag kommer karensavdrag att göras även från 

den ersättning som den försäkrade skulle ha fått i sjukpenning för 

den nästföljande dagen. Detsamma gäller för den som visserligen 

går tillbaka i arbete nästföljande dag men som åter blir sjuk inom 

fem dagar och vars nya sjukperiod ska ses som en fortsättning på 

den tidigare sjukperioden enligt 32 §. Detta följer av att karens

avdraget ska motsvara en hel sjukpenningdag respektive 20 procent 

av den sjukpenning som den försäkrade skulle kunna få för en ge

nomsnittlig vecka. Om ett fullt karensavdrag inte kan dras från 

ersättningen för den första sjukpenningdagen ska således avdrag 

också göras från de nästföljande dagarna med sjukpenning till dess 

att ett helt karensavdrag har gjorts. 
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Bestämmelsen om karensdagar som tidigare återfanns i första 

stycket 1 har flyttats till en egen paragraf. Upplysningen i sista 

stycket har tagits bort. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3 och 4.4. 

27a§ 
Paragrafen är ny. Bestämmelsen är dock densamma som tidigare 

återfanns i 27 § första stycket 1. För att tydliggöra skillnaden 

mellan karensavdrag och karensdagar har bestämmelsen om karens

dagar flyttats till en egen paragraf. Ingen materiell ändring är här

med avsedd. 

28 § 
En följdändring görs i paragrafens första stycke med anledning av att 

det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Dessutom görs en hänvisning till den nya 27 a § dit bestämmelsen 

om karensdagar har flyttats. 

28 a § 
En f öljdändring görs i paragrafens första stycke med anledning av att 

det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Dessutom görs i första stycket en hänvisning till den nya 27 a § dit 

bestämmelsen om karensdagar har flyttats. 

28 b § 
Följdändringar görs i paragrafens första och andra stycke med anled

ning av att det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en 

karensdag. Dessutom görs i första stycket en hänvisning till den 

nya 27 a § dit bestämmelsen om karensdagar har flyttats. 

29 § 
En följdändring görs i paragrafens andra stycke som innebär att det 

görs en hänvisning till den nya 27 a § dit bestämmelsen om karens

dagar har flyttats. 

31 § 
En följdändring görs i paragrafens andra stycke som innebär att det 

görs en hänvisning till den nya 27 a § dit bestämmelsen om karens

dagar har flyttats. 
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32 § 
En följdändring görs i paragrafen som innebär att det görs en hän

visning till den nya 27 a § dit bestämmelsen om karensdagar har 

flyttats. 

39 § 
Följdändringar görs i paragrafens första stycke med anledning av att 

det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Ändringen innebär. att om en försäkrad gått miste om sjukpenning 

som svarar mot inkomst av anställning vid sammanlagt tio tillfällen 

under de senaste tolv månaderna med anledning av bestämmelsen 

om karensavdrag ska den försäkrade få ett allmänt högriskskydd 

och inga ytterligare karensavdrag ska göras under perioden. Dess

utom görs hänvisningar både i paragrafens första och andra stycke 

till den nya 27 a § dit bestämmelsen om karensdagar har flyttats. 

40 § 
En följdändring görs i paragrafens första stycke med anledning av att 

det införs ett karensavdrag i stället för ett avdrag för karensdag. 

Dessutom görs en hänvisning till den nya 27 a § dit bestämmelsen 

om karensdagar har flyttats. 

28 akap. 
1 § 
En följdändring görs i paragraf ens åttonde strecksats med anledning 

av att det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karens

dag. 

16 § 
En följdändring görs i paragrafens första stycke med anledning av att 

det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Dessutom görs en följdändring i andra stycket som innebär att en 

hänvisning görs till den nya 27 kap. 27 a §. 

17 § 
En följdändring görs i paragrafen med anledning av att det införs 

ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 
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40 kap. 
En följdändring görs i rubriken före 4 § med anledning av att det 

införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Ändringen innebär att även en försäkrad som fått ett karensavdrag 

och som beviljats ersättning för inkomstförlust till följd av arbets

skada har rätt till arbetsskadesjukpenning för inkomstförlust enligt 

4 och 5 §§. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt den första punkten ska lagen träda i kraft den 1 januari 2019. 

I den andra punkten anges att äldre föreskrifter fortfarande ska 

gälla för en sjukperiod som har påborjats före ikraftti:ädandet. Det 

innebär att sjukperioder som påbörjades före den -1 januari 2019 

inte kommer att beröras av ändringarna. 

I tredje punkten anges att vid beräkningen av antalet tillfällen 

med karensavdrag för det allmänna högriskskyddet ska avdrag för 

en karensdag som har gjorts före ikraftträdandet likställas me_d ett 

tillfälle med karensavdrag. Detta innebär att de karensdagar som 

den försäkrade haft före den 1 januari 2019 ska läggas samman med 

antalet tillfällen med karensavdrag som den försäkrade får för tid 

efter ikraftträdandet. Om antalet karensdagar och tillfällen med 

karensavdrag tillsammans utgör tio stycken, under en tolvmånaders 

period, ska den försäkrade under återstoden av tolvmånaders

perioden inte få ytterligare karensavdrag. Även den som inom en 

tolvmånadersperiod redan har fått tio karensdagar före ikraftträd

andet slipper karensavdrag för återstoden av tolvmånadersperioden 

eftersom karensdagar ska likställas med tillfällen med karensavdrag. 

Som en följd av att bestämmelsen om karensdagar flyttas från 

27 kap. 27 § första stycket 2 till en ny 27 a § anges i övergångsbe

stämmelserna att det vid beräkning av det allmänna högriskskyddet 

enligt 39 § andra stycket ska likställas de antal tillfällen som den 

försäkrade gått miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i 

27 kap. 27 a § med sådana tillfällen som den försäkrade har gått 

miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i den tidigare 

27 § första stycket 2. Vidare likställs karensdag med karensavdrag 

vid återinsjuknande enligt 27 kap. 32 § och för den som har fått ett 

beslut om särskilt högrisskydd enligt 40-42 §§. 
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6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1991:1047) om sjuklön 

6§ 
Ändringen i paragrafen innebär att ett karensavdrag införs i stället 

för den tidigare karensdagen. En arbetstagare som är sjuk och går 

miste om lön och andra anställningsförmåner till följd -av nedsätt

ningen i arbetsförmågan ska få sjuklön. En ändring införs i första 

stycket i paragrafen som innebär att sjuklönen utgör 80 procent av 

anställningsförmånerna före avdrag enligt andra stycket. I det fall 

arbetstagaren har ett allmänt eller särskilt högrisk.skydd ska dock 

inget karensavdrag göras och i dessa fall kommer sjuklönen utgöras 

av 80 procent av anställningsförmånerna. 

I paragrafens införs ett nytt andra stycke som anger att ett 

karensavdrag ska göras från sjul<lönen. Karensavdraget ska mot

svara 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren genomsnitdigen 

kan beräknas få för en vecka. Med uttrycket en vecka avses veckans 

alla sju dagar. Eftersom inget avdrag för en karensdag längre ska 

göras innebär det att den försäkrade kommer att kunna få sjuklön 

redan från och med den första dagen i sjuklöneperioden. Innan 

sjuklön lämnas ska karensavdraget göras. Karensavdraget kommer i 

de fall den försäkrade arbetar lika många timmar varje dag, fem 

dagar i veckan att motsvara sjuklöneersättningen för en hel sjuk

dag. Vid en hel karensdag går den försäkrade i dag också miste om 

en hel dag med sjuklön. För majoriteten av arbetstagare kommer 

införandet av ett kar~nsavdrag därför inte att innebära någon 

skillnad i ersättning jämfört med idag. 

Karensavdraget kommer däremot att resultera i en· skillnad för 

den som har ett arbete som innebär att han eller hon inte arbetar 

lika många timmar per dag. Ett avdrag för en karensdag kan då slå 

väldigt olika beroende på vilken dag arbetstagaren blir sjuk. Genom 

att i stillet räkna fram hur sjuklönen en genomsnittlig vecka ser ut 

och därifrån göra ett avdrag om 20 procent av den sjuklön som 

arbetstagaren skulle kunna få för en sådan vecka kommer karensav

draget att jämnas ut för arbetstagaren och dessutom bli mer förut

sägbart. 
Eftersom karensavdraget enligt bestämmelsen ska göras från 

sjuklönen kommer karensavdraget aldrig att kunna bli större än vad 

som skulle kunna utges i sjuklön för sjuklöneperioden. Det blir 
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således aldrig aktuellt att göra ett karensavdrag från den lön som 

arbetstagaren får vid arbete hos arbetsgivaren. Karensavdraget 

kommer i de fall en arbetstagare t.ex. blir sjuk och går hem efter 

lunch, men som sedan är åter i arbete dagen efter, att motsvara 

sjuklönen för den halva dagen med sjukfrånvaro. För den som inte 

är åter i arbete nästföljande dag kommer dock karensavdrag att 

göras även från den ersättning som han eller hon skulle ha fått i 

sjuklön för den nästföljande dagen. Detsamma gäller för den som 

visserligen går tillbaka i arbete nästföljande dag men som åter blir 

sjuk inom fem dagar och vars nya sjuklöneperiod ska läggas sam

man med dagar med sjuklön i den tidigare sjuklöneperioden enligt 

7 §. Om ett fullt karensavdrag inte kan göras från ersättningen för 

den första sjuklönedagen ska således avdrag också göras från de 

nästföljande dagarna med sjuklön till dess att ett helt karensavdrag 

gjorts. Detta följer av att karensavdraget ska motsvara 20 procent 

av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsf örmåner 

som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka. 

Den närmare beräkningen av sjuldönens storlek får enligt 2 § 

bestämmas genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits 

eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som av

ses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

Det tidigare andra stycket blir nu ett tredje stycke. I det stycket 

görs en ändring som innebär att om avdrag från sjuklönen har 

gjorts vid tio tillfällen ska avdrag för ytterligare sjuklöneperioder 

inte göras inom en tolvmånadersperiod. Ändringen innebär att i 

stället för att räkna antalet karensdagar under en tolvmånaders

period ska antalet tillfällen med karensavdrag räknas samman. 

Det tidigare tredje stycket blir nu ett fjärde stycke. Med anled

ning av att paragrafen har fått nya styckeindelningar görs i stycket 

en hänvisningsändring så att bestämmelsen nu hänvisar till 

paragrafens andra stycke i stället för som tidigare till dess första 

stycke 1. 
Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 4.4. 

7§ 
Sista meningen i andra stycket i paragrafen tas bort eftersom sjuk

lön i och med karensavdraget ska anses utbetalas för alla dagar i 

sjuklöneperioden. 
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En f öljdändring görs i paragrafens tredje stycke med anledning av 

att det införs ett karensavdrag i stället för avdrag för en karensdag. 

Ändringen innebär att om en sjuklöneperiod börjar inom fem dagar 

från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska inget nytt av

drag för karens göras i de fall ett karensavdrag gjorts av arbetsgiv

aren under den tidigare sjukperioden. Dessutom görs en redaktio

nell ändring. 

8§ 
Redaktionella ändringar görs i första stycket. 

I andra stycket i par-agrafen görs en ändring. Eftersom sjuklön i 

och med karensavdraget ska anses utbetalas för alla dagar i sjuk

löneperioden saknas skäl för att ange att en dag utan ersättning kan 

utgöra sjukanmälningsdag. Det räcker att reglera att den första 

ersättningsdagen ska anses som sjukanmälningsdag. 

15 § 
I första och andra styckena i paragrafen görs följdändringar med an

ledning av att det införs ett karensavdrag och de nya stycke

indelningarna i 6 §. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt den första pimkten ska lagen träda i kraft den 1 januari 2019. 

I den andra punkten anges att äldre föreskrifter fortfarande ska 

gälla för en sjuklöneperiod som har påbörjats före ikraftträdandet. 

Sjuklöneperioder som påbörjats före den 1 januari 2019 kommer 

därmed inte att beröras av ändringarna. 

I tredje punkten anges att vid beräkningen av antalet tillfällen 

med avdrag på sjuklönen enligt 6 § ska avdrag för en karensdag som 

har gjorts före ikraftträdandet likställas med ett tillfälle med 

karensavdrag. Detta innebär att de karensdagar som arbetstagaren 

har haft före den 1 januari 2019 ska läggas samman med antalet 

tillfällen med karensavdrag som arbetstagaren får för tid efter 

ikraftträdandet. Om antalet karensdagar och tillfällen med karens

avdrag tillsammans utgör tio stycken, under de senaste tolv måna

derna, ska: arbetstagaren under återstoden av tolvmånadersperioden 

inte få ytterligare karensavdrag. Även den som inom en tolvmåna

dersperiod redan har fått tio karensdagar före ikraftträdandet slip

per karensavdrag för återstoden av tolvmånadersperioden eftersom 
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karensdagar ska likställas med tillfällen med karensavdrag. Vidare 

ska karensdag likställas med karensavdrag vid återinsjuknande en

ligt 7 § och för den som har fått ett beslut om särskilt högriskskydd 

enligt 13 §. 
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arbetsvillkor för husM.llsarbecare. A. 

11. Ändrade regler om retroaktivitet 

avseende efterlevandestöd. S. 

12. Om förenklat beslutsfattande och 

särskilda boendeformer för äldre. S. 

13. Skadeståndets bestämmande 

vid finansiell rådgivning. Fi. 

14. Vissa ändringar i läkemedelslagcn. S. 

15. Ökat konsulärc skydd för 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar. Genomförande av 

direktiv (EU) 2015/637. UD. 

16. Arbetsplatsinspektioner och höjd 

särskild avgift.Ju. 

17. En ny lag om försäkrings distribution. 

Fi. 

18. Karensavdrag- en mer rättvis 

självrisk. S. 
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Departementsserien 2017 
Systematisk förteckning 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ILO:s konvention om anständiga . 

arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10] 

Finansdepartementet 

Skadesdndets bestämmande vid finansiell 

rådgivning. [13] 

En ny lag om försäkringsdimibution. (17) 

Justitiedepartementet 

Elektronisk övervakning 

· av komaktförbud:[1] 

Genomförande av ICT-direktivet. (3) 

Kommunikation för vl\r gemensamma 

säkerhet. Uppdmg om en utvecklad 

och säker kommunikationslösning 

för aktörer inom allmän ordning, 

säkerhet, hälsa och försvar. [7) 

Arbetsplatsinspektioner och höjd 

särskild avgift. [16] 

Kulturdepartementet 

Kultursamverkan för ett Sverige 

som håller ihop. Framtida inriktning 

och utvecklingsmöjligheter för 

ku!tursamverkansmodellen. (8] 

Näringsdepartementet. 

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan 

m.m. (5] 

Socialdepartementet 

Åldersdifferentierat underhl\llsstöd och 

höjt grundavdrag för bidragsskyldiga 

föräldrar. (2] 

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [ 4] 

Förslag till lag om ersättning till personer 

som har fått ändrad könstillhörighec 

fastställd i vissa fall. [6) 

Förstärkt rehabilitering för återgång i 
arbete. (9] 

Ändrade regler om retroaktivitet avseende 

efterlevandestöd. [11] 

Om förenklat beslutsfattande och särskilda 

boendeformer för äldre. (12] 

Vissa ändringar i läkemedelslagen. [14] 

Karensavdrag - en mer rättvis 

självrisk. [18] 

Utrikesdepartementet 

Ökat konsulärt skydd för 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar. Genomförande av 

direktiv (EU) 2015/637. (15] 
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e Regeringskansliet 

Socialdepartementet 
Socialförsäkringsenheten 

Remiss 

2017-05-11 
S2017 /02900/SF 

Promemorian Karensavdrag - en mer rättvis självrisk 

(Os 2017:18) 

Remissinstanser 

1 Hovrätten för Västra Sverige 

2 Lunds tingsrätt 

3 Kammarrätten i Stockholm 

4 Förvaltningsrätten i Umeå 

5 Domstolsverket 

6 Försäkringskassan 

7 Socialstyrelsen 

8 . Folkhälsomyndigheten 

9 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte 

10 Inspektionen för socialförsälu-ingen 

11 Stockholms läns. landsting 

12 Uppsala läns landsting 

13 Södermanlands läns landsting 

14 Östergötlands läns landsting 

15 Jönköpings läns landsting 

16 Kronobergs läns landsting 

17 Kalmar läns landsting 

18 Gotlands kommun 

19 Blekinge läns landsting 

Telefonväxel: 08-40510 00 
Fax: 08-723 11 91 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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20 Skåneläns landsting 

21 Hallands läns landsting 

22 Västra Götalands läns landsting 

23 Värmlands läns landsting 

24 Örebro läns landsting 

25 Västmanlands läns landsting 

26 Dalarnas läns landsting 

27 Gävleborgs läns landsting 

28 Västernoi-rlands läns landsting 

29 Jämtlands läns landsting 

30 Västerbottens läns landsting 

31 Norrbottens läns landsting 

32 Ekonomistyrningsverket 

33 Skatteverket 

34 Arbetsgivarverket 

35 Kammarkollegiet 

36 Statistiska centralbyrån 

37 Statens se1'Vicecenter 

38 Länsstyrelsen i Stockholms län 

39 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

40 Stockholms universitet 

41 Lunds universitet 

42 Umeå universitet 

43 Handelshögskolan i Stockholm 

44 Konkurrensverket 

45 Bolagsverket 

46 Tillväxtverket 

47 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 

Tillväxtanalys 

48 Regelrådet 

2 (5) 
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49 SamhallAB 

50 Diskritnineringsombudsmannen, DO 

51 Konstnärsnämnden 

52 Arbetsfö1medlingen 

53 Arbetsmiljöverket 

54 Arbetsdomstolen 

55 Medlingsinstitutet 

56 ILO-kommitten 

57 Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering 

58 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

59 Järfälla kommun 

60 Lidingö stad 

61 Tyresö kommun 

62 Tierps kommun 

63 Strängnäs kommun 

64 Linköpings kommun 

65 Gnosjö kommun 

66 Alvesta kommun 

67 Markaryds kommun 

68 Borgholms kommun 

69 Vimmerby kommun 

70 Höör kommun 

71 Malmö stad 

72 Kungsbacka kommun 

73 Färgelanda kommun 

74 Mariestads kommun 

75 Forshaga kommun 

76 Kristinehamns kommun 

77 Karlskoga kommun 

78 Köpings kommun 

3 (5) 
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79 Falu kommun 

80 Rättviks kommun 

81 Hofors kommun 

82 Härnösands kommun 

83 Sollefteå kommun 

84 Sundsvalls kommun 

85 Bräcke kommun 

86 Storumans kommun 

87 Kii.una kommun 

88 Piteå kommun 

89 Handikappförbunden 

90 Pensionärernas riksorganisation, PRO 

91 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

92 Svenskt Näi-ingsliv 

93 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

94 Svensk Försäkring 

95 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

96 Sverige Akademikers Centralorganisation, SACO 

97 Landsorganisationen i Sverige, LO 

98 Näringslivets regelnämnd, NNR 

99 LO-TCO Rättsskydd 

100 Arbetslöshetskassornas samorganisation 

101 AFA Försäkring 

102 Företagarna 

103 Småföretagarnas Riksförbund 

104 Företagarförbundet Fria Företagare 

105 Handelns utredningsinstitut 

106 Arbetsgivarföreningen, KFO 

107 Ledarna 

108 Arbetsgivaralliansen 

4 (5) 
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109 Sveriges Kvinnolobby 

110 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH 

111 Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (I<L YS) 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 7 augusti 

2017. Förlängd remisstid kommer tyvärr inte att kunna medges. Svaren 

skickas i elektronisk form och då både i wordformat och pdf-format. 

Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser: 

s.registrator@regeringskansliet.se samt s.sf@regeringskansliet.se. Ange 

diarienummer S2017 /02900/SF och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att 

svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har 

några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några 

synpunkter, räck.er det att svaret ger besked om detta. För andra 

remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utfo1mas :finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 

laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Frågor besvaras av Susanne Mattson, telefon 08-405 39 72 eller 

susanne.mattson@regeringskansliet.se 

Therese Karlberg 

Departementsråd 

Kopia till 
Walters Kluwers k.undsetvice, 106 47 Stockholm 

5 (5) 
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Karensavdrag i kronor för perioden 1 januari till 31 december 2017 

.·· . .. 
Förvaltning ·.· . Avtal01 Avtal 09 Avtal 20 Totalt 

·· .. 

Barn o utbildningsförvaltning -742 454 0 -1204 -743 658 
·. 

Kommunledningsförvaltning -123 724 0 0 -123 724 
. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen -233 956 0 0 -233 956 
·. ·.• 

Socialförvaltning .· -1267116 -19 886 -15 963 -1 302 966 

Totalt ·. •. -2 367 251 -19 886 -17 167 -2 404304 
. · · . 

Beloppen är exklusive sociala avgifter 
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