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Plan- och näringslivsutkostets beslut 

1. Utskottet godkänner förslag till detaljplan. 
2. Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande 

enligt 5 kap 27-32 §§plan-och bygglagen. 

Beskrivning av ärendet 

Kåranäs Gård AB har 2018-04-06 inkommit med ansökan om planändring 
för Väckelsång 9:81 i Väckelsångs samhälle. Syftet med planen är att 
möjliggöra byggnation av flerbostadshus. I den gällande detaljplanen är 
fastigheten utpekad för småindustri, hantverk och handel, dock ej 
livsmedelsförsäljning. De ytor som inte är bebyggda är försedda med 
priclanark och får ej bebyggas. För att möjliggöra B - bostäder krävs därför 
en detaljplaneändring. För att planen ska vara så flexibel som möjligt 
kompletteras användningen med C - centrumverksamhet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen, Plan och MBK. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-28 
Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse. 

Förslaget till ny detaljplan för Väckelsång 9:81 har varit utställt för samråd. 
Under samrådstiden har endast synpunkter som medfört mindre ändringar i 
planförslaget inkommit. Planförslaget överlämnas nu till plan- och 

- -· -- -- -- näringslivsutsköttelför godkännande öchförVidareb-efordran till -
kommunstyrelsen för antagande. 

I Utdragsbcstyrkande 
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Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman 
Planarkitekt Birgitta Holgersson 
Administratör Anne-Marie Fransson 
Administratör Ella Kidell 

· Ka11sJi9liefJörg~11Wijk · 
Kommunalråd Mikael J eansson 

I Utdrngsbostyrkande 
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 ANTAGANDEHANDLING 

 
postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 mbf@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

   

 
DETALJPLAN för VÄCKELSÅNG 9:81 

Väckelsångs tätort,  
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
 
PLANBESKRIVNING 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
Bilaga: Planprocessen 

 

Birgitta Holgersson 
0477 441 00 
birgitta.holgersson@tingsryd.se 

 

 

Planområdet 
 

Översiktskarta 

  Områdets läge 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Uppdrag Samråd Antagande Laga kraft 



 2019-02-28 2(10) 
 

SYFTE OCH  
HUVUDDRAG 
 

Syftet med planen är att ändra områdets markanvänd-
ning från J – småindustri, hantverk och handel, dock ej 
livsmedelsförsäljning, till B – bostäder och C - cent-
rumverksamhet samt att minska prickmarken (mark 
som inte får förses med byggnad). På så sätt ges fastig-
heten en mer flexibel användning. 
 

PLANENS FÖRENLIG-
HET MED 5 KAP MB 
 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn-
digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 
iakttas. Det aktuella planförslaget kommer inte att med-
föra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer 
avseende vatten- och luftföroreningar. Användningen 
blir bostäder/centrumverksamhet och planen tillåter inte 
etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan för-
orsaka spridning av föroreningar. 
 
Fiskestadsjön är recipient för planområdet. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) utvisar miljökvali-
tetsnormen måttlig ekologisk status 2016 och uppnår ej 
god kemisk status (kvicksilver ingår ej) 2016. 
 

PLANDATA 
 

 

Läge  Planområdet är beläget utmed Dackegatan i centrala 
Väckelsång. 
 

Areal Planområdet omfattar ca 2339 m2. 
 

Markägare 
 

Lagfaren ägare till fastigheten är Kåranäs Gård AB. 

TIDIGARE BESLUT 
 

 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 redovisar 
att det är positivt att lokalisera bostäder och verksam-
heter i centrala lägen med närhet till kollektivtrafik. 
 

Detaljplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För området finns gällande detaljplan, 0763-P88/6 an-
tagen 1987-12-28, som anger planbestämmelsen J – 
småindustri, hantverk och handel, dock ej livsmedels-
försäljning. 
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Kommunala beslut 
 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-05-29 § 27 
att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till ändring av detaljplan för Väckel-
sång 9:81.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Mark och vegetation 
 

Marken inom fastigheten fungerar som trädgårdsmark 
och vegetationen utgörs mestadels av gräs. I fastighet-
ens norra del ligger en mindre slänt med berg i dagen 
och ett fåtal lövträd. Denna slänt bevaras i plan som 
naturmark. Övrig del består av asfalterad yta. 
 

Geotekniska  
förhållanden 
 

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd och inga mark-
föroreningar eller dylikt anses föreligga. Upptäcks för-
oreningar i samband med markarbeten ska arbetet av-
brytas och marken undersökas. 
 

Radon 
 

Planområdet ligger inte inom område med känd radon-
förekomst. 
 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 
 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred 
eller höga vattenstånd, enligt SGU:s planeringsunderlag 
samt Länsstyrelsens och MSB:s skyfallskarteringar. 
 

LIS-område 
 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 
 
 
Fornlämningar 
 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 
område för vindkraft. 
 
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämning-
ar. Om fornlämningar hittas i ett senare skede, i samband 
med markarbeten inom området, skall arbetet, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.  
 

Bebyggelse Bebyggelsen inom området består av en byggnad i ett 
plan som tidigare använts som butik. 
 
Planen skapar förutsättningar för utökad byggrätt och 
mer flexibel användning. Den ger rätt att bygga i två 
plan där bottenplan kan användas för centrumverksam-
het. 
 

Offentlig och kommersiell 
service 
 

I tätorten Väckelsång finns offentlig service såsom 
skola år F-6, äldreomsorg med mera samt ett visst utbud 
av kommersiell service. Större utbud av service finns i 
Tingsryds tätort ca 1,4 mil söderut och i Växjö stad ca 3 
mil norrut. 
 

Tillgänglighet I området finns goda kommunikationsmöjligheter. Nära 
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 till dagligvaruhandel, förskola och skola.  
 
Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till-
gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga.  
 

Lek och rekreation 
 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till natu-
ren ger möjlighet till rekreation och spontanlek.  
 

Gator, trafik, parkering Infart till fastigheten sker från Dackegatan. Parkering 
sker på fastigheten - handikapparkering ska finnas. 
 

Buller Enligt NVBD belastades Riksväg 27 av ca 4001-8000 for-
don/dygn, varav 401-800 tunga fordon/dygn, under år 
2016. Vägen har en hastighetsbegränsning på 40 km/h.  
 
Utifrån Boverkets och SKL:s skrift ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken” samt ovanstående trafikuppgifter har en 
översiktlig bullerberäkning gjorts. Enligt beräkningarna 
överskrider inte bullernivåerna godtagbara riktvärden.  
 
Kommunen har också utgått från regeringens höjning av 
riktvärdena för buller, från spår- och vägtrafik, vid en 
bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 m2 lades 
nivån på 65 dBA istället för tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 m2 höjdes riktvärdena till 60 dBA mot tidi-
gare 55 dBA. 
 
Området berörs inte av buller från någon verksamhet.  
 
Någon prognos för 2040 har inte tagits fram. 
 

Kollektivtrafik 
 

I Väckelsång finns regional kollektivtrafik. 

Servitut 
 

Inom planområdet finns ledningsrätt avseende vatten 
och avlopp.  
 

Riksintresse 
 

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av 
riksintresse.  
 

Strandskydd Planområdet omfattas ej av strandskydd.  
 

Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande 
miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger. Planens 
karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs 
utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett doku-
ment med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbe-
skrivningen. 
 

Ställningstagande  
och motivering 

Planförslaget bedöms ej innebära betydande miljöpå-
verkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behö-
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ver därför inte upprättas.  
 

KONSEKVENSER 
 
Miljökvalitetsnormer 
 

Fiskestadsjön är recipient för planområdet. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) utvisar miljökvali-
tetsnormen måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status (kvicksilver ingår ej) år 2016.  
 
Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvali-
tetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar för-
sämras. Användningen blir ungefär densamma och pla-
nen tillåter inte etablering av tillståndspliktig verksam-
het som kan förorsaka spridning av föroreningar. 
 

Barnkonsekvenser 
 

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

Planförslaget  
 

Planen möjliggör en mer flexibel markanvändning på fas-
tigheten så att den kan användas för B - bostäder och C - 
centrumverksamhet. Då planförslaget medger två våning-
ar, vilket innebär att det inte är krav på att hiss ska finnas, 
ska verksamhet endast tillåtas på bottenplan. En planlägg-
ning innebär också en reglering av vilka verksamheter 
som får bedrivas inom planområdet samt skydda de vär-
den som finns på fastigheten idag. Prickmarken inom fas-
tigheten minskas för att möjliggöra uppförande av exem-
pelvis förråd. Prickmarken blir 6 m bred ut mot Dackega-
tan och 4,5 m mot angränsande fastigheter. Parkering ska 
ske inom fastigheten - handikapparkering ska finnas.  
 
Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av denna 
plan inte innebär betydande miljöpåverkan.  
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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 
 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande 
enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 
 

Tidplan Beslut om samråd december 2018 
 Samråd jan - feb 2019 
 Antagandeskede mars - april 2019 
 Laga kraft 

 
maj 2019 

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 
 

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 säkras med 
u-område. 
 

Avtal 
 

Planavtal är upprättat. 
 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 
 
I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Ansvar 

 
Åtgärder och konsekvenser 

Väckelsång 9:81 
 

• Bekosta upprättandet av detaljplan. 
• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-

dragning av ledningar inom fastigheten och 
hålla marken tillgänglig för reparation och un-
derhåll av desamma.  
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• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-
hov.  

• Radonmätning vid nybyggnation och vid behov 
tillämpa radonsäkrad byggnation.  

• Sanering av eventuella markföroreningar.  
 

E.ON Energidistribution AB 
 

• Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar. 
• Flytt, utbyggnad eller omdragning av elnät på 

begäran av kommun eller exploatör. 
• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.  
 

Skanova (telenät) • Flytt, utbyggnad eller omdragning av telenät på 
begäran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-
ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 
 

Aktuell bredbandsaktör för 
området/Fiber  
 

• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 
• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 
 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 
 
Fastighetsindelnings- 
bestämmelser 
 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 
 

Markförsörjning Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 
exploatör. 
 

Fastighetsägare 
 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsförteckning. 
 

Fastighetsbildning, servitut 
mm 
 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 
beaktas. Ledningsrätt kan bildas i u-områden. 
 

Fastighet 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Väckelsång 9:81 • Tillhandahålla u-område för ex VA, el eller 
fjärrvärme. 

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 
och el. 

• Belastas med ledningsrätt för vattenledning. 
 

Väckelsång 9:34 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:14 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:8 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:9 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:7 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:82 • Ingen eller liten påverkan 
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Väckelsång 6:41 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:62 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:63 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:31 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:30 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:3 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:6 • Ingen eller liten påverkan 
Väckelsång 9:57 • Ingen eller liten påverkan 
 
EKONOMISKA ÅTGÄRDER 
 
Ekonomisk helhetsbedöm-
ning 

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) kan detaljplanen anses lönsam ur 
ett kommunalt perspektiv. 
 

Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför inga kostnader för 
kommunen. 
 

Gatukostnader 
 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost-
nadsersättning. 

  
  
Kommunala intäkter 
 

Planavgifter och anslutningsavgifter för VA. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska undersökningar 
 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av 
geotekniska undersökningar i samband med planarbetet 
föreligger inte. 
 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA-
nätet. De u-markerade områdena i planen skall vara 
tillgängliga för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
 

Fjärrvärme 
 

Fjärrvärme finns inom Väckelsångs tätort men fastig-
heten Väckelsång 9:81 är inte ansluten. 
 

Dagvatten Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät.  
 

El 
 

E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom plan-
området. 
 

Bredband Optokabel finns inom Väckelsångs tätort. 



 2019-02-28 9(10) 
 

 
Avfall 
 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-
nens avfallsplan. 
 

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled-
ningar skall anslutas till kommunens VA-nät. Dagvatten 
skall anslutas till det kommunala dagvattennätet.  
 
Angöring kommer att ske från/till det allmänna gatunä-
tet. Parkering löses inom fastigheten – handikapparke-
ring skall finnas.  
  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande  
tjänstemän 

Birgitta Holgersson, planförfattare, planteknik, genom-
förande, planadministration i samarbete med tjänstemän 
inom kommunala enheter. 

  
 Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 2019-02-28 
 
 
 Birgitta Holgersson 
 Planarkitekt 
 



 2019-02-28 10(10) 
 

 

Bilaga 1: Planprocessen 

 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en de-
taljplan inkommer till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en 
ny detaljplan.  
 
Planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommu-
nen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhö-
rande 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.  
 
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av in-
komna synpunkter under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts 
ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovi-
sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 
med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av Kommunsty-
relsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkän-
nande i Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samt-
liga planer för att därefter kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 
under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan för-
väntas ta ungefär ett år.  
 
Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har till-
kännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte 
överklagas.   
  

 

 
 

 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 

Samråd 

Utökat förfarande 

Kungörelse 

Under
rättelse 

Granskning 

Begränsat förfa rande 

Förslaget antas efter samrådet 

Samråd 
Samråds- Under-
redogörelse rättelse 

Gransknings
utlåtande 

Antagande 

Antagande 

Gransknings-Granskning Antagande 
utlåtande 

Laga 

kraft 

Laga 

kraft 

Laga 

kraft 
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postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 mbf@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

   
   
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17  
 
 
Detaljplan för Väckelsång 9:81 i Väckelsångs tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
 
 
Samrådstid:  2019-01-30 – 2019-02-20 
 

 

Begärt anstånd med yttrande till den:  
 
Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 
 
 
2019-01-30 
 

Park- och gatuchef Bengt Eriksson 

2019-01-30 
 

Utvecklingschef Henrik Paulsson 

2019-01-31 
 

ICA Nära Väckelsång 

2019-02-06 
 

Camilla Hallin, Väckelsång 9:31 

2019-02-06 
 

Andreas Karlsson, Väckelsång 9:31 

2019-02-14 
 

Trafikverket 

2019-02-14 
 

Bildningsförvaltningen 

2019-02-14 
 

Skanova 

Vid telefonkontakt, efter samrådstiden, har följande inga synpunkter: 
 
2019-03-04                         Gunnar och Thitaree Holmström, Väckelsång 9:30 
 
2019-03-04                         Fredrik och Laura Daisy Liew, Väckelsång 9:6 
  

Följande yttranden med synpunkter: 
 

2019-02-11 
Birgitta Wennermark, 
Väckelsång 9:34 
 
 
 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-

Birgitta Holgersson 
0477 441 00 
birgitta.holgersson@tingsryd.se 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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skrivningen. 
• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-

tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens över-
siktsplan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kultur-
värden i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs cent-
rum består annars mest av asfalt och en lite plan gräsyta ut-
anför restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver öka så 
att bergknallen inte får bebyggas eller sprängas bort och 
grässlänten mot Dackegatan bevaras. 

 
• Dessutom borde över huvud taget inte sprängning få utföras 

med tanke på närheten till kringliggande äldre bebyggelse. 
 

• För att värna den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 
Väckelsång så är det önskvärt med att ha sex meter prick-
mark längs den västra delen av tomten. Det finns ju bygg-
nader i den äldre bebyggelsen som ligger alldeles på tomt-
gränsen och det skulle bli ett mycket kompakt intryck om 
det går att bygga nytt så nära som 4,5 meter ifrån befintlig 
bebyggelse. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggna-

den/byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnads-
area på 40 % räknat på tomtens storlek om 2339 m2. Vid 
jämförelse med de villatomter som kommunen har till salu i 
Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 % av 
tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyggelsen i 
Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna byggarean mins-
kas. 

 
Kommentar och åtgärd: Planbeskrivningen kompletteras med följande text: ”I fastighetens 

norra del ligger en mindre slänt med berg i dagen och ett fåtal löv-
träd. Denna slänt bevaras i plan som naturmark”. Frågor angående 
sprängning hanteras inte inom plan. I Tingsryds kommuns över-
siktsplan, antagen 2018-09-03, anges att förtätning med fördel bör 
ske i tätorterna med närhet till service och bra kommunikations-
stråk. Övriga synpunkter noteras. 
 

2019-02-11 
Jessica Vicencio, 
Väckelsång 9:14 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-
skrivningen. 
 

• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-
tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens över-
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siktsplan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kultur-
värden i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs cent-
rum består annars mest av asfalt och en lite plan gräsyta ut-
anför restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver ökas 
så att bergknallen inte får bebyggas eller sprängas bort och 
grässlänten mot Dackegatan bevaras. 

 
• Dessutom borde över huvud taget inte sprängning få utföras 

med tanke på närheten till kringliggande äldre bebyggelse. 
 

• För att värna den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 
Väckelsång så är det önskvärt med att ha sex meter prick-
mark längs den västra delen av tomten. Det finns ju bygg-
nader i den äldre bebyggelsen som ligger alldeles på tomt-
gränsen och det skulle bli ett mycket kompakt intryck om 
det går att bygga nytt så nära som 4,5 meter ifrån befintlig 
bebyggelse. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggna-

den/byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnads-
area på 40 % räknat på tomtens storlek om 2339 m2. Vid 
jämförelse med de villatomter som kommunen har till salu i 
Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 % av 
tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyggelsen i 
Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna byggarean mins-
kas. 

 
• Vi motsätter oss sprängning på området, eftersom det kan 

påverka oss som har eget vatten negativt. 
 

Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. Se svar ovan till Birgitta Wennermark. 
 

2019-02-11 
Lars-Erik Englund,  
Väckelsång 9:34 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-
skrivningen. 
 

• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-
tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens över-
siktsplan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kultur-
värden i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs cent-
rum består annars mest av asfalt och en liten plan gräsyta 
utanför restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver 
ökas så att bergknallen inte får bebyggas eller sprängas bort 
och grässlänten mot Dackegatan bevaras. 
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• Sprängning i bergknallen bör inte utföras med tanke på 
närheten till kringliggande äldre bebyggelse, med risk för 
eventuella sättningar och sprickbildningar i befintliga 
byggnader. 

 
• För att värna den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 

Väckelsång så är det önskvärt med att ha sex meter prick-
mark längs den västra delen av tomten. Det finns ju bygg-
nader i den äldre bebyggelsen som ligger alldeles på tomt-
gränsen och det skulle bli ett mycket kompakt intryck om 
det går att bygga nytt så nära som 4,5 meter ifrån befintlig 
bebyggelse. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggna-

den/byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnads-
area på 40 procent räknat på tomtens storlek om 2339 m2. 
Vid jämförelse med de villatomter som kommunen har till 
salu i Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 
procent av tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyg-
gelsen i Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna bygg-
arean minskas till 20 procent. 

 
Kommentar och åtgärd: 
 

Synpunkterna noteras. Se svar ovan till Birgitta Wennermark. 

2019-02-11 
Lantmäteriet 

Yttrande över detaljplan för Väckelsång 9:81 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 
2019-01-29) har följande noterats: 
 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste för-

bättras 

 

Grundkartan 
Saknas nu gällande fastighetsgränser mm. 
 

Ledningsrätt 
Förtydligas i planbeskrivningen att ledningsrätt kan bildas i u-
områden. 

 
Kommentar och åtgärd: Grundkartan kompletteras med fastighetsgränser mm. Plan- och 

genomförandebeskrivningen kompletteras med text avseende led-
ningsrätt. 
 

2019-02-14 
Johannes Johansson,  
Väckelsång 9:7 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-
skrivningen. 
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• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-

tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens över-
siktsplan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kultur-
värden i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs cent-
rum består annars mest av asfalt och en lite plan gräsyta ut-
anför restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver ökas 
så att bergknallen inte får bebyggas eller sprängas bort och 
grässlänten mot Dackegatan bevaras. 

 
• Dessutom borde över huvud taget inte sprängning få utföras 

med tanke på närheten till kringliggande äldre bebyggelse. 
 

• För att värna den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 
Väckelsång så är det önskvärt med att ha sex meter prick-
mark längs den västra delen av tomten. Det finns ju bygg-
nader i den äldre bebyggelsen som ligger alldeles på tomt-
gränsen och det skulle bli ett mycket kompakt intryck om 
det går att bygga nytt så nära som 4,5 meter ifrån befintlig 
bebyggelse. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggna-

den/byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnads-
area på 40 % räknat på tomtens storlek om 2339 m2. Vid 
jämförelse med de villatomter som kommunen har till salu i 
Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 % av 
tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyggelsen i 
Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna byggarean mins-
kas. 

 
Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. Se svar ovan till Birgitta Wennermark. 

 
2019-02-14 
Camilla Olsson, 
Väckelsång 9:7 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-
skrivningen. 
 

• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-
tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens över-
siktsplan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kultur-
värden i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs cent-
rum består annars mest av asfalt och en lite plan gräsyta ut-
anför restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver ökas 
så att bergknallen inte får bebyggas eller sprängas bort och 
grässlänten mot Dackegatan bevaras. 
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• Dessutom borde över huvud taget inte sprängning få utföras 

med tanke på närheten till kringliggande äldre bebyggelse. 
 

• För att värna den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 
Väckelsång så är det önskvärt med att ha sex meter prick-
mark längs den västra delen av tomten. Det finns ju bygg-
nader i den äldre bebyggelsen som ligger alldeles på tomt-
gränsen och det skulle bli ett mycket kompakt intryck om 
det går att bygga nytt så nära som 4,5 meter ifrån befintlig 
bebyggelse. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggna-

den/byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnads-
area på 40 % räknat på tomtens storlek om 2339 m2. Vid 
jämförelse med de villatomter som kommunen har till salu i 
Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 % av 
tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyggelsen i 
Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna byggarean mins-
kas. 

 
Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. Se svar ovan till Birgitta Wennermark. 

 
2019-02-14 
Länsstyrelsen 
 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har direkt inget att erinra mot planförslaget. Det är 
positivt att kommunen ser över äldre detaljplaner och ändrar dem 
utifrån befintligt behov och ökad flexibilitet. Uppförande av fler 
bostäder inom tätorten bidrar till landsbygdsutveckling och hållbar 
utveckling gynnas genom områdets närhet till dagligvaruhandel, 
förskola och skola år F-6. Goda kommunikationsmöjligheter finns 
till Tingsryd och Växjö. 
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på de överprövningsgrundande 
frågorna. 
 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 redovisar att det är 
positivt att lokalisera bostäder och verksamheter i centrala lägen 
med närhet till kollektivtrafik. 
 
Gällande detaljplan för området är från 1987 och medger använd-
ning J (småindustri, hantverk och handel, dock ej livsmedelsför-
säljning). 
 
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

 
Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag en byggnad i ett plan som tidigare 
använts som butik. 
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Det ny aktuella planförslaget medger nu användning B, C (Bostä-
der och Centrum). Högsta totalhöjd är 9,5 m (högst 2 våningar). En 
egenskapsbestämmelse e2 anger: Byggnadens bottenplan får an-
vändas för C – centrumverksamhet. Största byggnadsarea är 40 % 
av fastighetsarean inom användningsområdet. Byggrätten ökas då 
prickmarken i gällande plan nu minskas. Uppförande av exempel-
vis förråd möjliggörs härmed. 
 
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att sär-
skild omsorg läggs vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där 
hänsyn tas till omgivande stads- eller landskapsbild. 
 
Naturvärden och grönstruktur 

Länsstyrelsen konstaterar att inga naturvärden berörs. 
 
Tillgänglighet och barnperspektiv 

Kommunen anger i planbeskrivningen att planförslaget inte medför 
några negativa konsekvenser för barns behov och rättigheter. 
 
Länsstyrelsen anser här att det skulle vara fördelaktigt med ett för-
tydligande av områdets tillgänglighet till grön/lekområden samt 
hur boende på ett säkert sätt kan gå och cykla till olika målpunkter. 
 
Trafik och kommunikation 

Infart till fastigheten sker från Dackegatan. En planbestämmelse n1 
medger: Parkering ska anordnas inom fastigheten. Handikappar-
kering ska finnas. 
 
Buller 

Kommunen har utifrån Boverkets och SKL:s skrift ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken” och trafikuppgifter för riksväg 27 (ca 4001 – 
8000 fordon/dygn, varav 401 – 800 tunga fordon/dygn, under 
2016) och hastighetsbegränsning 40 km/h. gjort en översiktlig bul-
lerberäkning. Enligt beräkningarna överskrids inte bullernivåerna. 
 
Kommunen kan närmare behöva redogöra för hur bullerberäkning-
en har gjorts. Bullerberäkningar bör göras både på uppgifter om 
nuvarande trafikmängd men också på prognostiserad trafikmängd 
för 2040. De ljudnivåer som beräknas vid fasad vid de olika tid-
punkterna bör redovisas och utifrån dessa värden bör kommunen 
redovisa om några åtgärder behöver vidtas för att förhindra ljud-
störning. 
 
VA, Dagvattenhantering mm 

Av planbeskrivningen framgår att Tingsryds kommun är huvud-
man för gatumark och natur samt vatten- och avloppsledningar 
som ansluter till kvartersmark. Kommunen ska även vara huvud-
man för dagvattenledningar inom området som säkras med u-
område. 
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Behovsbedömningen ersätts sedan 1 januari 2018 av undersökning 
om betydande miljöpåverkan. Dvs. för detaljplaner som har påbör-
jats efter detta datum. 
 
Kommunen har i en översiktlig behovsbedömning/undersökning 
kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan an-
tas medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB/strategisk 
miljöbedömning har därmed inte upprättats. 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 
undersökningen. 
 
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 
mark inom planområdet. 
 
Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 
och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. 
 
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornmin-
nesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 
11 §) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband 
med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Läns-
styrelsen meddelas utan dröjsmål. 
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 

 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

Påverkas inte av planförslaget. 
 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

I planbeskrivningen redovisar kommunen att planförslaget inte 
kommer att medföra att miljökvalitetsnormer avseende vatten- och 
luftföroreningar försämras. Fiskestadssjön påverkas inte. 
 
Kommunen anger att användningen blir ungefär densamma som 
innan och att planen inte tillåter etablering av tillståndspliktig verk-
samhet som kan förorsaka spridning av föroreningar. 
 
Länsstyrelsen erinrar om att föroreningar förekommer i dagvattnet 
även från andra ytor än industrimark. Dagvattenhantering behöver 
kopplas till redovisningen av miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
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Påverkas inte av planförslaget. 
 

Kommentar och åtgärd: Tillgänglighet och barnperspektiv 

Planområdet ligger centralt med gångavstånd till flera målpunkter 
som skola, dagligvarubutik, idrottsplats mm. Gatunätet har gene-
rellt bra sikt och en del sträckor har gång- och cykelväg. Det finns 
också en gång- och cykeltunnel under väg 27 för säker passage till 
östra sidan av tätorten. Inom Väckelsångs tätort är hastigheten be-
gränsad till 40 km/h förutom vid skolan där hastigheten är begrän-
sad till 30km/h. Hela Väckelsång omges av grönområden med 
mycket grönska även mellan bostadskvarteren vilket ger utrymme 
för lek och rekreation. 
 
Buller 

Kommunen har utgått från regeringens höjning av riktvärdena för 
buller, från spår- och vägtrafik, vid en bostadsbyggnads fasad. För 
bostäder upp till 35 m2 lades nivån på 65 dBA istället för tidigare 
60 dBA. För bostäder större än 35 m2 höjdes riktvärdena till 60 
dBA mot tidigare 55 dBA. 
 
Någon prognos för 2040 har inte tagits fram. 
 

2019-02-15 
Glenn Haag, 
Väckelsång 9:8 

Samrådsyttrande över förslag på ny detaljplan för fastigheten 

Väckelsång 9:81, Tingsryds kommun 

 
• Av planbeskrivningen under rubrik ”Mark och vegetation” 

saknas att det i tomtens (Väckelsång 9:81) nordvästra ände 
finns en bergsknalle som övergår i en grässluttning ner mot 
Dackegatan. De två björkarna på tomten saknas även i be-
skrivningen. 
 

• Jag anser att bergsknalle med anslutande grässlänt i tom-
tens norra del är synnerligen bevarandevärd. Detta område 
är viktigt för att uppnå det som står i kommunens översikts-
plan att ”ta hänsyn till och integrera natur- och kulturvärden 
i bebyggelsemiljön”. Området i Väckelsångs centrum be-
står annars mest av asfalt och en lite plan gräsyta utanför 
restaurang Postmästaren. Prickmarken behöver ökas så att 
bergsknallen inte får bebyggas eller sprängas bort och gräs-
slänten mot Dackegatan bevaras. Bergsknallen skulle i sin 
befintliga utformning kunna användas till en naturlig lek-
plats som ex vis pulkabacke och skulle vara mycket lämplig 
för barn på det nya boendet på fastigheten 9:81. 

 
• Dessutom borde över huvud taget inte sprängning få utföras 

med tanke på närheten till kringliggande äldre bebyggelse 
samt på min fastighet så har jag egen vattenbrunn (ej anslu-
ten till kommunalt vatten) och denna brunn delas med 
Väckelsång 9:14 som kan påverkas om sprängning/mark-
rörelser sker. 
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• För att värna om den traditionellt lågmälda bebyggelsen i 
Väckelsång så är det önskvärt med att även ha sex meter 
prickmark längs den västra delen av tomten. Mina byggna-
der tillhör den äldre bebyggelsen i Väckelsång och ligger 
alldeles på tomtgränsen och det skulle bli ett mycket kom-
pakt och trångt intryck om det går att bygga nytt så nära 
som 4,5 meter ifrån  dessa byggnader då gränsen idag är 
naturligt markerad med växtlighet som skapar en lummi-
gare miljö. 

 
• Om jag har uppfattat rätt så innebär det att byggnaden/ 

byggnaderna kan bli 935 m2 med en tillåten byggnadsarea 
på 40 % räknat på tomtens storlek om 2339 m2. Vid jämfö-
relse med de villatomter som kommunen har till salu i 
Väckelsång som medges där endast byggyta på 20 % av 
tomtytan. För att bevara den småskaliga bebyggelsen i 
Väckelsång är det önskvärt att den tillåtna byggarean mins-
kas. 
 

Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. Se svar ovan till Birgitta Wennermark. 
 

2019-02-15 
E.ON 
 

Yttrande över samråd av detaljplan för Väckelsång 9:81 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
 
Inom planområdet har E.ON en serviskabel in till byggnad (grön 
streckad linje), se bifogad karta: 
 

 
 
För information kan vi nämna att för denna typ av ledningar grun-
dar vi vår rätt med de allmänna avtalsvillkoren som gällen mellan 
nätägare och kunder som är anslutna till elnätet. 
 
Kabelns exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 

-- ---• = 

-
I 

EON~:..~AB -·-20,t,(lz.15 

........... ---· .. ----
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Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-
22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-
nara-ledning.html. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras 
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån änd-
ras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
Vi noterar att det i planbeskrivningen står att E.ON Elnät Sverige 
AB är elnätsägare inom planområdet. Skulle vara tacksamma om 
det står E.ON Energidistribution AB istället. 
 
För övrigt har E.ON inget att erinra över planförslaget. 
 

Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. Då det inte är bestämt var inom planområ-
det nya byggnader kommer att uppföras kan inget u-område läggas 
in. I Genomförandebeskrivningen, under Ansvarsfördelning och 
konsekvenser, står angivet att fastighetsägaren ska ”Bekosta even-
tuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom fastig-
heten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll av 
desamma”. Namnet på elnätsägaren ändras i planbeskrivningen. 

  
Sammanfattning 
 

Inkomna synpunkter medför mindre kompletteringar av texten i 
plan- och genomförandebeskrivningen samt tillägg av ett n2-
område på plankartan i planens norra del – Marken sparas som 
naturmark. 
 
 

Plankarta 
 

 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Förslag till beslut: 
 
 

Plan- och näringslivsutskottet föreslås godkänna ändringar och 
tillägg till detaljplanen och därefter lämna över planen till kom-
munstyrelsen för godkännande. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2019-02-28 
 
 
Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

 

 Camilla Norrman  
Miljö- och byggnadschef 
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Skala (A3)

Detaljplan för

Planarkitekt

Tingsryds kommun, Kronobergs län

Upprättad:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

2019-02-28

Birgitta Holgersson

Väckelsång 9:81

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN
Upprättad genom utdrag ur kommunens
primärkarta.

Fastighetsutredning aktuell: 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Höjdsystem: RH2000

Johan Westin

Metria AB

§

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

BC
Bostäder, Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

))9,5 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter . Högst två våningar.

e1 40% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom
användningsområdet

Mark
n1

Parkering  ska anordnas inom fastigheten. Handikapparkering ska finnas.

n2
Marken sparas som naturmark

Användning
e2

Byggnadens bottenplan får användas för C - centrumverksamhet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Al --

I 

----0 -
---

---
-+-

Tec kenfö rik I a ring 
- - - Fasttg1hetsgrans. 

-- Byggnad!, betedkl11i111g 

-- Byggnadlsrnlbeh,ör, beteclk. 1111i11g 

-- ö vrigt, betedklni111g 

- - - Dag aitten ledni11.g 

-- Spill11attenled'111 ing 

-- SERVIS 

- - Vatte1111led11ing 

Höjdlkurva 

LJ Byggnadler 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 Dnr: 2016-1281-211/12  
   
    
  Kommunstyrelsen 
 

Detaljplan för fastigheterna Tingsryd 14:1 m.fl 
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

1. att godkänna Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag angående detaljplan och 
fastighetsbildning för fastigheterna Tingsryd 14:1 m fl. 

2. att godkänna Miljö- och byggnadsförvaltningens reviderade plankostnadskalkyl 
och tidplan angående detaljplan för fastigheterna Tingsryd 14:1 m fl. 

3. att återkoppling ska ske vid behov gällande detaljplanens framtida utformning.  
 
Punkter som kommer behandlas 

 

Följande punkter kommer behandlas för pågående detaljplanarbetet för fastigheterna 
Tingsryd 14:1 m.fl. 
 

1. Planområdet och fastighetsregleringen 

2. Planbestämmelser, exploateringsgrad, totalhöjd och parkeringsnorm.  
3. Reviderad plantkostnad och tidsplan 

 
Beskrivning av ärendet  

 
Den 15:e augusti 2016 togs ett beslut i Kommunstyrelsen att ge den dåvarande samhälls-
byggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingsryd 14:1 
m fl. Detaljplaneområdet ligger söder om äldreboendet örnen och sydöst om simhallen 
Kaskad. Den kostnadskalkyl och den tidsplan som togs fram 2016 är i dagsläget inaktuella 
och behöver revideras. Detaljplanen skulle enligt gällande tidsplan vunnit laga kraft under 
julimånad 2018. 
 
Anledningen till att detaljplanen inte har blivit färdigställd beror på att det saknas faststäl-
lande av exploateringsgrad, fastighetsbildning m.m. Utgångspunkten för detaljplanen är att 
den ska möjliggöra för bostadsbebyggelse inom delar av Tingsryd 14:1 m fl. Men faktorer 
som hur fasthetsbildning ska utformas, ägandeskap för fastigheterna, funktionen inom re-
spektive fastighet, totalhöjder för byggnader, parkeringsnormer och exploateringsgrader 
har varit oklara och måste konkretiseras.  
 
Miljö och byggnadsförvaltningen har varit i kontakt med fastighetsägarna, Tingsrydsbostä-
der och Tingsryd utveckling och fastighets AB. Miljö och byggnadsförvaltningen har tagit 
del av deras synpunkter angående planen. En geoteknisk markundersökning och en miljö-
teknisk undersökning har utförts i området. Utifrån detta har ett detaljplaneförslag tagits 
fram, ett fastighetbildningsförslag har framarbetats och det har gjorts en bedömning av att 

Hjalmar Christensen  
Hjalmar.christensen@tingsryd.se 
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cirka 95 lägenheter kan byggas i området. Det behövs ett politiskt beslut som sätter riktlin-
jer för detaljplanens framtida utveckling.  
 
Bedömning 

 
Planområdet inkluderar inte den södra delen av fastigheten Örnen 13, vilket är ett medvetet 
val eftersom den gällande detaljplanen 0763-p11-8 som togs fram 2011 skulle i så fall på-
verkas. Att inkludera södra delen av örnen 13 skulle innebära att det gällande detaljplanen 
behöver ersättas/ändras och det skulle då behöva bli en del av planarbetet (se bilaga 1).   
 
Fastighetsregleringen möjliggör för att två fastigheter på cirka 3600 kvm vardera kan be-
byggas med bostäder. Detta möjliggör för att två separata exploatörer kan bygga i området, 
exempelvis Tingsrydsbostäder och en annan exploatör.  
 
De två fastigheter som bildas har planbestämmelse B för bostäder men också C för cent-
rumverksamhet för att göra detaljplanen mer flexibel och möjliggöra etablering av kontor, 
frisör, restaurang etc. Exploateringsgraden bestäms genom att avgöra utformningen på 
byggnadsarea och totalhöjd inom fastigheterna. Tillåten byggnadsarea är satt till 30 % med 
en tillåten totalhöjd på 24 m vilket motsvarar cirka sex våningar för den norra fastighet kal-
lad fastighet 1 (se bilaga 2). Byggnadsarea är satt till 25 % med en tillåten totalhöjd på 18 
meter vilket motsvarar cirka fyra våningar för den södra fastigheten kallad fastighet 2 (se 
bilaga 2). Totalt möjliggör detta för en bebyggelse på cirka 95 lägenheter utifrån beräk-
ningarna (se bilaga 3). Parkeringsnormen är satt utifrån det beslut som togs av miljö och 
byggnadsnämnden 2007 § 88 som säger att det ska anläggas 0,5–1 parkeringsplats per bo-
stadslägenheten inom centrala Tingsryds tätort.  
 
En reviderad tidsplan och plankostnadskalkyl är framtagen eftersom gällande är inaktuella. 
Undersökningar har utförts till en kostnad av 193 211 kr, enligt den gällande plankostnads-
kalkylen framtagen 2016 är externa utgifter beräknade till 130 000 kr. Dessa undersök-
ningar har krävts för att säkerställa att det är lämpligt att bebygga området med bostäder.  
 
Vi behöver uppdatera plankostnadskalkylen och tidsplanen för att sätta en uppskattning på 
hur mycket detaljplanen kan komma att kosta och ett realistiskt mål för hur lång tid det kan 
ta innan planen kommer vinna laga kraft. (se bilaga 4). Kommunstyrelsen fakturerades för 
planavtalet 2017 för en summa av 115 805 kr. Nästa fakturering kommer således att ske i 
samband med samrådet. 
 
 
Bilaga  

 

Bilaga 1: Detaljplan 
Bilaga 2: Fastighetsbildning 
Bilaga 3: Beräkningar  
Bilaga 4: Reviderad plankostnadskalkyl och tidsplan 
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Ärendets beredning  

 

Ärendet har beretts av Hjalmar Christensen, planarkitekt på Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen. 
 
Tjänsteskrivelsen ska expedieras till kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens beslut 

ska skickas till 

 
Ann-Marie Fransson, administratör på miljö- och byggnadsförvaltningen 
Camilla Norrman, miljö och byggnadschef 
Hjalmar Zola Christensen, planarkitekt  
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PLAN BESTÄMMELSER 

Föl}ande gäller inom områden med 
nedanstående beteckningar. 

Endast angiven anvandning och utformning ät 
tillåten. 

Oår beteckning saknas gäller bestämmelsen 
inom hela p lanområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

Planområdesgräns 

- ·- ·-·- Anvandningsgråns 

- • • - • • - Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH 
VATTEN 

Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap 

~ Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 

LNAT~ 2p 

~ Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 

~ st2p 

Kvartersmark 

Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 
§ 1s13p 

Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p . 

TransformatorstatiOn, PBL 4 kap. 
5§1st3p. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 
FÖR KVARTERSMARK 

Omfattning 

e, 0% 

Marken får Inte Ml$es med 
byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 
p . 

Största byggnadsarea är angivet 
varde i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet, PBL 4 kap 
11 § 1 st 1 p. 

Utformning 

~ 
r.·.__.__.__-_._-J 

Högsta totalhöjd är angivet värde 
i meter. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Endast komplementbyggnad få r 
placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 si 1 
p 

ADMINISTRATIVA 
BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 § 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 
Fastighets utredning akuten: 2018-04-27 
Koordinatsystem: SVolEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Johan Westin 

Metria AB 

Teckenförklaring 

- - - Fastiohetsoräns 

~- Byggnad. betecknino 

-- Byggnadstil behör, beteckning 

-- Ovrigt, betecknino 

- - - Oagvanenlednin(J 

~- Spiltvattenledning 

-- SERVIS 

- - Vattenledning 

H0)dkurva 

L Byggnader 

Detaljplan för 

Tingsryd 14: 1 m. fl 
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Tingsryd 14: 1 m fl 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Miljö· och byggnadsförvaltningen 
Upprättad : 2018-10-22 



  

Detaljplan "Örnen"- Lägenheter 

Fastighet ett-Örnen Kxx (kommun) 

Area: 3669 kvm 
Byggnadsarea total: 1103,7 kvm 

---~,· ---- , ... 
----,.-,. \:<l _.,,,,.~- \ ! 

• .,,,,. .,,,,. \ \ I 1 ---- \ . .. -- .,,,,. • \ \ I 
.,,,,. • P-PLA TS \ \ I ~ -:- \ \. .. .. , 

\ --~ \ \ .. , 
\ .-·-· \ \ ' · .. 

-----·- . \ 1:: :• 
• -·-· \ . C I 
\ ----·-· \ \ e, 25'¾ · • -;,\ . \ l<I \ ., \ . ·. 

;, \~. Fastighet I \ \ .,e. ·••i• 
\ .. ' \ . . 

Våningar. 6 (total höjd 24 m) 
Byggnadsarea lgh: 1020 kvm 
Exploat erlrgsgrad: 6120 
Cirka antal lgh: 60 

\:.. e, 30% \ \ I ______ ,,.. . ..,., - \ \ I 

"f/i ~ i ! i• .. , 

snitt lgh: 71,5 kvm 
Bruttoarea: 5362,5 kvm 
Boarea: 4290 kvm 
Biarea: 1072.5 (extra trapphus) 
Antal p-platser: 61 (51 boende p•platser, illk handikapp) 
Parkerlngsyta: 1562,5 
Resterandevta fastiehet: 1096.5 kvm 

Y· _ .. -···! ! •••1• \. .. ~~ se . -- · · , ! 1 
111 ~/ - - - - - • ' < .·• 
\

\-\_.. I . •<I 

' 

.. ~! i ·' .. 
;•, e, 25% 

■ • <,•; i-. L•••• 
I i+; ~ / i NÅ'TljR.,;;,j·. 
···~ 1 ; ,. __ I> i Fastighet 2 i / ·-. .,..._ / 

/' ti i l i E -,.,, 
°?;t I ./ / 

1 

\ .. ·· .,,,__+ ·.. N"'TU"' t. I 
;.• -: •",-...... /~ It>< ·~,. 
,-~-- ♦-

,·.• . • , 1· 1· 1·•1·· •· ·~+' 't .... ~/y"'E1·, .. // / C .< •1•: 
" '>' / e, 20% ! ~ 
·,.,:· ~/ <e> . 1;1 

-~,-" / .~ '< :•·•>-,/·:}/ 
, :L/ 

Jämförelse fastighet Örjan 10 

Våningar : 4 

Byggnadsarea: 324 kvm 

Anta l lgh: 15 

Snitt lgh: 60 kvm 

Brutto area 1 02 9 kvm 

bo area: 934 kvm 

Biarea: 166 kvm 

Fastighet två (Örnen 18) 

rea: 3612 kvm 

Byggnadsarea to tal: 903 kvm 

Våningar : 4 (t otal höjd 18 m) 

Byggnadsarea lgh: 850 kvm 

Exploateringsgrad: 3400 

Cirka ant al lgh: 35 

sn itt lgh: 70 kvm 

Boarea: 2940 kvm 

Biarea: 490 kvm 

An tal p-p latser 36,5 {29,5 boende p-platser, ink 

handikapp 

Parkeringsyta: 950 kvm 

Resteran de yta fastighet: 1812 kvm 
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PLANAVTAL  
 

Ändring av detaljplan för del av Tingsryd 14:1 m fl i Tingsryds 
tätort, Tingsryds kommun. 

 
Projektnr: 10 130 

 
Bilaga: Plankostnadskalkyl  
 

         Sammanställning 

     
Timmar Kostnad 

1. Detaljplan - inledningsskede fram till beslut om uppdrag 39 41 418 
2. Detaljplan - samrådsskede 

   
76 84 960 

3. Detaljplan - granskningsskede 
   

41 43 542 
4. Detaljplan - antagandeskede 

   
18 19 116 

5. Detaljplan - arkivering 
    

4 4248 
6. Detaljplan - övriga kostnader 

    
19 000 

7. Detaljplan - tillkommande kostnader 
   

  250 000 
Totalkostnad 

     
178 462 264 

         
         Förklaring skeden 

       1.  Inledande utredningar, tjänsteskrivelse etc. 
    2. Möten, upprättande av handlingar, nämnd, samrådsmöte, utskick etc. 

  3. Upprättande av samrådsredogörelse, granskning av handlingar, nämnd, kungörelse etc. 
4. Upprättande av granskningsutlåtande, nämnd etc.  

   5. Arkivering, distribution  
      6. Kopieringskostnader, annonskostnader 

    7. Grundkarta, MKB, markundersökning 
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PLANAVTAL  
 

Ändring av detaljplan för del av Tingsryd 14:1 och m fl i Tings-
ryds tätort, Tingsryds kommun 

 
Projektnr: 10 130 

 
 
Bilaga: Tidplan 
 
 
Tidplan för upprättande av ändring av detaljplan för del av Tingsryd 14:1 m fl. Samtliga 
i planavtalet ingående parter skall verka för att hålla tidplanen.  
Tidplanen åskådliggör de förväntningar som parterna har vid processens startskede. 
Under flera skeden i planprocessen kan tidplanen påverkas av yttre faktorer. Detta kan 
t.ex. vara under processen uppkomna frågeställningar som behöver redas ut, eller över-
klagande/överprövande av olika sakägare eller instanser. Tidplanen bör revideras konti-
nuerligt för att svara mot de förväntningar som parterna har. Revidering av tidplan skall 
godkännas av båda parter. 
  
Skede i planprocessen Färdigställt Reviderad tidplan 

Uppdragsuppdatering Mars 2019  
Samrådsbeslut Augusti 2019  
Samråd September-oktober 2019  
Granskningsbeslut November 2019  
Granskning December 2019 – januari 2020  
Antagande Januari 2020  
Laga kraft Februari 2020  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ärende 30 

Medborgarförslag om cykel- 

och gångväg mellan Älmeboda 

och Rävemåla 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 49 

Medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan Älmeboda 
och Rävemåla 
Dm KS/2019:289 1.2.2 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att etablera 
kontakt med trafikverket i frågan. 

Beskrivning av ärendet 

2018-01-10 inkom ett medborgarförslag om att förbättra före detta 
banvallen mellan Älmeboda och Rävemåla. Förslaget är att sträckan beläggs 
med grus i syfte att få en duglig väg för gång- och cykeltrafikanter. 

Förslagsställaren lyfter främst upp säkerhetsaspelcten som ett skäl till att 
genomföra förslaget. Gång- och cykeltrafikanter använder idag länsväg 122 
för att ta sig mellan orterna, förslagsställaren menar att det är en väg som 
inte är säker för nämnda trafikanter. Ett annat skäl är att förbättrade 
möjligheter till gång och cykling uppmuntrar till mer rörelse och mindre 
bilkörande. 

Utredning 

En utredning av tidigare utredningsingenjör, daterad 2018-04-30, visar att 
den 3 kilometer långa sträckan är i relativt dåligt skick och vid en 
förbättring bör den hyvlas och därefter bottnas med grus. På en femtedel av 
sträckan är vägkroppen dessutom upplöjd och behöver ersättas. 

Investeringskostnaden för en förbättring av före detta banvallen inklusive 
kostnader för röjning av vägkant bedöms till 420 000 kronor. En årlig 
driftskostnad tillkommer på cirka 10 000 kronor. 

Vidare redo gör utredningen att läns väg 122 har 1640 fordonsrörelser per 
dygn varav 23 0 lastbilar. 

Slutligen upplyser utredningen om att marken inte ägs av kommunen och 
därför måste man staiia ett eventuellt projekt med en förrättning. 

I Utdrags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 49 fortsättning 

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningen avger fö~ande yttrande: 

Tekniska avdelningens delyttrande 
En investering av den omfattning som beskrivs i medborgarförslaget 
beslutas om i investeringsbudgeten. Det är således ett beslut som fattas av 
kommunfullmäktige och därav är det politikerna och inte tekniska 
avdelningen som måste lyfta fram förslaget som en prioriterad investering. 

De oklara fönättningskostnadema, vilka framgår av tekniska avdelningens 
utredning, gör att kostnaden för investeringen kan öka. Dessutom finns det 
inga budgeterade driftskostnader för kommunens befintliga cykelleder. 
Beslut om fördelningen av medel för alla kommunala gång- och cykelvägars 
driftskostnader måste först fattas. Däimed ställer sig tekniska avdelningen 
tveksamma till finansieringen av projektet. 

Utvecklingsavdelningens delyttrande 
Utvecklingsavdelningen prioriterar, i dagsläget vad gäller gång- och 
cykelleder, att göra en översikt över kommunens leder. Kommunen har som 
ambition att ta fram en gång- och cykelstrategi och först i strategin måste 
bestämmas hur medel för gång- och cykelleder ska fördelas. Först efter 
framtagandet av strategin kan satsningar på befintliga och nya leder 
påböijas. Därav vill Utvecklingsavdelningen invänta en sådan strategi innan 
man beslutar om nya satsningar. Näi· arbetet men framtagandet av gång- och 
cykelstrategi genomförs kommer sträckan mellan Älmeboda och Rävemåla 
uppmärksammas. 

Ur ett turismperspektiv bör en gång- och cykelväg mellan Älmeboda och 
Rävemåla diskuteras i ett större regionalt cykelledsprojekt där andra aktörer 
och närliggande regioner inkluderas. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning 
och utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör, Utredningsingenjör, 2018-
04-30. 

2. Denna tjänsteskrivelse, teknisk chef2019-02-19 
3. Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2019-02-19 
4. Förslag till svar på medborgarförslag 2019-02-25 

I Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

Af 

§ 49 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att bifall till förslag till beslut med följande 
tillägg: 

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
etablera kontakt med trafikverket i frågan. 

Beslutsgång 

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

I Utdrngsbestyckande 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Svar på medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Älmeboda och 
Rävemåla 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med kommun-
ledningsförvaltningens yttrande, se bilaga 1.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
2018-01-10 inkom ett medborgarförslag om att förbättra före detta banvallen mellan 
Älmeboda och Rävemåla. Förslaget är att sträckan beläggs med grus i syfte att få en 
duglig väg för gång- och cykeltrafikanter.  
 
Förslagsställaren lyfter främst upp säkerhetsaspekten som ett skäl till att genomföra 
förslaget. Gång- och cykeltrafikanter använder idag länsväg 122 för att ta sig mellan 
orterna, förslagsställaren menar att det är en väg som inte är säker för nämnda trafikan-
ter. Ett annat skäl är att förbättrade möjligheter till gång och cykling uppmuntrar till mer 
rörelse och mindre bilkörande. 
 
Utredning 
 
En utredning daterad 2018-04-30 har gjorts på förslaget. Utredningen visar att den 3 
kilometer långa sträckan är i relativt dåligt skick och vid en förbättring bör den hyvlas 
och därefter bottnas med grus. På en femtedel av sträckan är vägkroppen dessutom upp-
löjd och behöver ersättas.  
 
Investeringskostnaden för en förbättring av före detta banvallen inklusive kostnader för 
röjning av vägkant bedöms till 420.000 kronor. En årlig driftskostnad tillkommer på 
cirka 10.000 kronor. 
 
Vidare redogör utredningen att länsväg 122 har 1640 fordonsrörelser per dygn varav 
230 lastbilar. 
 
Slutligen upplyser utredningen om att marken inte ägs av kommunen och därför måste 
man starta ett eventuellt projekt med en förrättning. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts av Kommunledningsförvaltningen. Tekniska avdelningen och Ut-
vecklingsavdelningen har yttrat sig om medborgarförslaget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör, Utredningsingenjör, 2018-04-30. 
Denna tjänsteskrivelse, teknisk chef 2019-02-19 
Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2019-02-19, bilaga 1 
Förslag till svar på medborgarförslag 2019-02-25, bilaga 2 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Teknisk chef 
Praktikant Teknisk avdelning  
Utvecklingsavdelningen 
Förslagsställare 
 
 
 
 
 
 
Jonas Weidenmark   
Teknisk chef  
Kommunledningsförvaltningen 
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    Bilaga 1 
 
 
Yttranden medborgarförslag angående gång-och cykelväg mellan 
Älmeboda och Rävemåla  
 

Yttrande från kommunledningsförvaltningen  

 

Tekniska avdelningens delyttrande 

 

En investering av den omfattning som beskrivs i medborgarförslaget beslutas om i inve-

steringsbudgeten. Det är således ett beslut som fattas av kommunfullmäktige och därav 

är det politikerna och inte tekniska avdelningen som måste lyfta fram förslaget som en 

prioriterad investering. 

 

De oklara förrättningskostnaderna, vilka framgår av tekniska avdelningens utredning, 

gör att kostnaden för investeringen kan öka. Dessutom finns det inga budgeterade 

driftskostnader för kommunens befintliga cykelleder. Beslut om fördelningen av medel 

för alla kommunala gång- och cykelvägars driftskostnader måste först fattas. Därmed 

ställer sig tekniska avdelningen tveksamma till finansieringen av projektet. 

 

Utvecklingsavdelningens delyttrande 

 

Utvecklingsavdelningen prioriterar, i dagsläget vad gäller gång- och cykelleder, att göra 

en översikt över kommunens leder. Kommunen har som ambition att ta fram en gång- 

och cykelstrategi och först i strategin måste bestämmas hur medel för gång- och cykel-

leder ska fördelas. Först efter framtagandet av strategin kan satsningar på befintliga och 

nya leder påbörjas. Därav vill Utvecklingsavdelningen invänta en sådan strategi innan 

man beslutar om nya satsningar. När arbetet men framtagandet av gång- och cykelstra-

tegi genomförs kommer sträckan mellan Älmeboda och Rävemåla uppmärksammas. 

 

Ur ett turismperspektiv bör en gång- och cykelväg mellan Älmeboda och Rävemåla 

diskuteras i ett större regionalt cykelledsprojekt där andra aktörer och närliggande reg-

ioner inkluderas. 



 2019-02-25 Kommunledningsförvaltningen 

Medborgarförslag om gång-och cykelväg Älmeboda-
Rävemåla 

Förslag till svar på medborgarförslag 

Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag (2018-01-10) från Towe Carl-
brant i Älmeboda vilket föreslår att den före detta banvallen mellan Älmeboda och Rä-
vemåla beläggs med grus i syfte att få en duglig väg för gång- och cykeltrafikanter. 

Med hänvisning till den utredning som har gjorts på förslaget samt till yttranden från 
Tekniska avdelningen och Utvecklingsavdelningen anser Kommunledningsförvaltning-
en att det i dagsläget inte är aktuellt att i enlighet med medborgarförslaget anlägga en 
gång- och cykelväg mellan Älmeboda och Rävemåla. När arbetet med framtagandet 
av en gång- och cykelstrategi genomförs kommer sträckan Älmeboda-Rävemåla att 
uppmärksammas. 

Utredning 

• Investeringskostnaden för att belägga före detta banvallen med grus inklusive
kostnader för röjning av vägkant bedöms till 420.000 kronor. En årlig drifts-
kostnad tillkommer på cirka 10.000 kronor.

• Länsväg 122 har 1640 fordonsrörelser per dygn varav 230 lastbilar.

Yttranden från kommunledningsförvaltningen om medborgarförslaget 

Tekniska avdelningens delyttrande: 

• Det är politikerna i kommunfullmäktige som måste lyfta fram förslaget som en
prioriterad investering eftersom det måste beslutas om i investeringsbudgeten.

• Beslut om fördelningen av medel för alla kommunala gång-och cykelvägars
driftskostnader måste först fattas innan nya satsningar på sådana vägar kan fi-
nansieras.

Utvecklingsavdelningens delyttrande: 

• Tekniska avdelningen i samarbete med utvecklingsavdelningen planerar att ta 
fram en gång- och cykelstrategi där man vill fastställa hur medel för gång- och 
cykelleder ska fördelas innan man beslutar om nya satsningar. Sträckan 
Älmeboda-Rävemåla kommer att uppmärksammas vid framtagandet av 
strategin.



Dnr: 2018/27  312





Ärende 31 

Medborgarförslag och 

skrivelser om Urshults 

gymnastiksal och skolbyggnad 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 80 

Medborgarförslag och skrivelser om Urshults gymnastiksal 
och skolbyggnad 
Dm KS/2019:337 1.2.2 Dnr KS/2019:471 1.2.6 Dm KS/2019:472 1.2.6 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besvara 
inkomna skrivelser i enlighet med kommunledningsförvaltningens 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Urshults sockenråd Anders Borgehed och ordförande i föräldraföreningen 
Jacob Svensson inkom 2018-04-03 med ett medborgarförslag om att bygga 
en ny gymnastiksal i Urshult vid skolan. 2018-04-16 inkom en skrivelse 
från socialdemokraterna Mikael Jeansson och Magnus Carlberg angående 
upprustning av gymnastikbyggnaden i Urshult till kommunstyrelsen. Också 
moderaterna Christian Ward och Patrik Andersson lämnade, 2018-04-16, in 
en skrivelse angående upprustning av gymnastikbyggnaden i Urshult samt 
förslog till kommunstyrelsen tillsätta en utredning om att undersöka 
förutsättningar och kostnader för en nybyggnation av Urshultsskolan. 

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning lämnar följande 
yttrande: 

I kommunens budget för 2019 och 2020 finns avsatta investeringsmedel för 
att skapa en ny, alternativt helrenoverad gymnastikbyggnad i Urshult. 
Uppdraget är att uppföra en gymnastikbyggnad i liknande storlek som 
befintlig. 

Ett uppstaitsmöte för projektet genomfördes den 23 januai·i 2019 med 
berörda verksamheter i Urshult; personal och föräldraförening inom Urshult 
skola, Sockemådet i Urshult samt Urshults IF. Tanken med mötet var att 
informera berörda om processen kring projektet, men framförallt för att 
lyssna in berörda verksamheters behov, ideer och synpunkter kring 
utformningen av byggnaden och dess funktioner. 

I Utdrngsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 80 fortsättning 

Avseende skolbyggnader och skolområdet i sin helhet pågår ett arbete med 
att för alla verksamheter ta fram lokalförsöijningsplaner samt även 
underhållsplaner i vilket behoven för övriga lokaler skall visas. 

Beslutsunderlag 

I. Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-02-28 
2. Skrivelse Moderaterna, 2018-04-16 
3. Skrivelse Socialdemokraterna, 2018-04-16 
4. Medborgarförslag, 2018-04-03 

I Utdrngsbestyckande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
Svar på medborgarförslag och skrivelser gällande ny gymnastik- och 
skolbyggnad i Urshult.  
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med kom-

munledningsförvaltningens yttrande.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att besvara inkomna skrivelser i enlighet med kommun-
ledningsförvaltningens yttrande.  
 

Beskrivning av ärendet 
 
Urshults sockenråd Anders Borgehed och ordförande i föräldraföreningen Jacob Svens-
son inkom 2018-04-03 med ett medborgarförslag om att bygga en ny gymnastiksal i 
Urshult vid skolan. 2018-04-16 inkom en skrivelse från socialdemokraterna Mikael 
Jeansson och Magnus Carlberg angående upprustning av gymnastikbyggnaden i Urshult 
till kommunstyrelsen. Också moderaterna Christian Ward och Patrik Andersson läm-
nade, 2018-04-16, in en skrivelse angående upprustning av gymnastikbyggnaden i Urs-
hult samt förslog till kommunstyrelsen tillsätta en utredning om att undersöka förutsätt-
ningar och kostnader för en nybyggnation av Urshultsskolan.  
 
Yttrande 
 
Kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning lämnar följande yttrande:  
 
I kommunens budget för 2019 och 2020 finns avsatta investeringsmedel för att skapa en 
ny, alternativt helrenoverad gymnastikbyggnad i Urshult. Uppdraget är att uppföra en 
gymnastikbyggnad i liknande storlek som befintlig. 
 
Ett uppstartsmöte för projektet genomfördes den 23 januari 2019 med berörda verksam-
heter i Urshult; personal och föräldraförening inom Urshult skola, Sockenrådet i Urshult 
samt Urshults IF. Tanken med mötet var att informera berörda om processen kring pro-
jektet, men framförallt för att lyssna in berörda verksamheters behov, idéer och syn-
punkter kring utformningen av byggnaden och dess funktioner. 
 
Avseende skolbyggnader och skolområdet i sin helhet pågår ett arbete med att för alla 
verksamheter ta fram lokalförsörjningsplaner samt även underhållsplaner i vilket beho-
ven för övriga lokaler skall visas. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning.  

~Tingsryds 
~kommun 
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Beslutsunderlag 
Budget 2019 
 
 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Förslagsställarna 
Teknisk avdelning 
 
 
 
Jonas Weidenmark    Karin Berggren 
Kommunledningsförvaltningen   Kommunledingsförvaltningen  
Teknisk chef    Fastighetsstrateg  



Medborgarförslag - Bygg ny gymnastiksal i Urshult 

Vi föreslår att Tingsryds kommun bygger en ny gymnastiksal vid Urshultsskolan då den 
nuvarande är under all kritik. 

Våra argument för detta förslag är: 
• Större barnkullar i Urshult de senaste åren 
• otta är det mer långsiktigt ekonomiskt hållbart att bygga nytt än att renovera en 
gammal fastighet 

Vi erbjuder oss att vara dialogpartners åt kommunen i detta arbete! 

Anders Borgehed Ordförande Urshults Sockenråd 

<fncl~~-vlJ 
Jakob Svensson Ordförande Föräldrarföreningen 

-✓;/~ ~11 <J1--L_ 



2010 -04- 1 6 

□ nr 

Att: Kommunstyrelsen i Tingsryd kommun MODERATERNA 

Skrivelse avseende skolbyggnation i Urshult 

Moderaterna i Tingsryds kommun vill: 

• att en utredning tillsätts för att undersöka förutsättningarna och kostnaderna för en 

nybyggnation av Urshultskolan för att kunna möta nuvarande och framtida behov. 

• att en utredning tillsätts för att undersöka förutsättningarna för en ny idrottshall i Urshult. 

Bakgrund 

De senaste åren har barnkullarna i Urshult expanderat vilket resulterat i att skolbyggnaden idag är för 

liten för att kunna rymma den vardagliga skolverksamheten. Det finns ett förslag om att hyra in 

paviljonger för att möta det uppstådda behovet av mer utrymme. 

Moderaterna strävar efter att Tingsryds kommun ska ha en hållbar ekonomi. Att hyra in paviljonger är en 

dyr och kortsiktig åtgärd med utgångspunkten att antalet barn kommer minska. På kort sikt är det 

nödvändigt att hyra in paviljonger men ur ett längre perspektiv kan det vara mer kostnadseffektivt att 

bygga nytt då vi arbetar för att befolkningen i hela kommunen skall öka. Framförallt dagens idrottshall är 

i uselt skick men även skolan är i dåligt skick vilket gör att det på längre sikt kan vara mer ekonomiskt att 

bygga nytt. 

En nybyggnation ger skolan möjlighet att på ett bättre sätt leva upp till det krav på en bra skolmiljö som 

alla elever förtjänar samt en arbetsmiljö som gör att lärarna kan få utlopp för sin pedagogiska kreativitet. 

Moderaterna vill arbeta för att hela Tingsryd skall kunna växa . En förutsättning för att orterna ska vara 

attraktiva är att det finns en bra skola. 

För Moderaterna 



2018-04-13 

TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Upprustning av gymnastikbyggnaden i Urshult 

Förslag till beslut 

1. Kommunledningsfö1valtningen utreder forntsättningar för en ny motsvarande 
gymnastikbyggnad i Urshult. 

2. Kommunledningsfö1valtningen avsätter investeringsanslag avseende investering av 
en motsvarande gymnastikbyggnad i Urshult. 

3. Medel tas från intäkten av försäljningen av Viebodafastigheterna, resterande medel 
läggs för amortering av kommunens låneskuld. 

4. Utredningen skall redovisas senast maj månads utgång. 

Bakgrund 

Gymnastikbyggnaden i Urshult har under lång tid varit underhållsmässigt eftersatt. 
Under 2017 drabbades även byggnaden av en brand. Synpunkter har inkommit från 
både skolpersonal, föräldrar, barn och sockenråd som påpekat behovet av en ny 
gymnastikbyggnad. I samband med försäljning av Viebodafastigheterna finns det 
finansiellt utrymme för ett särskilt investeringsanslag gällande byggnaden. Därför 
föreslår vi socialdemokrater att kommunledningsfö1valtningen initierar en utredning 
av renoverings- alternativt nybyggnads behov av gymnastikbyggnaden i Urshult. 
Medel skall tas från försäljningen av Viebodafastigheterna. Resterande intäkt från 
försäljningen skall avsättas för amortering av kommunens låneskuld. 

Milrnel J eansson (S) Magnus Carlberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Grnppledare 



Ärende 32 

Medborgarförslag om att 

använda pengarna från 

försäljning av fastigheterna 

Vieboda till att bygga bostäder 

i Linneryd 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 82 

Medborgarförslag om att använda pengarna från försäljning 
av fastigheterna Vieboda till att bygga bostäder i Linneryd 
Dm KS/2019:339 1.2.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Enelund inkom 2018-05-07 med ett medborgarförslag om att 
intäkterna från försäljningen av Viebodafastigheterna ska gå till Linneryds 
socken. 

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningen lämnar följande yttrande: 

Beslut om försäljning eller köp av kommunala fastigheter tas i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige har som uppgift att ansvara för hela 
kommunens verksamheter. I detta ansvar ligger även rent 
fördelningsprincipiella frågor. Som politiker i kommunfullmäktige har vi 
som ansvar att se till hela kommunen och dess utveckling. Detta innebär 
ibland att vi som folkvalda politiker får ta beslut som medför att den 
kommundel man representerar får avstå från satsningar på grund av andra 
kommundelars behov. 

Under 70-talet slogs sju kommuner ihop till en och inom politiken är 
representationen och närvaron i alla kommundelar viktiga principer. Att 
däremot härleda eventuella intäkter från fastighetsförsäljningar eller för den 
delen köp av fastigheter till just den kommundelen fastigheten är belägen i 
skulle skapa stora svårigheter kring gränsdragningar av administrationsskäl. 
Driftskostnader kan uppstå och därmed frågan vilken kommundel skall stå 
för kostnaderna. 

Exempel på andra svårigheter är kontroll att investeringar går till rätt 
kommundel, ojämn fördelning mellan kommundelarna, svårigheter i 
kommunal översiktsplanering mm. Fullmäktige har antagit en kommunal 
översiktsplan som skall gälla långsiktigt och vara vägledande för kommunal 
utveckling. Skulle kommunen arbeta utifrån förslaget skulle denna 
översiktsplanering bli avseväit svårare att fullfölja. 

I Utdragsbestyrkande . 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 82 fortsättning 

Vad gäller bostäder i Linneryd kan konstateras att Tingsrydsbostäder AB 
under 2018 tillskapat och renoverat 13 st lägenheter i det f d äldreboendet 
Lindegården. I samma byggnad beräknas ytterligare 10 st lägenheter bli 
inflyttningsklara under 2019. Totalt således 23 st lägenheter. Bostadsbolaget 
förvärvade fastigheten från kommunen till förmånliga villkor år 201 7 efter 
beslut i kommunfullmäktige. Som en annan åtgärd för att stärka 
Tingsrydsbostäders möjligheter att tillskapa bostäder i kommunen har 
kommunen tillfört ägaiiillskott till bostadsbolaget om totalt 23 mkr under de 
senaste åren. Mot bakgrund av detta bedöms bostadsbolaget, tillsammans 
med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder, ha bra ekonomiska 
förutsättningar att tillskapa nya bostäder på mier i kommunen där man 
bedömer att behoven är störst. Något ytterligare ägartillskott eller liknande 
bedöms därför inte vara aktuellt i dagsläget. 

Arendets beredning 

Ärendet remitterade till ekonomichef för yttrande och har beretts i 
samverkan mellan ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef, 
2019-02-19 

2. Medborgarförslag, 2018-05-07 

I Utdragsbestyr!Omde 
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Mikael Jeansson 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Mikael.jeansson@tingsryd.se   

 
 
 
 
Medborgarförslag om att använda pengarna från försäljning av fastigheterna 
Vieboda till att bygga bostäder i Linneryd 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunlednings-
förvaltningens yttrande.  

Beskrivning av ärendet  
 
Kenneth Enelund inkom 2018-05-07 med ett medborgarförslag om att intäkterna från 
försäljningen av Viebodafastigheterna ska gå till Linneryds socken.  
 
Yttrande  
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar följande yttrande:  
 
Beslut om försäljning eller köp av kommunala fastigheter tas i kommunfullmäktige. 
Fullmäktige har som uppgift att ansvara för hela kommunens verksamheter. I detta ansvar 
ligger även rent fördelningsprincipiella frågor. Som politiker i kommunfullmäktige har vi som 
ansvar att se till hela kommunen och dess utveckling. Detta innebär ibland att vi som 
folkvalda politiker får ta beslut som medför att den kommundel man representerar får avstå 
från satsningar på grund av andra kommundelars behov.  
 
Under 70-talet slogs sju kommuner ihop till en och inom politiken är representationen och 
närvaron i alla kommundelar viktiga principer. Att däremot härleda eventuella intäkter från 
fastighetsförsäljningar eller för den delen köp av fastigheter till just den kommundelen 
fastigheten är belägen i skulle skapa stora svårigheter kring gränsdragningar av 
administrationsskäl. Driftskostnader kan uppstå och därmed frågan vilken kommundel skall 
stå för kostnaderna.  
 
Exempel på andra svårigheter är kontroll att investeringar går till rätt kommundel, ojämn 
fördelning mellan kommundelarna, svårigheter i kommunal översiktsplanering mm. 
Fullmäktige har antagit en kommunal översiktsplan som skall gälla långsiktigt och vara 
vägledande för kommunal utveckling. Skulle kommunen arbeta utifrån förslaget skulle denna 
översiktsplanering bli avsevärt svårare att fullfölja. 
 
Vad gäller bostäder i Linneryd kan konstateras att Tingsrydsbostäder AB under 2018 
tillskapat och renoverat 13 st lägenheter i det f d äldreboendet Lindegården. I samma byggnad 
beräknas ytterligare 10 st lägenheter bli inflyttningsklara under 2019. Totalt således 23 st 

f.iTingsryds 
\:!;/kommun 
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Mikael Jeansson 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Mikael.jeansson@tingsryd.se   

 
 
lägenheter. Bostadsbolaget förvärvade fastigheten från kommunen till förmånliga villkor år 
2017 efter beslut i kommunfullmäktige. Som en annan åtgärd för att stärka 
Tingsrydsbostäders möjligheter att tillskapa bostäder i kommunen har kommunen tillfört 
ägartillskott till bostadsbolaget om totalt 23 mkr under de senaste åren. Mot bakgrund av detta 
bedöms bostadsbolaget, tillsammans med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder, ha bra 
ekonomiska förutsättningar att tillskapa nya bostäder på orter i kommunen där man bedömer 
att behoven är störst. Något ytterligare ägartillskott eller liknande bedöms därför inte vara 
aktuellt i dagsläget. 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet remitterades till ekonomichef för yttrande och har beretts i samverkan mellan 
ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Förslagsställare  
 
 
 
Mikael Jeansson 
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
kommunledningsförvaltningen 
 

f.iTingsryds 
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Dnr 
Linneryd den 7 maj 2018. 

MEDBORGARFÖRSLAG. 

Enligt envisa rykten är skogsfastigheterna Vieboda 1 :2 och 2:2 nu sålda. 
Fastigheterna såldes en gång för "blygsamma" summor och är mer att betrakta som gåvor till 
dåvarande Linneryd kommun. 
För att hedra de tidigare ägarna borde försäljningssumman gå till något projekt I Linneryd, 
exempelvis bostäder. Det saknas "treor" i Linneryd. 
Linneryd är den kommundel som haft bäst befolkningsutveckling i hela vår kommun 2017, men här 
saknas bostäder. 

Förslag. För att hedra de tidigare ägarna av Vieboda: BYGG BOSTÄDER I LINNERYD FÖR 
PENGARNA! 

Kenneth Enelund 
Rönnvägen 34 
3 625 8 Linneryd 
tel 0470-34215 

07 6-7946144 



Ärende 33 

Motion om att vinsten från 

försäljning av 

skogsfastigheterna i Vieboda 

ska tillföras Tingsrydsbostäder 

för att återinvesteras i 

bostäder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 81 

Motion om att vinsten från försäljningen av 
skogsfastigheterna Vieboda ska tillföras Tingsrydsbostäder 
för att återinvesteras i bostäder 
Dnr KS/2019:320 1.2.6 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besvara motionen i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna Patrick Ståhlgren och Marie Fransson inkom 2018-03-22 med 
en motion om att vinsten från försäljningen av skogsfastighetema i Vieboda 
ska tillföras Tingsrydsbostäder för att återinvesteras i bostäder. 

Yttrande 

Kommunledningsförvaltningen lämnar följande yttrande: 

Beslut om försäljning eller köp av kommunala fastigheter tas i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige har som uppgift att ansvara för hela 
kommunens verksamheter. I detta ansvar ligger även rent 
fördelningsprincipiella frågor. Som politiker i kommunfullmäktige har vi 
som ansvar att se till hela kommunen och dess utveckling. Detta innebär 
ibland att vi som folkvalda politiker får ta beslut som medför att den 
kommundel man representerar får avstå från satsningar på grund av andra 
kommundelars behov. 

Under 70-talet slogs sju kommuner ihop till en och inom politiken är 
representationen och närvaron i alla kommundelar viktiga principer. Att 
däremot härleda eventuella intäkter från fastighetsförsäljningar eller för den 
delen köp av fastigheter till just den kommundelen fastigheten är belägen i 
skulle skapa stora svårigheter kring gränsdragningar av administrationsskäl. 
Driftskostnader kan uppstå och därmed frågan vilken kommundel skall stå 
för kostnaderna. 

Exempel på andra svårigheter är kontroll att investeringar går till rätt 
kommundel, ojämn fördelning mellan kommundelarna, svårigheter i 
kommunal översiktsplanering mm. Fullmäktige har antagit en kommunal 
översiktsplan som skall gälla långsiktigt och vara vägledande för kommunal 
utveckling. Skulle kommunen arbeta utifrån förslaget skulle denna 
översiktsplanering bli avsevärt svårare att fullfölja. 

I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 81 fo1isättning 

Vad gäller bostäder i Linneryd kan konstateras att Tingsrydsbostäder AB 
under 2018 till skapat och renoverat 13 st lägenheter i det f d äldreboendet 
Lindegården. I samma byggnad beräknas ytterligare 10 st lägenheter bli 
inflyttningsklara under 2019. Totalt således 23 st lägenheter. Bostadsbolaget 
förvärvade fastigheten från kommunen till fö1månliga villkor år 2017 efter 
beslut i kommunfullmäktige. Som en annan åtgärd för att stärka 
Tingsrydsbostäders möjligheter att tillskapa bostäder i kommunen har 
kommunen tillfört ägaiiillskott till bostadsbolaget om totalt 23 mkr under de 
senaste åren. Mot bakgrund av detta bedöms bostadsbolaget, tillsammans 
med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder, ha bra ekonomiska 
förutsättningar att tillskapa nya bostäder på 01ier i kommunen där man 
bedömer att behoven är störst. Något ytterligare ägaiiillskott eller liknande 
bedöms därför inte vara aktuellt i dagsläget. 

Arendets beredning 

Ärendet remitterades till ekonomichef för yttrande och har beretts i 
samverkan mellan ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef, 
2019-02-19 

2. Motion Moderaterna, 2018-03-02 

I Utdragsbestyrkande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Motion om att vinsten från försäljningen av skogsfastigheterna i Vieboda 
ska tillföras Tingsrydsbostäder för att återinvesteras i bostäder 

  
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med kommunledningsförvaltningens 
yttrande.  

 Beskrivning av ärendet 
 
Moderaterna Patrick Ståhlgren och Marie Fransson inkom 2018-03-22 med en motion 
om att vinsten från försäljningen av skogsfastigheterna i Vieboda ska tillföras Tings-
rydsbostäder för att återinvesteras i bostäder.  
 
Yttrande  
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar följande yttrande:  
 
Beslut om försäljning eller köp av kommunala fastigheter tas i kommunfullmäktige. 
Fullmäktige har som uppgift att ansvara för hela kommunens verksamheter. I detta an-
svar ligger även rent fördelningsprincipiella frågor. Som politiker i kommunfullmäktige 
har vi som ansvar att se till hela kommunen och dess utveckling. Detta innebär ibland 
att vi som folkvalda politiker får ta beslut som medför att den kommundel man repre-
senterar får avstå från satsningar på grund av andra kommundelars behov.  
 
Under 70-talet slogs sju kommuner ihop till en och inom politiken är representationen 
och närvaron i alla kommundelar viktiga principer. Att däremot härleda eventuella in-
täkter från fastighetsförsäljningar eller för den delen köp av fastigheter till just den 
kommundelen fastigheten är belägen i skulle skapa stora svårigheter kring gränsdrag-
ningar av administrationsskäl. Driftskostnader kan uppstå och därmed frågan vilken 
kommundel skall stå för kostnaderna.  
 
Exempel på andra svårigheter är kontroll att investeringar går till rätt kommundel, 
ojämn fördelning mellan kommundelarna, svårigheter i kommunal översiktsplanering 
mm. Fullmäktige har antagit en kommunal översiktsplan som skall gälla långsiktigt och 
vara vägledande för kommunal utveckling. Skulle kommunen arbeta utifrån förslaget 
skulle denna översiktsplanering bli avsevärt svårare att fullfölja. 
 
Vad gäller bostäder i Linneryd kan konstateras att Tingsrydsbostäder AB under 2018 
tillskapat och renoverat 13 st lägenheter i det f d äldreboendet Lindegården. I samma 
byggnad beräknas ytterligare 10 st lägenheter bli inflyttningsklara under 2019. Totalt 
således 23 st lägenheter. Bostadsbolaget förvärvade fastigheten från kommunen till 

~Tingsryds 
~kommun 
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förmånliga villkor år 2017 efter beslut i kommunfullmäktige. Som en annan åtgärd för 
att stärka Tingsrydsbostäders möjligheter att tillskapa bostäder i kommunen har kom-
munen tillfört ägartillskott till bostadsbolaget om totalt 23 mkr under de senaste åren. 
Mot bakgrund av detta bedöms bostadsbolaget, tillsammans med systerföretaget Stiftel-
sen Tingsrydsbostäder, ha bra ekonomiska förutsättningar att tillskapa nya bostäder på 
orter i kommunen där man bedömer att behoven är störst. Något ytterligare ägartillskott 
eller liknande bedöms därför inte vara aktuellt i dagsläget. 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet återemitterades till ekonomichef för yttrande och har beretts i samverkan mel-
lan ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Motionärerna 
 
 
 
Mikael Jeansson 
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
kommunledningsförvaltningen 
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MODERATERNA 

Dnr 
Motion till kommunfullmäktige i Tingsrya ommun 2018-03-14 

Vi moderater i Tingsryd ser utvecklingen i Tingsryds kommun som väldigt viktig. För att vi 
skall kunna förbättra den kommunala service och välfärd som finns idag behöver hela 
Tingsryd växa. Idag går företagen i Tingsryds kommun bra och nya företag etableras hela 
tiden. För att företagen skall kunna fortsätta växa och blomstra så behövs arbetskraft. Idag 
råder det bostadsbrist i Tingsryds kommun med en bostadskö på över 450 personer, vilket 
gör det svårt att locka hit nya invånare och ny arbetskraft. 

Tingsryds moderaterna anser att vinsten från försäljningen utav kommunens 
skogsfastigheter i Vieboda skall återinvesteras i nya hyresrätter, tryggboende och bostäder. 
Investeras pengarna så kommer de ge avkastning samtidigt som det möjliggör den rotation 
och rörlighet på bostadsmarknaden som är eftersträvansvärd och där med tillåter 
nyinflyttning samt den yngre generationen att köpa sig ett hus. Investeras dessa pengar ger 
det en möjlighet att växla upp dem vilket innebär att man kommer kunna bygga bostäder för 
minst 100 miljoner kronor. 

Moderaterna i Tingsryd kommun vill 

att vinsten från försäljningen av skogsfastigheterna i Vieboda skall tillföras 
Tingsrydsbostäder, pengarna skall återinvesteras i nya bostäder. 

,:7-) ~~~✓--n>' /i-,,,. R"~ 

Patrick Ståhlgren Marie Fransson 



Ärende 34 

Motion om skolbiblioteken i 

Tingsryds kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 53 

Motion om skolbiblioteken i Tingsryds kommun 
Dnr KS/2019:295 1.2.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med bildningsnämndens 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige skickade 2018-06-11 en motion om skolbiblioteken i 
kommunen på remiss till bildningsnämnden. Motionen är inlämnad av 
Vänsterpaiiiet och motionsställarna vill i sin motion att bildningsnämnden 
tillsammans med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB tar fram nya 
lokaler för skolbiblioteken i Urshult och Linneryd, då de anser att 
skolbibliotekslokalerna där är små och trånga samt att man inte kan 
tillgodose skolelever och skolpersonal ett bra utbud och standard som ett 
skolbibliotek ska ha. De påtalar också att arbetsmiljön för 
bibliotekspersonalen ska vara bra. 

Yttrande 

Bildningsnämnden § 83 2018-02-28 föreslog att motionen ska avslås då 
nämndens uppfattning är att skolbiblioteken i Urshult och Linneryd fungerar 
mycket bra. Detta kan exemplifieras genom följande: 

Skolbiblioteken finns i skollokalerna, det är "sockavstånd", det vill säga 
barnen har en god tillgänglighet inom skolans väggar att enkelt nå 
skolbiblioteket. En nära och central punkt för övrig verksamhet på skolorna, 
inklusive förskola (vars barn regelbundet besöker skolbiblioteken), 
förskoleklass och fritidshem. 

Skolbiblioteken används för avkoppling och rekreation på raster och för 
skolarbete även när bibliotekarien inte finns på plats. Skolbiblioteken är 
öppna skolbibliotek, inga låsta tider under dagarna. 

En utveckling av självservice för eleverna pågår på skolbiblioteken, barnen 
scannar in låneböcker och återlämnar dem på samma sätt. 

Skolpersonal och bibliotekarier samverkar genom arbetslagsmöten, där 
pedagogiska och praktiska frågor löses. 

I Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 53 fortsättning 

Besluts underlag 

I. Motion 2018-06-0 I 
2. Bildningsnärnndens beslut§ 53, 2019-08-28 

I Utdragsbesty,kande 

13 (18) 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-28 

§ 83 

Motion om skolbiblioteken i kommunen 
Dnr 2018/103 889 

Beslut 

1. Bildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås då nämndens 
uppfattning är att skolbiblioteken i Urshult och Linneryd fungerar 
mycket bra. Detta kan exemplifieras genom följande: 

19(27) 

Skolbiblioteken finns i skollokalerna, det är "sockavstånd", det vill säga 
barnen har en god tillgänglighet inom skolans väggar att enkelt nå 
skolbiblioteket. En nära och central punkt för övrig verksamhet på 
skolorna, inklusive förskola (vars barn regelbundet besöker 
skolbiblioteken), förskoleklass och fritidshem. 

Skolbiblioteken används för avkoppling och rekreation på raster och för 
skolarbete även när bibliotekarien inte finns på plats. Skolbiblioteken är 
öppna skolbibliotek, inga låsta tider under dagarna. 

En utveckling av självservice för eleverna pågår på skolbiblioteken, 
barnen scannar in låneböcker och återlämnar dem på samma sätt. 

Skolpersonal och bibliotekarier samverkar genom arbetslagsmöten, där 
pedagogiska och praktiska frågor löses. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om skolbiblioteken i kommunen på 
remiss från kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet 
och motionsställarna vill i sin motion att bildningsnämnden tillsammans 
med TUF AB tar fram nya lokaler för skolbiblioteken i Urshult och 
Linneryd, då de anser att skolbibliotekslokalerna där är små och trånga samt 
att man inte kan tillgodose skolelever- och skolpersonal ett bra utbud och 
standard som ett skolbibliotek skall ha. De påtalar också att arbetsmiljön för 
bibliotekspersonalen skall vara bra. 

Bildningsnämnden har under hela förändringsarbetet att utveckla 
skolbiblioteken fått en god och uppdaterad information om hur arbetet 
:framskrider och hur barn/elever, lärare och bibliotekspersonal uppfattar och 
bedömer förändringen. Nämnden har också gjort verksarnhetsbesök på 
samtliga fyra skolbibliotek där förändringarna skett och pratat med personal 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 

2018-08-28 

§ 83 fortsättning 

och barn/elever. Uppfattningen är att skolbiblioteken fungerar mycket bra på 
ovannämnda skolor. Nämnden har inte mötts av några negativa reaktioner 
på att lokalerna är för små. Tvärtom har ett nytänkande kring möblering och 
inventarier utvecklats under förändringsarbetet. 

Föreligger förslag att bildningsnärnnden ska föreslå att motionen ska avslås 
då nämndens uppfattning är att skolbiblioteken i Urshult och Linneryd 
fungerar mycket bra. Detta kan exemplifieras genom följande: 

Skolbiblioteken finns i skollokalerna, det är "sockavstånd", det vill säga 
barnen har en god tillgänglighet inom skolans väggar att enkelt nå 
skolbiblioteket. En nära och central punkt för övrig verksamhet på skolorna, 
inklusive förskola (vars barn regelbundet besöker skolbiblioteken), 
förskoleklass och fritidshem. 

Skolbiblioteken används för avkoppling och rekreation på raster och för 
skolarbete även när bibliotekarien inte finns på plats. Skolbiblioteken är 
öppna skolbibliotek, inga låsta tider under dagarna. 

En utveckling av självservice för eleverna pågår på skolbiblioteken, barnen 
scannar in låneböcker och återlämnar dem på samma sätt. 

Skolpersonal och bibliotekarier samverkar genom arbetslagsmöten, där 
pedagogiska och praktiska frågor löses. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från bildningsnämndens ordförande, 2018-08-20. 
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-06-11 § 88, 

Inkomna motioner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



( 

( 

( 
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Tingsryds Kommun 

Kommunfullmäktige 

2018.06.01 

Motion om skolbiblioteken i kommunen 

Tli\!GSRYDS l<OMMUN 

2018 -06- 0 4 

Sedan kommunens majoritet la ner 4 st biblioteksfilialer, så har man i Konga, 

Urshult, Linneryd och Väckelsång inrättat nya skolbibliotek i andra lokaler. 

I Väckelsång och i Konga har det blivit i bra och tillfredställande lokaler som 

personalen är nöjda med. 

I Urshult och i Linneryd är lokalerna inte i bästa skick, de är små och trånga och 

man kan i dessa lokaler inte tillgodose skolelever o skolpersonal ett bra utbud 

och standard som ett skolbibliotek ska vara. Arbetsmiljön för 

bibliotekspersonalen ska vara bra även i Linneryd o Urshult. 

Vänsterpartiet anser att man inom det snaraste tar fram andra lokaler för dessa 

orter, så att även de får ett skolbibliotek som man kan vara stolt över. 

Vänsterpartiet yrkar; 

- att bildningsnämnden tillsammans med TUFAB tar fram lokaler i dessa 

orter så att man även här får bra skolbibliotek 

- att detta sker så fort man kan 

~.; ... ~.S::.b ........... . 
Jörgen Forsberg, kf-ledamot för V Göran Mård, kf-ledamot för V 



Ärende 35 

Motion om musik på skolans 

toaletter 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

l 

§ 79 

Motion om musik på skolans toaletter 
Dm KS/2019:316 1.2.6 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge 
kommunledningsförvaltningen uppdrag att på prov införa musik på 
skolornas toaletter under ett år på de utvalda toaletterna på 
Dackeskolans högstadium och på Wasaskolan. 

2. Däimed föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpaitiet lämnade 2017-05-08 in en motion till kommunfullmäktige om 
att införa musik på skolornas toaletter. I motionen framförs att musik på 
toaletterna skulle bidra till att eleverna skulle uppleva det som mindre 
pinsamt att gå på toaletten och att det skulle medverka till elevernas 
välbefinnande och genom detta bidra till att de lyckas bättre i skolan. 

På AMB finns musik på toaletterna, men däi· förbereddes det för detta redan 
vid byggnationen av skolan. Att införa det i efterhand är förknippat med 
olika kostnader som installation av högtalare, dragning av kablage och 
eventuellt inl(öp av musikanläggning. Även STIM-avgiften kan komma att 
höjas eftersom den yta där musik hörs ökar. Dessutom måste någon sköta 
musiken. 

Aterremiss 

Kommunstyrelsens ai·betsutskott tog 2018-12-03 beslut att åtenemittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med uppdrag att ta fram en 
kompletterande kostnads- och behovsbedömning. 

Arendets beredning 

Ärendet ha:r beretts av Tekniska avdelningen inom 
kommunledningsförvaltningen i samråd med Bildningsförvaltningen. 

Möjlig teknisk lösning 

Kontakt har tagits med företaget Epidemic Sound som tillhandahåller 
tjänster när det gäller bakgrundsmusik i olika miljöer. De arbetar med att 
musiksätta fysiska miljöer runt om i landet såsom hotell, parkeringsgarage, 
gym, kundtoaletter, restauranger, butiker, cafäer, väntrum och mottagningm 

I Utdragsbestyrfumde 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 79 fo1isättning 

mm. När man spelar musik från Epidemic Sound så behöver man inte betala 
avgifter till Stim och Sami då Epidemic äger 100 procent av all musik de 
spelar och inte är anslutna till några upphovsrättsorganisationer. 

Epidemic är idag världens största leverantör av musik till Youtube och deras 
musik spelas i bakgrunden av ca 80 procent av alla svenska tv-program på t 
ex SVT och TV 4. Deras musik hörs också i filmproduktioner från 
Hollywood samt på bl a Netflix och de levererar idag musik till 20 000 
fysiska miljöer runt om i världen. 

Epidemic har goda relationer med många högtalarleverantörer och kan på så 
sätt erbjuda bra priser på högtalare. 

Om vi anlitar Epidemic behöver inte vår personal sköta musiken. Med deras 
musiklösning sänds musiken helt från deras kontor i Stockholm och tas 
emot av en musikbox (lika liten som en telefon) som man installerar i 
högtalarsystemet. 

Prioritering av toaletter där det eventuell skulle höras musik 

För att avgöra i vilka toaletter som vi skall ha musik och för att kunna få ett 
kostnadsförslag har vi bjudit in en installatör till Dackeskolans högstadium 
och till W asaskolan. 

Dackeskolans högstadium 
På Dackeskolans högstadium finns det dels toaletter i anslutning till de olika 
arbetslagen och dels toaletter i en centralt belägen korridor. I den här 
konidoren som utgår från centralhallen vid cafäet finns det två grupper av 
toaletter med 5 toaletter i vaije grupp. Om man vill vara mer anonym när 
man går till toaletten så är det nog till en av de här toaletterna man går och 
inte till en av dem som ligger i anslutning till uppehållsrurnmet vid 
respektive arbetslag. Vid kostnadsberäkningen är förutsättningen att det är 
de här 10 toaletterna i korridoren som får musik. 

Wasaskolan 
På Wasaskolan finns det ett antal toaletter spridda på skolan, men i 
anslutning till centralhallen finns det två toalettrum med vardera tre separata 
toaletter. Ett toalettrum är för flickor och ett för pojkar. När man kommer in 
i toalettrummet finns det tre sepai·ata dörrar till de olika toaletterna. Redan 
idag är man tämligen anonym när man använder en av dessa toaletter 
eftersom man passerar två dönar för att komma in till toaletten. Men om det 
skall installeras musik här är bedömningen att det i så fall räcker att sätta 
högtalare i respektive yttre toalettrum och inte i vaije toalett. Musik i det 
yttre rummet gör att det blir svårt att höra ljud från respektive toalett. 

I 
I Utdmgsbescy, kan de 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 79 fo1tsättning 

Kostnader 

Enligt erhållen offe11 skulle kostnaden för installationen av högtalare på 
både Dackeskolan och Wasaskolan kosta 15 958 kr. Detta är en 
engångskostnad. 

Kostnaden för själva musiktjänsten, att spela licensfri musik, skulle för båda 
skolorna bli 9 576 kr i årlig kostnad. 

Totalt skulle kostnaden första året bli: 25 534 kr för att sedan bli 9 576 kr 
per år. 

Behov av musik på skolornas toaletter 

Varken skolornas rektorer eller elevhälsan anger, vid förfrågan, att det finns 
behov av musik på skolornas toaletter. De framför att de inte har fått sådana 
signaler utan ser att det då finns stön-e behov av att t ex bygga om de 
gemensamma duscharna vid gymnastiksalen till separata duschbås. Här 
uppl~ver eleverna stöne obehag. 

Bildningsförvaltningen ser inte behov att ett generellt beslut utan konstaterar 
att det är varje rektors ansvar att besluta om att vidta lämpliga åtgärder för 
att främja elevernas välbefinnande och trivsel på respektive skola. 

På Wasaskolan har det genomfö1ts en enkät bland eleverna där frågan har 
ställts om man vill ha musik på toaletterna eller om man inte vill det. Det 
var 66 st elever som svarade på enkäten och av dem svarade 75,8 procent Ja 
och 24,2 procent svarade Nej. Tyvärr ger den här enlcäten ingen indikation 
på behovet av musik på toaletterna utan visar mer att eleverna gärna ser att 
det finns musik där. 

Förutsättningarför ett eventuellt beslut 

Om kommunstyrelsen är positiv till införandet av musik på skolornas 
toaletter görs detta lämpligen på prov under ett år på de utvalda toaletter på 
Dackeskolans högstadium och på Wasaskolan som redovisats ovan. Efter ett 
år kan försöket utvärderas inom Bildningsförvaltningen och frågan om 
eventuell f01tsättning prövas. Finansiering under provåret tas från 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsmedel. 

Beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge 
kommunledningsförvaltningen uppdrag att på prov införa musik på 

I Utdragsbestydrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 
L__ 

§ 79 fortsättning 

skolornas toaletter under ett år på de utvalda toaletterna på 
Dackeskolans högstadium och på Wasaskolan. 

2. Däimed föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssans yrkande. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-03-11 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 § 295 
3. Motion Centerpartiet, 2017-05-08 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 295 

Motion om musik på skolornas toaletter 
Dm 2017/326 609 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott åten-emitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med uppdrag att ta fram en kompletterande 
kostnads- och behovsbedömning. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet lämnade 2017-05-08 in motion till kommunfullmäktige om att 
införa musik på skolornas toaletter. I motionen framförs att musik på 
toaletterna skulle bidra till att eleverna skulle uppleva det som mindre 
pinsamt att gå på toaletten och att det skulle medverka till elevernas 
välbefinnande och genom detta bidra till att de lyckas bättre i skolan. 

På AMB finns musik på toaletterna, men där förbereddes det för detta redan 
vid byggnationen av skolan. Att införa det i efterhand är förknippat med 
olika kostnader som installation av högtalare, dragning av kablage och 
eventuellt inköp av musikanläggning. Även STIM-avgiften kan komma att 
höjas eftersom den yta där musik hörs ökar. Dessutom måste musiken 
skötas av någon personal. 

Bildningsförvaltningen ser inte behov av ett generellt beslut utan konstaterar 
att det är varje rektors ansvar att besluta om att vidta lämpliga åtgärder för 
att främja elevernas välbefinnande och trivsel på respektive skola. 
På grund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-11-13 
2. Bildningsnämnden § 53 2017-08-23 
3. Kommunstyrelsen§ 198 2017-09-11 
4. Motion Centerpartiet, 2017-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar åten-emiss med uppdrag att ta fram 
kompletterande kostnads- och behovsbedömning. 

Beslutsgång 

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

I Utdragsbestyrkande 
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2018-12-03 

I Utdragsbesty..kande 
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Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-23 

§ 53 

Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter 
Dm 2017/99 619 

Beslut 

1. Bildningsnämnden avger följ ande yttrande över skrivelsen: 

19(21) 

Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska 
avdelningen i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet 
genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa 
musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att införa 
musik på skolornas toaletter, i första hand på högstadiet och gymnasiet. 
Motivet är att många elever tycker att det är pinsamt att gå på toaletter i 
offentliga miljöer och därmed "håller sig" under hela skoldagen. Detta i sin 
tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett negativt sätt. 

Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det 
känns mer anonymt att gå på toaletten. 

Innan beslut om införande av musik på toaletterna tas, behöver det utredas 
vad ett sådant beslut skulle innebära när det gäller kostnader med mera. 
Därför föreslås nämnden att genom sitt yttrande framföra att en utredning 
om förutsättningarna för att införa musik på toaletterna bör genomföras. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att avge följande 
yttrande över skrivelsen: Bildningsnämnden föreslår att 
bildningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda 
ärendet genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att 
införa musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och 
gymnasiet. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef Yngve Rehnström, 2017-08-09. 
2. Remiss - Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter, 2017-05-17. 

Justerare Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) 

2017-08-23 

§ 5 3 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar att det är tekniska avdelningen som bör få i 
uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas 
toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbostyckande 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (47) 
  
 

Kommunstyrelsen  2017-09-11 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
   

§ 167 

Inför musik på skolans toaletter 
Dnr 2017/326    609 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen (teknisk avdelning)  
i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas toaletter, 
i första hand för högstadiet och gymnasiet.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Cecilia Cato (C) och Anna Johansson (C) har lämnat in en skrivelse till 
kommunstyrelsen om att införa musik på skolornas toaletter, i första hand på 
högstadiet och gymnasiet. Motivet är att många elever tycker att det är pinsamt 
att gå på toaletter i offentliga miljöer och därmed ”håller sig” under hela 
skoldagen. Detta i sin tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett negativt 
sätt. 
 
Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det känns 
mer anonymt att gå på toaletten. 
 
Bildningsförvaltningen skriver i yttrande att innan beslut om införande av musik 
på toaletterna tas, behöver det utredas vad ett sådant beslut skulle innebära när 
det gäller kostnader med mera. Därför föreslogs bildningsnämnden att genom 
sitt yttrande framföra att en utredning om förutsättningarna för att införa musik 
på toaletterna bör genomföras. 
 
Bildningsnämnden avgav följande yttrande (BN § 53, 2017-08-23): 
 
Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska avdelningen i 
uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas toaletter, 
i första hand för högstadiet och gymnasiet.  
 
Beslutsunderlag 
 

1. Skrivelse om att införa musik på skolans toaletter 
2. Bildningsnämnden § 53, 2017-08-23 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198, 2017-09-04 

  
____________ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchefen  

~Tingsryds 
~kommun 
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Centerpartiet 
2017-04-24 

Inför musik på skolans toaletter 

Med anledning av det fattade beslutet om avtal mellan Tingsryd kommun och STIM yrkar vi i 
Centerparitet att man utreder frågan om att införa musik på skolan toaletter. Vi önskar få ett 
kostnadsförslag på vad det skulle kosta att införa detta på högstadiet och gymnasieskolan i 
första hand. Faller det väl ut kan det bli aktuellt i alla grundskolor. 

( Vi ser att det är viktigt att barn och elevers vardag ska fungera. 
Alldeles för många ungdomar håller sig under skoldagarna då man tycker att det är väldigt 
pinsamt att gå på toaletten i offentliga miljöer. Att någon annan skulle höra när man gör sina 
behov leder till att man håller sig under dagen och detta skulle man kunna "trolla" bort 

( genom att ha högtalare med låg musik inne på toaletterna. 
Att hålla sig under en hel dag i skolan är inte bra för varken hälsan eller skolresultaten. 

För Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Cecilia Cato 
-A V\ t1.,,1 (\ twv\MY'-

Anna Johansson 

( 

( 



Ärende 36 

Investeringar VA-enheten 

2019 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 51 

Investeringar VA- enheten 2019 
Dm KS/2019:294 1.4.2 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bevilja: 

1. Del av investerings budget för 2019 används till ombyggnad el/styr 
Hensmåla 3 000 tkr, 1 500 tkr till förnyelse pumpstation samt 1 500 tkr 
används till ledningsbyte och relining. 

2. Beslutet finansieras genom VA-enhetens investeringsbudget. 

3. Tidplan för arbeten är att de förbereds eller beställs omgående och 
genomförs under året 2019. 

4. Rapportering och återkoppling sker i samband med årsredovisning för 
2019. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut om investeringar överstigande 1 mkr ska tas av nämnd. 
Investeringarna följer den investeringsplanering och prioritering av 
arbetet som finns för VA-enheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse VA-chef, 2019-02-08 

I Utdrags bestyr kan de 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Datum 2019-02-08

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Till kommunstyrelsen

Investeringar VA-enheten 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 

1. Del av investeringsbudget för 2019 används till ombyggnad el/styr Hensmåla 3 000 
tkr, 1 500 tkr till förnyelse pumpstation samt 1 500 tkr används till ledningsbyte och 
relining.

2. Beslutet finansieras genom VA-enhetens investeringsbudget. 

3. Tidplan för arbeten är att de förbereds eller beställs omgående och genomförs under 
året 2019.

4. Rapportering och återkoppling sker i samband med årsredovisning för 2019.

Beskrivning av ärendet
Beslut om investeringar överstigande 1 mkr ska tas av nämnd. Investeringarna följer 
den investeringsplanering och prioritering av arbetet som finns för VA-enheten.  

Ärendets beredning
Ärendet har handlagt på tekniska avdelningen samt samråtts med ekonomiavdelningen.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till
Tekniska avdelningen

Jonas Weidenmark Carina Axelsson
Teknisk chef VA-chef
Kommunledningsförvaltningen

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



Ärende 37 

Externa taxor gatu-och 

parkenheten 2019 



~Tingsryds 
\:,!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

l_ 

§ 77 

Externa taxor gatu- och parkenheten 
Dm KS/2019:355 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig: 

1. Fastställa gatu- och parkenhetens timpriser enligt bilaga. 

2. Taxorna är kalkylerade enligt självkostnadsprincipen 

3. Taxorna gäller från 1 juni 2019 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med nämndmålet Ökad digitalisering har arbetet med att 
tidsredovisa elektroniskt i Raindance återupptagits. Elektroniska 
tidsredovisningen kommer att användas för att debitera 
"anläggningsarbetaitimmar" (OS-timmar) och maskintimmar och ersätta 
nuvarande tidskrävande tidsrapportering på pappersblanketter. För att detta 
ska vara möjligt behövs en översikt av gatu- och parkenhetens taxor, dels 
taxorna internt inom egna enheten men även internt resterande delar av 
kommunens organisation samt taxorna till externa kunder. 

Beslutsunderlag 

I. Tjänsteskrivelse gatu- och parkchef, 2019-02-25 
2. Taxor externt gatu- och parkenheten, 2019-02-22, bilaga I. 

I Utdragsbestydiande 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 

 2019-02-25 
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 Till Kommunfullmäktige  
 
 
Justering av externa taxor gatu- och parkenheten  

 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa gatu- och parkenhetens timpriser enligt 

bilaga. 
 

2. Taxorna är kalkylerade enligt självkostnadsprincipen 
 

3. De nya externa taxorna ska gälla från 1 juni 2019 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I enlighet med nämndmålet Ökad digitalisering har arbetet med att tidsredovisa elektro-
niskt i Raindance återupptagits. Elektroniska tidredovisningen kommer att användas för 
att debitera ”anläggningsarbetartimmar” (GS-timmar) och maskintimmar och ersätta nu-
varande tidskrävande tidrapportering på pappersblanketter. För att detta ska vara möjligt 
behövs en översikt av gatu- och parkenhetens taxor, dels taxorna internt inom egna en-
heten men även internt resterande delar av kommunens organisation samt taxorna till 
externa kunder. 
 
Ärendets beredning 
 
Taxan är kalkylerad enligt självkostnadsprincipen av tekniskas ekonom Petra Jansson i 
samarbete med gatu- och parkchef Bengt Eriksson. 
 
Beslutsunderlag 
Taxor  externt gatu- och parkenheten, 2019-02-22, bilaga 1.  
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
 
Alla berörda nämnder och förvaltningar samt anslås på intranätet. 
 
 
 
 
Bengt Eriksson 
Gatu- och parkchef  
Kommunledningsförvaltningen  

~Tingsryds 
\:!;}kommun 
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Externa taxor Gatu- och parkenheten  

 
I enlighet med nämndmålet Ökad digitalisering har arbetet med att tidsredovisa elektro-
niskt i Raindance återupptagits. Elektroniska tidredovisningen kommer att användas för 
att debitera GS-timmar och maskintimmar och ersätta nuvarande tidskrävande tidrap-
portering på pappersblanketter. För att detta skall vara möjligt behövs en översikt av 
Gatu- och parks taxor, dels taxorna internt inom sin egen enhet men även internt reste-
rande delar av kommunens organisation samt taxorna till externa kunder. 
 
Nuvarande taxor är uppbyggda per fordon eller maskin som används. Som exempel när 
enheten debiterar gräsklippning på en skola debiteras, förutom GS-timmar, timtaxa på 
gräsklipparen men även på släpet och kilometertaxa på bilen som den anställde tagit sig 
dit med. 
 
När gatu- och parkenheten ska tidsredovisa elektroniskt vill vi förenkla men samtidigt få 
bra förutsättningar för en tydlig uppföljning. Nytt är att bilens och släpets kostnader in-
går i det kalkylerade priset för en GS-timme. De taxor som idag finns för varje fordon 
slås ihop till färdiga taxor för exempelvis sandsopning med traktor, snöskottning med 
Holder eller höghöjdsrensning med Hjullastare. Kalkylerna är genomgångna och en viss 
förändring i debiteringsgraden är gjord men den största förändringen är den nya gruppe-
ringen som i sig skapar nya taxor.  
 
Nedan visas ett sammandrag av taxeförändringen som gäller för de externa debitering-
arna. Taxan är kalkylerad enligt självkostnadsprincipen av tekniskas ekonom Petra Jans-
son i samarbete med gatu- och parkchef Bengt Eriksson. 
 
  

~Tingsryds 
\:!;}kommun 
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Prislista Gata och Park 
 taxa per timme om ingen annat anges  2018  2019  
   Externt  Externt  

 GS-timme Normaltid 370      
 inkl snickare, röjning och verkstad Enkel ÖT 655     
   Kval. ÖT 875     
         
 GS-timme Normaltid   400  
 inkl snickare Enkel ÖT   730  
   Kval. ÖT   970  
 Verkstad 2019 Normaltid   506  
   Enkel ÖT   920  
   Kval. ÖT     1219  
   2018  2019  
   Externt  Externt  
 Maskintaxa          
 Väghyvel  870  888  
 Lastbil  515  528  
 Lastbil med redskap    646  
 Hjullastare eller traktor  305     
 Hjullastare    463  
 Hjullastare med redskap    463-582  
 Traktor    231  
 Traktor med redskap    262-813  
 Redskapsbärare  415  421  
 Gräsklippare  250  244  

 Tillbehör maskinburna redskap  70  
debiteras ej enskilt, taxa finns 
tillsammans med fordon  

 Tillbehör handredskap  35  debiteras ej   

 Personbil/ Skåpbil per mil   70   debiteras ej ingår i GS-timme  

       
 
 
 
 
Petra Jansson 
Ekonom tekniska avdelningen 
KLF 

I I I 

I I I 



Ärende 38 

Taxa för tömning av enskilda 

brunnar 2019 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

L 

§ 78 

Taxa för tömning av enskilda brunnar 2019 
Dm KS/2019:444 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna bilagt förslag till reviderad slamtaxa, Renhållningstaxa för 
Tingsryds kommun, 4. Slamavskiljare, som ersätter punkt 4 i 
renhållningstaxa 2019 Tingsryds kommun. 

2. Finansiering sker genom den beslutade taxan. 

3. Taxan gäller från 8 april 2019. 

4. Södra Småland Avfall och Miljö (SSAM) åte1rnppo1ierar resultat för 
verksamheten till Tingsryds kommun löpande. 

Beskrivning av ärendet 

Under hösten 2018 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, 
Tingsryd och Älmhults kommuner genomfö1is. Utifrån priserna i 
upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa tagits fram. 
Taxerevideringen bygger på samma grnnddokument, där till exempel 
extratömningar hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget 
finns också avgifter för tömning av fettavskiljare 

Förslaget 

För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 
l' tn· d en 1gt 0~1an e: 

Taxa Obligatorisk tömning 2018 

Taxa Obligatorisk tömning 2019 

Taxa Bud 2018 

Taxa Bud 2019 

Samtliga priser inklusive moms 

Ärendets beredning 

Älmhult 

1051 
940 

1548 
1875 

Lessebo Tingsryd 

1015 650 
940 940 

1758 1300 
1875 1875 

Ärendet har beretts av Södra Småland Avfall och miljö för Tingsryd 
kommuns räkning. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 78 fo1isättning 

Beslutsunderlag 

1. Södra Småland Avfall och Miljö, Beslut om förslag till ändrad taxa. 
2. Reviderad slamtaxa 2019 för Lessebo, Tingsryd, Älmhult kommuner 
3. Renhållningstaxaför Tingsryds kommun 2019, bilaga 1 
4. Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-02-28 

I Utdragsbestyrkande 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 
 
 Datum 2019-02-28 
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Taxa för tömning av enskilda brunnar 2019 

 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till reviderad slamtaxa, Ren-

hållningstaxa för Tingsryds kommun, 4. Slamavskiljare, som ersätter punkt 4 i ren-
hållningstaxa 2019 Tingsryds kommun.  

2. Finansiering sker genom den beslutade taxan. 

3. Gäller from 2019-04-08 

4. Södra Småland Avfall och Miljö (SSAM) återrapporterar resultat för verksamheten 
till Tingsryds kommun löpande.  

 
Beskrivning av ärendet 
Under hösten 2018 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, Tingsryd och Älm-
hults kommuner genomförts. Utifrån priserna i upphandlingen har förslag till reviderad 
slamtaxa tagits fram. Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extra-
tömningar hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också avgif-
ter för tömning av fettavskiljare 
 
Förslaget 
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt föl-
jande: 

Älmhult Lessebo Tingsryd
Taxa Obligatorisk tömning 2018 1051 1015 650
Taxa Obligatorisk tömning 2019 940 940 940

Taxa Bud 2018 1548 1758 1300
Taxa Bud 2019 1875 1875 1875  
Samtliga priser inklusive moms 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av SSAM för Tingsryd kommuns räkning.  
  
Beslutsunderlag 
Beslut i SSAM om ändrad om förslag till ändrad taxa. Bilaga: Reviderad slamtaxa 2019 
för Lessebo, Tingsryd, Älmhult kommuner 
Förslaget till hela taxan redovisas i bilaga: Renhållningstaxa för tingsryds kommun 
2019. 
 
 

~Tingsryds 
~kommun 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Teknisk chef 
Tingsryds kommuns ekonomiavdelning 
Södra Småland Avfall och Miljö.  
 
 
 
 
Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 



RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2019 
 
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2019-04-08 
 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 
motsvarande grad. 
 
4. SLAMAVSKILJARE 

 
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår en avgift per 
brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   940 kr  
Volym 3-4 m3  1530 kr   
Volym 4-6 m3  1960 kr 
Volym upp till 12 m3  3230 kr 
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 
avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 
budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 
ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 
uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 
körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 
tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr per tömning. 
 
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende på brunnens 
volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1875 kr 
Volym 3-4 m3  2470 kr 
Volym 4-6 m3  2900 kr 
Volym upp till 12 m3  4050 kr 
 
Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, avgift per tank 
enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1875 kr 
Volym 3-4 m3  2470 kr 
Volym 4-6 m3  2900 kr 
Volym upp till 12 m3  4050 kr 
 
Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 
tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 
1025:- per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För 
tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas 



3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning 
mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle. 
 
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  
Över 30 m slang   100 kr 
Över 40 m slang  200 kr  
 
Avgift för slanglängd införs from 2020-01-01 
 
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 
brunn 
 
För tömning av kemtoa utgår avgift motsvarande budningstömning av tät tank med volym upp 
till 3 m3 
 
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 
inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 900 kr per 
timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 
 
Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 
enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 
kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 
förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 
tillägg om 1025:- per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 
miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
 



Ärende 39 

Kommunstyrelsens riktlinjer 

angående försäljningsprocess 

för kommunal mark 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

L 

§ 76 

Kommunstyrelsens riktlinjer angående försäljningsprocess 
kommunal mark 
Dnr KS/2019:293 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta Kommuns
styrelsens riktlinjer angående försäljningsprocess kommunal mark enligt 
bilaga med följande tillägg: 

1. I avsnittet "Tjänsteskrivelse till politiken" läggs följ ande fmmulering 
till: 

Köpeskilling och övriga försäljningsvillkor 

2. I avsnittet "Verkställande av försäljning" läggs följande fmmulering 
till: 

Detta innefattar upprättade av köpehandlingar, genomförande 
av tillträde med mera. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet gäller riktlinjer för försäljning av kommunal mark som inte 
innefattas av de antagna taxorna. Genom att strukturera och fastställa 
försäljningsärendens processflöde kvalitetssäkras kommunens arbete. Det 
tryggar en långsiktig och förutsägbar försäljningsprocess samt ökar 
transparensen i det kommunala utvecklingsarbetet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut med följande tillägg: 

1. I avsnittet "Tjänsteskrivelse till politiken" läggs följande fo1mulering 
till: 

Köpeskilling och övriga försäljningsvillkor 

2. I avsnittet "Verkställande av försäljning" läggs följande formulering 
till: 

Detta innefattar upprättade av köpehandlingar, genomförande 
av tillträde med mera. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 7 6 fortsättning 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens yrkande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteshivelse mark- och exploateringsingenjör 2018-01-28 
2. Kommunstyrelsens riktlinjer för försäljningsprocess kommunal 

mark, bilaga 1 

I Utdragsbestyrkande 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 

 2019-01-28 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Riktlinjer angående försäljningsprocess kommunal mark 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer enligt bilaga.  
  
Sammanfattning 
Riktlinjer för försäljning av kommunal mark som inte innefattas av de antagna taxorna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Antagande av riktlinjer för försäljning av kommunal mark. Genom att strukturera och 
fastställa försäljningsärendens processflöde så kvalitetssäkrar vi vårt arbete. Det tryggar 
en långsiktig och förutsägbar försäljningsprocess samt ökar transparensen i det kommu-
nala utvecklingsarbetet. 
 
Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning har berett ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer – Försäljningsprocess kommunal mark, bilaga 
 
Styrelsens beslut ska skickas till 
Teknisk chef  
Mark- och exploateringsingenjör  
 
 
 
 
Torsten Blomé    Jonas Weidenmark 
Mark- och exploateringsingenjör   Teknisk chef 
 

Torsten Blomé 
0477 442 16 

torsten.blome@tingsryd.se 

~Tingsryds 
\:!;/kommun 

Bildningsförvaltningen 



 

Dokumenttyp Dokumentansvarig           Fastställd         

Riktlinje Mark- och exploateringsingenjör        KS 2019-02- §          

             

Senast reviderad             Diarienummer 

                                    

    

 
 

 

Riktlinje -  Kommunstyrelsens försäljningsprocess kommunal mark 

Bakgrund 

I de fall Kommunfullmäktige beslutar om att sälja specifika fastighetsanknutna objekt, 
exempelvis inom ramen för hållbar ekonomi, finns ofta ett antal frågeställningar som behöver 
besvaras inför den praktiska försäljningsprocessen. Dessa utpekade objekt kan utgöra en eller 
flera byggnader ”fastigheter” som i vissa fall kan tillhöra olika registerfastigheter. Varje 
försäljning är unik och erfarenheter från tidigare försäljningar visar att försäljningsprocessen 
tar mycket tid och resurser i anspråk. Därför måste en prioritering göras mellan de olika 
objekten. När denna prioritering väl är gjord påbörjas försäljningsprocessen av det högst 
prioriterade objektet, och så vidare.  

Avgränsning - När ska riktlinjerna användas? 

Riktlinjerna används i ärenden som inte faller under ordinarie försäljningsdelegation för 
bostadsmark eller industrimark. 

- Bostadsmark enligt ordinarie delegation är tomter ämnade för egnahem. 

- Industrimark enligt ordinarie delegation är detaljplanerad industrimark. 

Försäljningsobjektet 

Fastställ vad som ingår i området som ska säljas. Detta gäller byggnationer samt olika 
rättigheter som kan ligga på fastigheten.  

Innebär försäljningen en förändring av befintlig registerfastighet så ska en 
lantmäteriförrättning initieras. Exempel på förändring kan vara att delar av fastigheten säljs av 
eller att ett flertal fastigheter slås samman i samband med försäljningen.  

Grundregeln är att lantmäteriförrättning inte behövs om fastigheten ska säljas hel och 
oförändrad. 

Ramarna för försäljningsprocessen 

I normalfallet ska försäljningsobjektet ut på öppna marknaden. Exempel på förfarande kan 
vara försäljning genom mäklare eller markanvisningstävling. Under försäljningsprocessen ska 
hänsyn tas till fastighetens bokförda värde. 

Om det förekommer särskilda skäl som motiverar en riktad försäljning ska fastigheten 
värderas och priset regleras i enlighet med genomförd värdering. 

Avsteg eller anpassningar ska med tydlighet motiveras.  

 



 

Tjänsteskrivelse till politiken 

Tekniska avdelningen, inom kommunledningsförvaltningen, är ansvarig för 
försäljningsprocessen och ska efter identifieringen av försäljningsobjektet framlägga ett 
förslag till genomförandet av försäljningen för kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelsen ska svara 
på; 

1. Vad ska säljas? 
- Försäljningsobjekt, byggnationer m.m. 
 

2. Varför ska objektet säljas? 
- Politisk motivering samt tjänsteutlåtelse och argumentation.  
- Redogörelse för olika intressen gällande objektet.  

3. Hur ska objektet säljas? 
- Köpeskilling och övriga försäljningsvillkor. 
- Argumentation för hur försäljningen ska genomföras. 
- Om inriktningen är en direktriktad försäljning så ställs högre krav på 

argumentation. 
 

Ett politiskt grundat beslut, där ovanstående punkter har beaktats, har följande effekt:  

Dels låses den fortsatta försäljningsprocessen till den inriktning som den politiska majoriteten 
beslutat om och dels skapas tydlighet kring processen vilket är rättssäkerhetsgrundande.  

Verkställande av försäljningen 

Efter att ovanstående är klargjort, och försäljningen godkänts av kommunfullmäktige, återstår 
verkställandet av försäljningen av objektet ifråga. Detta innefattar upprättande av 
köpehandlingar, genomförande av tillträde med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ärende 40 
Revidering av reglemente 
kommunala pensionärsrådet 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 

Justerare 

IV 

§9 

Revidering av reglemente kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 

DmVON/2019:9 1.3.1 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa föreslaget reglemente för kommunala pensionärsrådet i 
Tings1yds kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs av 
kommunfullmäktige 2015-09-28. Med anledning av kommunens förändrade 
politiska organisation samt ny mandatperiod har kommunala 
pensionärsrådet initierat frågan om att revidera reglementet. Ärendet 
behandlades av det kommunala pensionärsrådet 2018-11-21 . Reglementet 
skall fastställas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Magnus Carlberg (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden 
2018-12-13. 
KPR § 38 Revidering av reglemente 2018-11-21 . 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbesl)'Tkande 



1(2)

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Antaget av fullmäktige 201X-XX-XX

Syfte
Kommunala pensionärsrådet är ett remissorgan i frågor som rör äldre generellt och 
pensionärer i synnerhet. Rådet ska verka för att stärka pensionärernas inflyttande och att 
deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nämnderna och förvaltningarna. 
Rådet ger pensionärsorganisationerna möjlighet att initiera nya frågor till kommunen 
samt skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Utbildning
Pensionärsorganisationerna utbildar sina ledamöter och ersättare samt håller dem 
informerade om pensionärernas situation i samhället och tillhandahåller dem med 
relevant information för att på ett kompetent sätt kunna företräda pensionärskollektivet i 
rådet och vara en konstruktiv part för kommunen.  

Uppdrag
Kommunens företrädare ska verka för att informera rådet om planer och förändringar 
som direkt berör pensionärerna och inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets 
synpunkter och förslag har möjlighet att påverka ärendets handläggning. Företrädare 
från kommunen har även möjlighet att informera om annat som bedöms som relevant 
för rådet. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga an-
passningar av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalit-
et. Pensionärernas representanter skall delge sina respektive organisationer den av 
företrädare från kommunen givna informationen.

Sammansättning och organisation
Kommunala pensionärsrådet är organiserat under vård- och omsorgsnämnden.

Varje pensionärsorganisation utser en ordinarie ledamot och en ersättare. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare är 1 år och utses av respektive organisation 
vid årsmöten.

Ordförande i kommunala pensionärsrådet är ordföranden i vård- och omsorgsnämnden 
och en tjänsteperson från kommunen är sekreterare. Mandattiden för personer tillsatta 
av kommunen är fyra år och följer mandattiden för förtroendevalda vid allmänna val.

Vice ordföranden väljs av kommunala pensionärsrådet för ett år i taget. Valet gör på 
första sammanträdet varje år.

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen 
beslutanderätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie 
ledamot.

TutgSryds 
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Beredning
Ordföranden, vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder 
tidigast 21 dagar innan kommunala pensionärsrådet. Beredningen ansvarar för att göra 
dagordningen. 

Beredningsutskott
Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna.

Ärendebehandling
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer eller andra ärenden 
som lyder under sekretess.

Rådets formella ställning
Rådets är ett remissorgan och inte en kommunal vald nämnd med beslutsbefogenheter.  
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet m.m.

Sammanträden
Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas 
året innan på årets sista sammanträde. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde 
om så erfordras. Förkortad kallelsetid kan också tillgripas om/när ärenden av speciell 
karaktär och dignitet uppkommer.

I brådskande ärenden där vård- och omsorgsnämnden skall fatta beslut före nästa 
ordinarie kommunala pensionärsrådsmöte kan information ges via mailkontakt med 
rådsledamöterna. Ansvaret åligger rådsledamöterna att ta önskade kontakter inom sig.

Kommunen ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från 
sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter 
sammanträdet.

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före sammanträdet.

Ekonomi
Till såväl kommunens som pensionärsorganisationernas representanter utgår 
reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunalt 
förtroendevalda.

Antagande och revidering av reglemente
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller vård- och 
omsorgnämnden.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 56 

Revidering av reglemente kommunala pensionärsrådet 
Dm KS/2019:307 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa föreslaget reglemente för kommunala 
pensionärsrådet i Tingsryd kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs av 
kommunfullmäktige 2015-09-28. Med anledning av kommunens förändrade 
politiska organisation samt ny mandatperiod har kommunala 
pensionärsrådet initierat frågan om att revidera reglementet. Ärendet 
behandlades av det kommunala pensionärsrådet 2018-11-21. 

Beslutsunderlag 

Vård-och omsorgsnämnden § 9, 2019-02-13 

I Utdragsbesry,,kande 



Ärende 41 

Bestämmelser om 

omställningsskydd, pension 

samt familjeskydd till 

förtroendevalda 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 55 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda 
Dnr KS/2019:292 2.10.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 
antagit reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). 

OPF-KL18 gäller för fö1troendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 
PRF-KL i kommunen. 

OPF-KLl 8 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
fö1troendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. 

OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för fö1troendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 
varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av 
SKLs styrelse 20131020. I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till 
viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har 
därför tagit fram förslag till nya bestämmelser. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelsema tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har 
förtydligats. Föimånerna i pensions bestämmelserna motsvarar i stora delar 
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygg€r på 

I Utdragsbestyckandc 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

L 

§ 5 5 fortsättning 

livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största 
del överensstämmande med det familj eskydd för anställda som finns i 
AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KLl 8) med tillhörande bilaga och kommentarer till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för fö1iroendevalda (OPF
KL18) bifogas. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-01-23 
2. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 

fö1iroendevalda, bilaga 1 
3. Cirkulär 18 :31 Sveriges kommuner och landsting 
4. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pensioner för fö1iroendevalda 

I Utdrngsbestyrkande 
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 Kommunfullmäktige 

 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familje-skydd till för-
troendevalda (OPF-KL18) 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige antar bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtro-
endevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit revide-
rade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).  
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.  
 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-1231 
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsför-
mån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller 
PRF-KL att gälla.   
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.  
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande 
OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020. I OPF-
KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsin-
satser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.  
 
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställ-
ningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  Omställningsbestämmelserna tar 
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekono-
miska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställ-
ningsarbetet har förtydligats.  Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora 
delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprin-
cipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med 
det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att 
ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.  
  
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas.  
 

 

~Tingsryds 
~kommun 
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Ärendets beredning 

 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens personalavdelning.  
 
Beslutsunderlag 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda,  
Cirkulär 18:31 Sveriges kommuner och landsting 
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtro-
endevalda 
  
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Personalavdelning 
 
 
 
Helen Clemedtson  
Personalchef 



                                                                                                      2018-09-14 

1 
 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 
regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-
KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 



                                                                                                      2018-09-14 

4 
 

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 



                                                                                                      2018-09-14 

5 
 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 
motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 
omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 



                                                                                                      2018-09-14 

8 
 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  

 

 

 

 
 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 
20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 
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för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 
kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 
Wennström 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 
Victoria Bergner 
 

  
 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 
2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 

 

 



Ärende 42 

Revidering av förbundsordning 

Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

§ 83 

Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
Dnr KS/2019:365 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta den reviderade förbundsordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-06, § 42 att överlämna förslaget till 
reviderad förbundsordning till kommuncheferna inom Lessebo, Uppvidinge 
och Tingsryds kommuner för beredning inkluderat hemställan om 
revidering av ägardirektiv. 

Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner, har 2019-01-30 haft 
medlemsmöte där man fastställde förslag till förbundsordning, som ska 
antas av förbundsdirektionen och därefter fastställas av 
medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, beslut 2019-03-06 § 6 
2. Förbundsordning, bilaga 1 

I Utdragsbesty,kande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 8 av 9 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirelctionen 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 

§6 Dnr. 2018/194 - 003 

Förbundsordning 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1) Anta den reviderade förbundsordningen. 

2) Översända förbundsordningen till respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-06, § 42 att överlämna 
förslaget till reviderad förbundsordning till kommuncheferna inom 
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner för beredning 
inkluderat hemställan om revidering av ägardirektiv. 

Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner, har 2019-01-30 haft 
medlemsmöte där man fastställde förslag till förbundsordning, som 
ska antas av förbundsdirektionen och därefter fastställas av 
medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Medlemsmötets förslag till förbundsordning 

,Justerande sign Utdrngsbcstyrknnde 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/194 -- 003 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är "Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg" . 
Förbundet skall ha sitt säte i Lessebo. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Tingsryds kommun, Lessebo kommun och 
Uppvidinge kommun. 

3 § Ändamål 

1 (5) 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 
organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 
hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 
form av liv, egendom eller miljö . 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" vilket ska tas fram för 
vaije mandatperiod. 

4 § Tidpunkt för kommunalförbundets bildande 
Kommunalförbundet är bildat den 1 januari 2003 . 

5 § Organisation 
Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 
medlemskommunerna enligt 3 kap 11 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 
26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

6 § Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunerna 
skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättai·e. En av de tre ordinarie ledamöterna från respektive 
kommun skall vara kommunstyrelsens ordförande. 
Re resentationen a1 utgöras av res ektive kommunstyrelseordförande och vice 

onununstyrelseordförande, alternativ~ utgöras av kommunfullmäktiges ordförande 1 :e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande eller av nå on annan ledamot i kommunfullmäktige son11 
nedlemskonununerna har valt. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 
skall bestämmelserna i kommunallagen 2017:725 4 ka 18 33 §§ och 9 ka 7 § 
tillämpas. 
Se även bilaga I: Reglemente förförbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

7 § Revision 

FÖRBUNDSORDNING 
2 (5) 

Dnr 2018/194 -- 003 

För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 
väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

Medlemskommunerna utser vardera en revisor. 
För revisorerna gäller av medlemskommunerna bestämt reglemente (bilaga 2). 

8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall enligt kmmnunallagen 8 ka 9§, ske via 
räddningsförbundets hemsida, www.ostrakronoberg.se. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid vaije tidpunkt andel i kommunalförbundets samlade 
tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens kostnadsandel 
enligt 10 § 2 stycket. 
Nu angiven grund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar, 
med anledning av förbundets upplösning. 

10 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, om de inte täcks på annat sätt, erläggas 
genom bidrag från medlemskommunerna. 

Bidraget för år 2003 skall motsvara den kostnad som vaije medlem enligt årsredovisningen 
för år 2001 hade för den verksamhet som förs över till förbundet, korrigerad med hänsyn till 
tillfälliga förhållanden under året och stön-e förändringar i budget för 2002. Förbundets totala 
årsvisa medlems bidrag fördelas procentuellt per medlemskommun enligt följande: 
Tingsryd 37,0% 
Lessebo 25,7% 
Uppvidinge 37,3% 

Enligt överenskommelse mellan medlemskommunerna, december 2018, ska Lessebo kommun och 
Tingsryds kommun öka sitt bidrag med 200 000 kronor vardera. Samt att U vidinge kommun skall 
få en sänkt kostnad med 400 000 kronor. 
Princi erna för fördelningsnyckeln enligt ovan ligger fast till 2027. 

Vid utökning av förbundets verksamhet skall merkostnaden fördelas efter respektive 
medlemskommuns invånarantal. Samma fördelningsmodellnyckel skall användas vid såväl 
kostnadsölming som eventuell återföring av medel till medlemmarna till följd av rationaliseringar 
eller andra kostnadsminskningar. 

Vid större inskränlming eller nedläggning av en verksamhet som avsevärt påverkat 
storleken av en medlems bidrag enligt ovan skall förhandlingar tas upp i 
syfte att få till stånd en ekonomisk fördelning som kompenserat· medlemmen. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/194 -- 003 

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala 
självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för 
stats bidragsansökan. 

11 § Styrning och insyn 

Medlemsmöten 

3 (5) 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförande osten i förbundsdirektionen skall ansvara för 
kallelse och genomförande av mötena. 
Representationen kan utgöras av respektive kommunstyrelseordförande och vice 
kommunstyrelseordförande, alternativt utgöras av kommunfullmäktiges ordförande, 1 :e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande eller av någon annan ledamot av fullmäktige som 
medlemskommunerna har valt. Re resentationen å medlemsmötet bör inte vara samma som i 
förbundsdirektionen. 
Medlemsmötet kallar vid behov representanter för förbundsdirektionen, räddningschefen, 
kommunchefer, ekonomichefer eller i övrigt den kompetens som anses nödvändig. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommuncheferna i respektive medlemskommun har närvaro
och yttranderätt. 

Medlemsmöte skall genomföras minst tre gånger årligen och därutöver vid behov. Det första mötet 
skall vara genomfört före februari månads utgång, det andra mötet före april månads utgång och de] 
tredje mötet under hösten. Medlemsmötena har till syfte att granska måluppfyllelse utifrån kvalitet 
respektive ekonomi, och, att fastställa s.k. ägardirektiv samt budgetram för kommunalförbundets 
verksamhet under nästkommande budgetår. 

Förbundsdirektionen 
Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirektionen skall ansvara för 
kallelse och genomförande av mötena. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i res ektive medlemskommun har yttranderätt 
vid direktionsmöten efter kallelse från direktionen. 

Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, större investering eller ingår principiellt 
viktigt avtal skall medlemskommunerna ges tillfälle att yttra sig. 

Medlemskommun äger rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid 
något tillfälle överstiga 30 miljoner kronor. 
Förbundet får inte utan medlemskommunernas godkännande ingå borgen, eller 
bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

12 § Budgetprocess 

FÖRBUNDSORDNING 
4 (5) 

Dnr 2018/194 -- 003 

Förbundsdirektionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet för nästa kalenderår 
inom den ram och de ägardirektiv som medlemskommunerna vid medlemsmöten enats om och 
angivit före april månads utgång. Förbundsdirektionen skall följa den budgetprocess som gäller för 
medlemskommunerna. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 
ekonomin under den kommande tvåårsperioden. 

Av budgeten skall framgå storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 
kommunalförbundet enligt grunderna i 10 §. 

13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Varaktighet 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). 

Utträde 
Utträde enligt kommunallagen 2017:725 9 kap 18 §. 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande 
medlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsägningstiden ska 
räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

När förbundet har trätt i likvidation; 
får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 
likvidatorn 
skall förbundets egendom, tillgångar och skulder fördelas mellan förbundsmedlemmarna 
varvid fördelningsgrund för verksamhet enligt 10 § ska tillämpas. Sådan egendom som inte 
fördelas mellan medlemmarna skall förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt om inte patierna överenskommer om annat. 
förbundets verksamhet får f01isätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgj01i sitt uppdrag som likvidator; 
skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges medlemskommunerna. 

När berättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemskommunerna, är förbundet upplöst. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/194 -- 003 

5 (5) 

Medlem som inte är nöjd med redovisningen eller skiftet, har rätt att väcka talan om detta mot de 
övriga medlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning, eller 
om talan väcks mot förbundet, eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
en ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas . 

14 § Arvoden 
Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 
kommuns arvodesbestämmelser för fö1iroendevalda. 

15 § Tvist 
Tvist mellan förbundet och medlem skall avgöras av skiljemän, vid skiljeförfarandets 
påkallande, svensk lag därom. 

16 § Ändring av förbundsordning 
Ändring av denna förbundsordning skall antagas av direktionen och fastställas av 
medlemskommunerna. 

17 § Reglemente 
fastställande av reglemente för förbundsdirektionen sker samtidigt som beslut fattas om 
förbundsordningen. 

förbundsordningen beslutad i 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2019- __ - __ , § _ _ 

Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2019- _ _ - __ , § _ _ 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2019- _ _ - __ , § __ 



Ärende 43 

Revidering av reglemente för 

Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (42) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11 

Justerare 

~ 

§ 84 

Revidering av reglemente för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
Dm KS/2019:469 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta reglemente för förbundsdirektionen. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen beslutade 2019-02-06 § 6 översända 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
för fastställande. 

Enligt förbundsordningens 17 § ska reglemente fastställas samtidigt som 
beslut fattas om förbundsordningen. På förbundsdirektionens sammanträde 
2019-02-06 informerades om reglementet men det blev inte något beslut 
fattat om antagande. 

Beslutsunderlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, beslut 2019-03-06 § 12 
2. Reglemente för förbundsdirektionen, bilaga 1 

I Utdragsbestyckande 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 7av 8 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2019-03-06 

Beslutsexpediering 

§ 12 

Reglemente 

Beslut 

Dnr. 2019/28 - 003 

Förbundsdirektionen beslutar 
1. Anta reglemente för förbundsdirektionen. 

2. Översända reglementet till respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen beslutade 2019-02-06, § 6 att översända 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns kommun
fullmäktige för fastställande. 

Enligt förbundsordningens 17 § ska reglemente fastställas samtidigt 
som beslut fattas om förbundsordningen. På förbundsdirektionens 
sammanträde 2019-02-06 informerades om reglementet men det blev 
inte något beslut fattat om antagande. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för förbundsdirektionen 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 
Lessebo kommun, kommunfullmäktige 
Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 

Justerande sign Utdragsbestydcande 



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN  Sida 1(3) 
  ÖSTRA KRONOBERG  
 
    Dnr 2019/28   003 

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

 
REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I KOMMUNAL 
FÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG 
 
1 § Uppgifter 
 
Direktionen har till uppgift 
-  att vara medlemskommunernas nämnd enligt 3 kap 11§ lag (2003:778) om  
      skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 26 § lag (2010:1011) om 
      brandfarliga och explosiva varor, 
-  att handha förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter, 
-  att inom ramen för förbundsordningen ansvara för andra uppgifter som 

medlemskommun överlåter till förbundet, samt 
-  att i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förbundsordningen och 
      ägardirektiven. 
 
2 § Taxor och avgifter 
 
Direktionen skall årligen fastställa förslag till taxor vilka sedan beslutas av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Uppräkning av antagna och beslutade taxor med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV) görs 
av direktionen på delegation av medlemskommunerna.  
 
Direktionen har inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. 
 
3 § Direktionens arbetsformer 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande, på så sätt att uppdragen alternerar mellan 
medlemskommunerna mandatperiod för mandatperiod, och, så att ordförande 
och vice ordförande inte väljs från samma kommuns ledamöter. 
 
4 § Direktionens sammanträde 
 
Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. 
 
5 § Kallelse till sammanträde 
 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde, samt ange 
de ärenden direktionen har att handlägga. 
 



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN  Sida 2(3) 
  ÖSTRA KRONOBERG  
 
    Dnr 2019/28   003 

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 4 
dagar före sammanträdesdagen. Ersättare skall betrakta sig som kallad om det 
särskilt framgår av kallelsen, eller, efter att ordinarie ledamot personligen, till 
ersättare, meddelat förhinder. Kallelsen bör åtföljas av de ärendehandlingar som, 
enligt ordföranden bedömning, är erforderliga. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern främste ledamoten svara för kallelse. 
 
6 § Kungörelse 
 
Ordföranden utfärdar kungörelse om direktionens budgetsammanträde i enlighet 
med bestämmelserna i kommunallagen om utfärdande av 
fullmäktigesammanträde. 
 
7 § Ersättares tjänstgöring 
 
Om ledamot är förhindrad inställa sig, eller vidare delta, i sammanträde, skall 
ersättare – vald av samma medlemskommun som ledamoten – tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
8 § Ersättares yttranderätt 
 
Ersättare får deltaga i direktionens överläggningar, men saknar rätt att få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
9 § Justering av protokoll 
 
Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
10 § Räddningschefen  
 
Räddningschefen har rätt att få sin mening antecknad till protokollet i ärenden 
av väsentlig betydelse. Räddningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i 
ärenden vari förslag inte är uttryckligen finansierade. 
 
11 § Reservation 
 
Ledamot äger rätt att reservera sig mot beslut. Vill ledamoten motivera 
reservationen skall han vederbörande göra det skriftligen. Motiveringen skall 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som fastställs för protokollets 
justering. 
 
12 § Årsarvode för direktionens ordförande respektive vice ordförande 
 
Årsarvode skall utbetalas till direktionens ordförande med 2,0 timmar per vecka och till vice 
ordförande med 1,0 timmar per vecka och utbetalning skall ske med en tolftedel per månad. 



 RÄDDNINGSTJÄNSTEN  Sida 3(3) 
  ÖSTRA KRONOBERG  
 
    Dnr 2019/28   003 

 

Justeras Utdragsbestyrkande  

Årsarvode till ordförande och vice ordförande skall utbetalas endast då vederbörande inte är 
heltidsarvoderad av sin medlemskommun. 
 
Timarvodet skall följa beslutat belopp för förlorad arbetsinkomst inom Tingsryds kommun. 
Årsarvodet utgör ersättning för ansvar och uppgifter enligt följande: 
 
Årsarvodet för ordförande i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgör 
ersättning för ansvaret att verksamheten bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt och 
att sammanträdena är väl förberedda.  
 
Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på räddningstjänstens kontor i Lessebo 
och kontinuerliga överläggningar med medlemskommuners befattningshavare, förberedelse för 
sammanträden, genomgång av föredragningslistor och de ärenden som ska behandlas vid 
sammanträden, ansvaret för att kallelse utsänds, protokollsjustering, ledning av sammanträde mm. 
 
Vad som sagts ovan gäller även vice ordförande i de fall denne träder in i ordförandes ställe. I vice 
ordförandens årsarvode ingår även ersättning för visst deltagande i förberedelser av sammanträden 
och kontakt med medlemskommuners befattningshavare. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 
 
 
13 § Övriga sammanträdesregler 
 
För det fall uppstår om förfarande vid sammanträde och som inte är tvingade 
reglerad i kommunallagen och svar ej heller framgår av förbundsordningen eller 
detta reglemente, skall kommunallagens bestämmelser tillämpas analogt. 
 
 
Reglementet beslutat i 
 
Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2019- _ _ - _ _, § _ _ 
 
Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2019- _ _ - _ _, § _ _ 
 
Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2019- _ _ - _ _, § _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 1(3) 

Dnr 2014/107 003 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I KOMMUNAL 
FÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG 

1 § Uppgifter 

Direktionen har till uppgift 
att vara medlemskommunernas nämnd enligt 3 kap 11 § lag (2003 :778) om 
skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 26 § lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, 
att handha förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter, 
att inom ramen för förbundsordningen ansvara för andra uppgifter som 
medlemskommun överlåter till förbundet, samt 
att i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förbundsordningen och 
ägardirektiven. 

2 § Taxor och avgifter 

Direktionen skall årligen fastställa förslag till taxor vilka sedan beslutas av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Direktionen har inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. 

3 § Direktionens arbetsformer 

Direktionen väljer för vaije mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande, på så sätt att uppdragen alternerar mellan 
medlemskommunerna mandatperiod för mandatperiod, och, så att ordförande 
och vice ordförande inte väljs från samma kommuns ledamöter. 

4 § Direktionens sammanträde 

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. 

5 § Kallelse till sammanträde 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde, samt ange 
de ärenden direktionen har att handlägga. 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas vaije ledamot och ersättare senast 4 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av de ärendehandlingar 
som, enligt ordföranden bedömning, är erforderliga. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern främste ledamoten svara för kallelse. 

Justeras Uldragsbestyrkande 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 2(3) 

Dnr2014/107 003 

6 § Kungörelse 

Ordföranden utfärdar kungörelse om direktionens budgetsammanträde i enlighet 
med bestämmelserna i kommunallagen om utfärdande av 
fullmäktigesammanträde. 

7 § Ersättares tjänstgöring 

Om ledamot är förhindrad inställa sig, eller vidare delta, i sammanträde, skall 
ersättare - vald av samma medlemskommun som ledamoten - tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 

8 § Ersättares yttranderätt 

Ersättare får deltaga i direktionens överläggningar, men saknar rätt att få sin 
mening antecknad till protokollet. 

9 § Justering av protokoll 

Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot. 

10 § Räddningschefen 

Räddningschefen har rätt att få sin mening antecknad till protokollet i ärenden 
av väsentlig betydelse. Räddningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i 
ärenden vari förslag inte är uttryckligen finansierade. 

11 § Reservation 

Ledamot äger rätt att reservera sig mot beslut. Vill ledamoten motivera 
reservationen skall han göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som fastställs för protokollets justering. 

12 § Årsarvode för direktionens ordförande respektive vice ordförande 

Årsarvode skall utbetalas till direktionens ordförande med 2,0 timmar per vecka och till vice 
ordförande med 1,0 timmar per vecka och utbetalning skall ske med en tolftedel per månad. 
Årsarvode till ordförande och vice ordförande skall utbetalas endast då vederbörande inte är 
heltidsarvoderad av sin medlemskommun. 

Timarvodet skall följa beslutat belopp för förlorad arbetsinkomst inom Tingsryds kommun. 
Årsarvodet utgör ersättning för ansvar och uppgifter enligt följande: 

Arsarvodet för ordförande ; förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgör 
ersättning för ansvaret att verksamheten bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt och 
att sammanträdena är väl förberedda. 

Justeras Utdragsbestyrkande 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3(3) 

Dnr 2014/107 003 

Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på räddningstjänstens kontor i Lessebo 
och kontinuerliga överläggningar med medlems kommuners befattningshavare, förberedelse för 
sammanträden, genomgång av föredragningslistor och de ärenden som ska behandlas vid 
sammanträden, ansvaret för att kallelse utsänds, protokollsjustering, ledning av sammanträde mm. 

Vad som sagts ovan gäller även vice ordförande i de fall denne träder in i ordförandes ställe. I vice 
ordförandens årsarvode ingår även ersättningför visst deltagande i förberedelser av sammanträden 
och kontakt med medlemskommuners befattningshavare. 

Arsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

13 § Övriga sammanträdesregler 

För det fall uppstår om förfarande vid sammanträde och som inte är tvingade 
reglerad i kommunallagen och svar ej heller framgår av förbundsordningen eller 
detta reglemente, skall kommunallagens bestämmelser tillämpas analogt. 

Reglementet beslutat i 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2014-06-26, § 93 

Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2014-06-16, § 45 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2014-08-26, § 80 

Justeras Utdragsbestyrkande 
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Delegering av Tingsryds 

kommuns yttrande över 
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utvecklingsstrategi 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 2019-03-19 
 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsen 

 
 
Delegering av Tingsryds kommuns yttrande över Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen delegerar yttrande över regional utvecklingsstrategi till kommunsty-
relsens arbetsutskott.  
 

Beskrivning av ärendet 

 

Region Kronoberg har sänt förslag till regional utvecklingsstrategi till bland andra lä-
nets kommuner för yttrande senast 2019-04-16. 
 
Beräknad handläggningstid samt hur datumen för sammanträden ligger, gör att det är 
lämpligt att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig 
i ärendet.  
 
 
Jörgen Wijk 
Kanslichef 

~Tingsryds 
~kommun 



Ämne: Kronobergs regionala utvecklingsstrategi på remiss
Från: cecilia.birgersson@kronoberg.se <cecilia.birgersson@kronoberg.se>
Till: 
Mottaget: 2019-02-07 15:37:37

Hej!
 
På uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg kommer här Kronobergs Regionala 
utvecklingsstrategi -  Gröna Kronoberg 2025 på remiss. Den har varit under aktualisering sedan våren 
2018. I följebrevet beskrivs vilka delar i strategin som har aktualiserats, hur ni går tillväga för att svar på 
remissen och vilka som är remissinstanser. En ny nulägesanalysen har tagits fram som underlag inför 
strategin och skickas med för kännedom.
 
Vi är väldigt tacksamma för att få era synpunkter på strategin, senast 16 april behöver vi ert remissvar 
för att den ska kunna tas i Regionfullmäktige i juni.
 
För att se ursprungliga strategin från 2015 så ligger den på vår hemsida Gröna Kronoberg: 
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/utvecklingsstrategi/
Längre ner på sidan.
 
Tack på förhand!
 
Med vänlig hälsning
Cecilia Birgersson
Verksamhetsutvecklare | Regional utveckling | Verksamhetsstöd
0470 58 30 85 | 0739-43 02 75
Cecilia.birgersson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

 

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/utvecklingsstrategi/
mailto:Cecilia.birgersson@kronoberg.se
http://www.regionkronoberg.se/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 

Arbete- och lärandeutskottet 2019-03-05 

Justerare 

§ 42 

Arbetsmarknadspolitisk påverkan på Tingsryds kommun 
Dnr 2018/1660 041 Dnr KS/2019:366 1.4.1 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
infmmationen gällande den arbetsmarknadspolitiska påverkan på 
Tingsryds kommun. 

2. Arbete- och lärandeutskottet ger avdelningschefen, tillsammans med 
bildningsförvaltningen, i uppdrag att ge förslag på en arbetsprocess för 
arbetet med ungdomar med stor frånvaro från skolan och hur det 
kommunala aktivitetsansvaret skulle kunna struktureras mellan 
förvaltningarna. Uppdraget ska åte1rnpporteras till utskottet senast i 
augusti 2019. 

3. Arbete- och lärandeutskottet ger avdelningschefen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur en deltagarprocess för personer i jobb- och 
utvecklingsgarantin skulle kunna se ut och hur den skulle kunna 
finansieras. Uppdraget ska åtenapporteras till utskottet senast i 
september 2019. 

Sammanfattning 
Med en kommande lågkonjunktur i antågande, en strukturell 
kompetensförsörjningsproblematik och en nedmontering av 
Arbetsfö1medlingen framför oss står Tingsryds kommun inför stora 
utmaningar de kommande åren. Strukturella förändringar behöver 
systematiskt och proaktivt initieras för att undvika skenande kostnader för 
grupper som står utanför arbetsmarknaden. Att strukturerat jobba med 
identifierade målgrupper såsom långtidsarbetslösa, ungdomar med låg 
utbildningsnivå och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden är ett 
måste för att motverka stora kostnader och utanförskap bland kommunens 
invånare. Med gemensamma krafter i hela den kommunala organisationen 
tillsammans med näringslivet och i samverkan med våra regionala parter kan 
vi genom offensivt arbete anta utmaningarna och bli en framgångsrik 
kommun inom arbetsmarknadsfrågor. 

I Utdrngsbesty,kande 
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Arbete- och lärandeutskottet 2019-03-05 

Justerare 

§ 42 forts. 

Besluts underlag 
Januariavtalet 
Arbetsfö1medlingens prognos Hetaste yrkena 2024 
Effektivt, tydligt och träffsäke1i - det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad SOU 2019:3 (del 1 och 2) 
Vägledning för framtidens arbetsmarknad SOU 2017:82 
Tjänsteskrivelse avdelningschef arbete och lärande 2019-02-15 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 

I Utdrngsbostyrkande 
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 Till arbete- och lärandeutskottet 
             
 
 
Arbetsmarknadspolitisk påverkan på Tingsryds kommun 
 
Förslag till beslut att 
 
1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen 

gällande den arbetsmarknadspolitiska påverkan på Tingsryds kommun. 

2. Arbete- och lärandeutskottet ger avdelningschefen, tillsammans med Bildningsför-
valtningen, i uppdrag att ge förslag på en arbetsprocess för arbetet med ungdomar 
med stor frånvaro från skolan och hur det kommunala aktivitetsansvaret skulle 
kunna struktureras mellan förvaltningarna. Uppdraget föreslås återrapporteras till ut-
skottet senast i augusti 2019. 

3. Arbete- och lärandeutskottet ger avdelningschefen i uppdrag att ta fram förslag på 
hur en deltagarprocess för personer i jobb- och utvecklingsgarantin skulle kunna se 
ut och hur den skulle kunna finansieras. Uppdraget föreslås återrapporteras till ut-
skottet senast i september 2019. 

 
Sammanfattning 
Med en kommande lågkonjunktur i antågande, en strukturell kompetensförsörjnings-
problematik och en nedmontering av Arbetsförmedlingen framför oss står Tingsryds 
kommun inför stora utmaningar de kommande åren. Strukturella förändringar behöver 
systematiskt och proaktivt initieras för att undvika skenande kostnader för grupper som 
står utanför arbetsmarknaden. Att strukturerat jobba med identifierade målgrupper 
såsom långtidsarbetslösa, ungdomar med låg utbildningsnivå och nyanlända som står 
långt från arbetsmarknaden är ett måste för att motverka stora kostnader och utanför-
skap bland kommunens invånare. Med gemensamma krafter i hela den kommunala or-
ganisationen tillsammans med näringslivet och i samverkan med våra regionala parter 
kan vi genom offensivt arbete anta utmaningarna och blir en framgångsrik kommun 
inom arbetsmarknadsfrågor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stora och snabba förändringar sker nu på arbetsmarknaden. Trots en långvarig och sta-
bil högkonjunktur står vissa grupper till stor del fortfarande utanför arbetsmarknaden. 
Det finns ett stort behov av arbetskraft samtidigt som vissa grupper arbetssökande 
kommer allt längre bort från arbetsmarknaden. Den arbetskraft som efterfrågas mest 
behöver till stor del vara högskoleutbildad. Det finns även stor efterfrågan på gymnasi-
alt utbildade personer medan arbetskraft utan utbildning och körkort ofta har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden.  
 
Enligt Arbetsförmedlingens prognos över de hetaste yrkena 2024 spås det år 2024 sak-
nas totalt 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Bristen på 
utbildad personal kommer att vara störst inom hälso- och sjukvård och olika pedago-

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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giska yrken såsom lärare och förskollärare. Listan över de yrken där det är enklast att få 
jobb om fem år toppas av flera vårdyrken såsom barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, 
tandläkare, psykologer och undersköterskor. Även yrken inom bygg och anläggning 
finns med i topp såsom murare, betongarbetare, elektriker och snickare. Ett trendbrott 
kan dock anas där man ser att arbetsgivare har börjat sänka kraven på erfarenhet och 
utbildning eller rekrytera kompletterande yrkesgrupper, till exempel vårdbiträden som 
avlastar undersköterskor.  
 
På det lokala planet blir det därför viktigt att flexibelt och innovativt hitta enklare ut-
bildningar som varvar praktik och teoretisk kunskap för att fånga upp de mindre studie-
vana personer som ändå genom utbildning kan matchas ut mot arbetsgivare med an-
ställningsbehov. Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun jobbar aktivt med att hitta 
alternativa utbildningar som leder till jobb inom bristyrken. Som exempel har 
barnskötarutbildning och industriutbildning startats upp under 2018. En fortsatt dyna-
miska matchning mot behoven inom näringslivet, lokalt och regionalt, kommer vara ett 
måste även framgent och kommunens dialog med näringslivet behöver bli ännu mer 
övergripande och strategisk i framtiden.  
 
För att långsiktigt få fler av kommunens invånare i arbete och för att möta näringslivets 
kompetensbehov i framtiden behövs en mer löpande och nära dialog med företagen i 
kommunen. Ett samarbete runt ungdomsgymnasiets utbildningar likaså vuxenutbild-
ningens utbud behöver matchas med det lokala näringslivets rekryteringsbehov. Prakti-
ker, studiebesök, uppdragsutbildningar och påbyggnadsutbildningar behöver planeras 
tillsammans med företagen i kommunen för att få studenterna på utbildningarna att 
stanna som arbetskraft i vår kommun. Att kunna utöka inflyttningen till kommunen ge-
nom attraktiva arbetsmöjligheter och möjliggöra en lokal kompetensutveckling kan bli 
en avgörande konkurrensfördel för presumtiva och befintliga företag inom kommunen. 
Dialogen runt kompetensförsörjningen bör ske mellan olika funktioner i kommunen, 
Arbetsförmedlingen och olika branschrepresentanter för kommunens näringsliv. En 
sådan arbetsgivargrupp kommer att startas upp under 2019 där chefen för arbete och 
lärande kommer att vara sammankallande. 
 
Betänkandet Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens ar-
betsmarknad SOU 2019:3 ger som förslag att de arbetsmarknadsutbildningar som Ar-
betsförmedlingen upphandlat och använt som insatser för arbetssökande ska avvecklas 
och att utbildningar av arbetssökanden ska ske via det reguljära utbildningsväsendet 
såsom vuxenutbildning och folkhögskola. Om detta förslag antas kan stor påverkan på 
kommunens Vuxenutbildning komma att ske. Ett utökat uppdrag med medföljande stat-
liga medel skulle innebära en expansion av den befintliga verksamheten. Att snabbt 
kunna utöka verksamheten i ett sådant läge blir avgörande för att kunna få arbetssö-
kande från arbetslösheten då inga andra utbildningsalternativ kommer erbjudas av Ar-
betsförmedlingen. Behov som kan uppstå i ett sådant läge är utökade lokaler och behov 
av ytterligare personal vilket kan finansieras av ökade statliga intäkter. 
 
Ifrågasättandet av Arbetsförmedlingens existens har eskalerat under de senaste åren och 
en minskad budget för 2019 kräver stora neddragning i verksamheten. I januari 2019 
lades således ett historiskt stort varsel om 4 500 personer inom Arbetsförmedlingens 
verksamhet. Organisationen aviserar även att ett antal lokalkontor kommer att stängas 
som en effekt av de minskade anslagen. För Tingsryds kommun kommer detta troligtvis 
innebära att det inte längre finns ett lokalt arbetsförmedlingskontor i Tingsryd utan att 
de arbetssökande hänvisas till Växjö. Neddragningarna kan även komma att innebära att 
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det finns färre arbetsförmedlare som arbetar aktivt mot det arbetssökande kommuninvå-
narna i Tingsryds kommun. Detta kan i förlängningen innebära att kommunerna tvingas 
ta ett större ansvar för vissa arbetssökande grupper, kanske är det försörjningsstödet 
som blir det tydligaste kriteriet för målgruppen som kommunerna får ta större ansvar 
för. I betänkandet Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framti-
dens arbetsmarknad SOU 2019:3 fastställs att kommunerna under tid fått ta en större 
del av det uppdrag som tidigare skötts av Arbetsförmedlingen. Med största säkerhet 
kommer denna förskjutning eskalera, osäkert är dock om och/eller hur kommunerna 
kommer att finansieras för detta utökade uppdrag.  
 
En tydlig gränsdragning mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala verksamheten 
gällande arbetsmarknadsuppdraget saknas fortfarande och betänkandet Effektivt, tydligt 
och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad SOU 2019:3 ger 
heller inget tydligt förslag till framtida förhållningssätt. Dialog pågår i skrivande stund 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och politiker, tjänstemän på departe-
mentsnivå och Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att mer statliga medel tilldelas 
kommunerna inom arbetsmarknadsområdet när Arbetsförmedlingens verksamhet be-
gränsas. Om detta blir verklighet krävs det av avdelningen för arbete och lärande att 
snabbt anpassa sig till de nya uppdragen och att om möjligt fånga upp de arbetslösa per-
soner som Arbetsförmedlingen framgent inte kommer ha resurser att arbeta med. 
 
Enligt Januariavtalet kommer allt mer av Arbetsförmedlingens verksamhet flyttas till 
privata aktörer som genom upphandling enligt LOV får uppdraget att matcha arbetssö-
kande mot lediga jobb. I en liten kommun som Tingsryd kan det bli svårt för privata 
aktörer att finna ekonomisk lönsamhet vid en lokal etablering, det kan därmed innebära 
att arbetssökande i Tingsryds kommun hänvisas till fristående aktörer i Växjö. Detta 
scenario skulle vara till nackdel för arbetssökande i Tingsryds kommun och för kom-
munen själv då många arbetssökande har svårt att motivera sig till att vara flexibla i 
kommunikation utanför kommunen. Risken är även större att fristående aktörer i Växjö 
har sämre lokalkännedom om Tingsryds näringsliv och därmed hänvisar kommunens 
arbetssökande till arbeten inom Växjö kommun. 
 
Januariavtalet talar även om ett antal subventionerade tjänster som ska stimulera an-
ställning av grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Det talas om etable-
ringsjobb, introduktionsjobb och extratjänster. Exakt hur och när dessa anställningar 
kommer att vara utformade har ännu inte presenterats.  
 
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha en utsatt ställning på 
arbetsmarknaden och därmed riskerar långtidsarbetslöshet. Detta gäller personer som är 
födda utanför Europa, saknar fullföljd gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga eller är 55 år eller äldre. I december 2018 var 150 
kommuninvånare i Tingsryds kommun arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin 
(JOB) vilket betyder att de varit arbetslösa längre än 450 dagar. För samma period 2017 
var siffran 129. Det betyder att antalet långtidsarbetslösa i kommunen har ökat med 21 
personer på ett år och detta under en mycket stark högkonjunktur. Detta överensstäm-
mer med nationella siffror som visar att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden 
får allt svårare att hitta in oavsett konjunkturläge.  
 
En stor del av personerna i JOB:en befinner sig med största säkerhet även i behov av 
ekonomiskt bistånd och det finns, förutom den humanitära aspekten, även ett finansiellt 
incitament för att aktivt arbeta med gruppen ur ett kommunalt perspektiv. I ett läge där 
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Arbetsförmedlingen förväntas få mindre resurser och det för privata aktörer är en svår-
arbetad målgrupp återstår kommunala insatser för att stötta dessa arbetslösa. Tingsryd 
kommuns arbetsmarknadsenhet saknar i nuläget en tydlig struktur för arbete med denna 
målgrupp som skulle kunna anvisas av Arbetsförmedlingen till enheten i någon form av 
arbetsträning. Kunskapshöjande insatser varvat med vägledning och motivationshöjande 
aktiviteter skulle i förlängningen kunna leda till arbetsträning internt i kommunen för att 
i sista steget innebära praktik eller arbetsträning på en reguljär arbetsplats. Avdelnings-
chefen föreslår således att arbete- och lärandeutskottet ge i uppdrag att ta fram ett för-
slag på hur denna deltagarprocess för personer i JOB skulle kunna ser ut och hur den 
skulle kunna finansieras.  
 
I delbetänkandet Vägledning för framtidens arbetsmarknad SOU 2017:82 talas det om 
utmaningarna med ungdomsarbetslösheten och i synnerhet för de ungdomar som inte 
skaffat sig en fullgod gymnasieutbildning. Statistik visar att denna målgrupp i betydligt 
större utsträckning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för 
gruppen i åldern 20–24 har nationellt ökat från 21 till 33 procent under perioden 2010–
2016 samtidigt som arbetslösheten för unga i allmänhet har sjunkit i spåren av högkon-
junkturen. Statistiken indikerar således att unga utan gymnasial utbildning i större ut-
sträckning riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. För att bryta denna trend behövs 
tidiga insatser och ett målinriktat arbete med exempelvis ”hemmasittare” från tidig ål-
der. Tingsryds kommun saknar i nuläget en tydlig process för arbetet med ungdomar 
som inte uppfyller skolplikten och därmed riskerar ett framtida utanförskap. Arbetspro-
cessen skulle behöva förtydligas och en tydligare ansvarsfördelning av uppdraget mel-
lan förvaltningar behöva fastställas. Det kommunala aktivitetsansvaret åligger kommu-
nerna när skolplikt inte efterlevs och uppdraget att identifiera, kontakta och skapa indi-
viduella åtgärder för att möjliggöra ungdomens återgång till skolan behöver fastställas. 
Att belysa och avsätta resurser för detta arbete minskar således risken att vi får fler ung-
domar som misslyckas med att färdigställa sina gymnasiestudier och därmed motverka 
ungdomsarbetslöshet. Avdelningschefen för arbete och lärande föreslår således arbete- 
och lärandeutskottet att ge avdelningschefen i uppdrag att tillsammans med Bildnings-
förvaltningen i Tingsryds kommun utreda frågan och återkomma med ett förslag på ar-
betsprocess och ansvarsförtydliganden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Januariavtalet - https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-
sakpolitisk-overenskommelse.pdf 
Arbetsförmedlingens prognos Hetaste yrkena 2024 -
https://www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-02-07-
hetaste-yrkena-2024---har-ar-hela-listan 
Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad 
SOU 2019:3 (del 1 och 2) 
Vägledning för framtidens arbetsmarknad SOU 2017:82 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Bildningsförvaltningen 
 
 
 
 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf
https://www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-02-07-hetaste-yrkena-2024---har-ar-hela-listan
https://www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-02-07-hetaste-yrkena-2024---har-ar-hela-listan
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Rebecca Elmforsen  
 
 
 
Avdelningschef Arbete och lärande 
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter genom SKL 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbete och lärandeutskottets beslut.   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Under beredning inför kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammades att aktuellt 
ärende lämpligen bör behandlas i kommunstyrelsen. Detta eftersom SKL:s förslag inne-
bär en påverkan på kommunens verksamhet samt medför en finansiering under fyra år 
(2020-2023). Avsikten från SKL:s och de medverkande kommunerna är att finansiering 
och organisering permanentas.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett likalydande beslut och om kommunstyrelsen 
fattar beslutet sker det även på nämndnivå för de verksamheter som berörs inom arbete-
och lärandeavdelningen.   
 
 
Jörgen Wijk 
Kanslichef 

~Tingsryds 
~kommun 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Fredrik Lennartsson 

Avdelningschef 

Vård och omsorg 

Kommunstyrelserna  
för kännedom till socialchef/motsvarande 
förvaltningschefer 

Rekommendation till kommunernas om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 
14 december 2018: 
att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  
 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  
 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  
 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-
2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.  

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 

 

 

 

 

 

 

Sveriges 
Kommuner 
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Process för kommunernas ställningstagande: 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 
respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 
ställningstagande meddelas till registrator@skl.se   

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 
ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.  

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 
2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 
fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 
tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 
förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.  

 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson   Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 
2018-12-14 

Kommunstyrelserna 

Vårt ärendenr: 

18/00003 

Meddelande från styrelsen - Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidens baserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018. 

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 

Bakgrund 

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas. 

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas - tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med 
SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brnkarnndersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapss tyrningssys tem. 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena :tvlicko 
Ordförande 



Vårtdnr: 18/00295 

KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIAL TJÄNST OCH 
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april, 12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni. 
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Sveriges 
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Inledning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, bötjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet. 

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
vaije möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 
• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 

• 
• 

• 
• 

tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas . 
möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 
dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning. 
brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat. 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att va1je huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst. 

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL. 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fo1tlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
f01tsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 

Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa. 
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas - t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten. 

Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät= 9,5 mkr. 
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna ; samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (I 6,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 

Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrningför både 
kommun- och regfon/landst;ng) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag. 
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Förslag till beslut: 
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 

finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning. 
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet. 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent. 
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merpmten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte. 

Om merpmten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen. 
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder 

Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 

Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är: 

• Senior ale1t - kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, ben brott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner) 

• Svenska palliativregistret - kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner) 

• BPSD-registret - kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner) 

• SveDem -kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner) 

• Rikssår - kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 

Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 

De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten: 

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg: 
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen). 
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i pilotundersökningen 2017). 

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet: 
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfö1t med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017). 

Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor. 

Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utvecl,Jing -av 
l(unsl(apsstyrning 
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. 

För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av: 

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter 
(i Partnerskapet). 

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S. 

• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 
med Rådet för styrning med kunskap. 

• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 
kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter. 

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga. 

Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften. 

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brul(are 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett. 

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior aleti). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kaiilägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önsl<:an om medverl<:an 
från samtliga l<:ommuner 

Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver. 
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna. 

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare 
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(16) 

Arbete- och lärandeutskottet 2019-02-13 

Justerare 111/ 

§ 24 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter genom 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
DnrKS/2019:172 1.6.3 

Besl:ut 
1. Arbete- och lärandeutskottet godkänner en uttalad avsikt att'bidra till 

permanent finansiering och orga,nisering av SKL:s kunskapsstyming 
i socialtjänstens verksamheter. 

2. Finansieringen innebär en kostnad om ca 1,95 kr/kommuninvånare. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). Kostnaden fördelas 
per kommun utifrån berälmingsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. Den 
totala kostnaden för Tingsryds kommun fördelas 40/60 mellan 
avdelningen för arbete- och lärande och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

3. Den föreslagna gemensamma finansieringen till SKL kommer att 
gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar 
rekommendationen. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågar en långsiktig gemensam 
kommunal finansiering för att kunna fortsätta arbeta med kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och kunskapsstyming inom socialtjänsten. Genom en 
delad fmansiering mellan avdelningen för arbete och lärande och vård- och 
omsorgsförvaltningen får Tingsryds kommun möjlighet till fortsatt 
värdefulla nyckeltal som kan användas vid kvalitetssäkring och utvärdering 
av verksamheterna inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 

Meddelande från SKL:s styrelse nr 15/2018. Ärendenummer 18/00003 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Chef arbete och lärande 

I Utdrag,bestyrkande 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-01-30 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kun
skapsstyrning i socialtjänstens verksamheter genom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 

Förslag till beslut att 

1. Arbete- och lärandeutskottet godkänner en uttalad avsikt att bidra till permanent 
finansiering och organisering av SKL:s kunskapsstyrning i socialtjänstens verksam
heter. 

2. Finansieringen innebär en kostnad om ca l ,95kr/kommuninvånare. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2024). Kostnaden fördelas per kommun utifrån beräknings
modellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i re
spektive kommun. Den totala kostnaden för Tingsryds kommun fördelas 40/60 mel
lan avdelningen för arbete- och lärande och Vård- och omsorgsförvaltningen. 

3. Den föreslagna gemensamma finansieringen till SKL kommer att gälla från 2020 
förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågan en långsiktig gemensam kommunal 
finansiering för att kunna fortsätt arbeta med kvalitetsregister, brukarundersökningar 
och kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Genom en delad finansiering mellan avdel
ningen för arbete och lärande och Vård- och omsorgsförvaltningen får Tingsryds kom
mun möjlighet till f01tsatt värdefulla nyckeltal som kan användas vid kvalitetssäkring 
och utvärdering av våra verksamheter inom socialtjänsten. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget omfattar en, av SKL samlad gemensam kommunal finansiering och medver
kan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att ut
veckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr
ningssystem. 
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För Tingsryds kommun innebär detta således ensamfinansiering mellan avdelningen för 
arbete och lärande och Vård- och omsorgsförvaltningen. Anledningen till en fördel
ningsnyckel på 60/40 förklaras i SKL:s kostnadsredovisning där kvalitetsregister för den 
konununala hälso~ och sjukvården är den mest kostnadsdrivande verksamheten inom 
uppdraget. 

För arbete och lärande är det företrädelsevis den nationella brukarundersökningar för 
IFO som bland annat mäter tillgänglighet och klientnöjdhet som är viktig för vår verk
samhet. Det finns även möjlighet till jämförande av variabler inom barnavård som kan 
mätas ur Barns Behov I Centrum (BBIC). Framtida intressanta gemensamma nationella 
register som inte finns idag, skulle för IFO:s verksamhet kunna vara missbruksvård, 
försö1jningsstöd och barnavård. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd 
av överenskonm1elser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. SKL rekommenderade därför i 
juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på SKL för att bidra 
till en mer evidens baserad socialtjänst under åren 2017-2018. Tingsryds kommun var 
med och bidrog i denna finansiering. Detta beslut lägger således grunden för en fortsatt 
permanent finansiering av stödfunktionen. 

För en liten kommun som Tingsryds kommun behövs enkla vägar för effektiv och kor
rekt mätning och utvärdering av vår socialtjänst. Med en målsättning om en jämlik soci
altjänst över landet är vi beroende av samordningseffekter och detta är ett exempel på 
att gemensamma brukarundersökningar bland annat kan avlasta vår ordinarie verksam
het. Det är resurseffektivt att kunna genomföra färdiga mätningar och utvärderingar och 
därmed slippa lägga arbete på att skapa egna mätverktyg. Resultaten från jämförelser 
och undersökningar används operativt som mätetal i den balanserade styrningen och 
vårt verksamhetssystem för strategisk planering. 

Beslu tsunderlag 
Meddelande från SKL:s styrelse nr 15/2018; Ärendenummer 18/00003 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef arbete och lärande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(15) 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 

Justerare 

/$ 

§ 13 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter genom SKL 

Dnr VON/2019:23 1.6.3 

Beslut 

1. Vård-och omsorgsnämnden godkänner en uttalad avsikt att bidra till 
permanent :finansiering och organisering av SKL:s kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter. 

2. Finansieringen innebär en kostnad om ca 1,95 kr/ kommuninvånare. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). Kostnaden fördelas 
per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. Den 
totala kostnaden för Tingsryds kommun fördelas 40/60 mellan 
avdelningen för arbete - och lärande och Vård och 
Omsorgsförvaltningen. 

3. Den föreslagna gemensamma finansieringen till SKL kommer att 
gälla från 2020 föru~satt att tillräckligt många kommuner antar 
rekommendationen. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågar en långsiktig gemensam 
kommunal finansiering för att kunna fortsätta arbeta med kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Genom en 
delad :finansiering mellan avdelningen för arbete och lärande och vård- och 
omsorgsförvaltningen får Tingsryds kommun möjlighet till fortsatt 
värdefulla nyckeltal som kan användas vid kvalitetssäkring och utvärdering 
av våra verksamheter inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Meddelande från SKL:s styrelse nr 15/ 2018: Rekommendation till 
kommunerna. 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom, vård- och omsorgsförvaltningen 
2019-02-06 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef för arbete- och lärande. 
Vård- och omsorgschef 

I Utdrags bestyrkande 



l'.JTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2019-02-06 

Till Vård - och Omsorgsnämnden 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamhet genom Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) 

Förslag till beslut 

Vård-och Omsorgsnämnden godkänner en uttalad avsikt att bidra till permanent 
finansiering och organisering av SKL:s kunskapsstyrning i socialtjänstens verk
samheter. 

Finansieringen innebär en kostnad om ca 1,95 kr/ kommuninvånare. Finansie
ringen gäller för fyra år (2020-2024). Kostnaden fördelas per kommun utifrån 
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. Den totala kostnaden för Tingsryds kommun 
fördelas 40/60 mellan avdelningen för arbete - och lärande och Vård och Om
sorgsförvaltningen. 

Den föreslagna gemensamma finansieringen till SKL kommer att gälla från 
2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågar en långsiktig gemensam kom
munal finansiering för att kunna fortsätta arbeta med kvalitetsregister, brukar
undersökningar och kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Genom en delad 
finansiering mellan avdelningen för arbete och lärande och Vård- och omsorgs
förvaltningen får Tingsryds kommun möjlighet till fortsatt värdefulla nyckeltal 
som kan användas vid kvalitetssäkring och utvärdering av våra verksamheter 
inom socialtjänsten. 
Meddelande från SKL:s styrelse nr 15/ 2018: Ärendenummer 18/00003 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Avdelningen för arbete- och lärande. 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 

Namn 
Pernilla Risberg 
Socialt Ansvarig Socionom 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 
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Ärende 48 

Information om Destination 

Åsnen 



 

Destination Åsnen  
visitasnen.se    info@destinationasnen.se  

Destination Åsnen - bakgrund 

 

2008 presenterade Naturvårdsverket ”Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015 – 2020” 
som inkluderade Åsnens nationalpark. Med denna plan som grund beställde de tre Åsnenkommunerna, 
Alvesta, Tingsryd och Växjö, 2010 en inventering av Åsnenområdet för att få en samlad bild av 
utbudet samt aktörernas intresse och engagemang av en samlad destinationsutveckling. Utredningen 
gav positiva svar och 2011 beviljades Leaderprojektet ”Destination Åsnen”. Projektet var ett 
samverkansprojekt mellan Leader Linné Småland samt Sydost Leader och de tre Åsnenkommunerna. 
Syftet var att, tillsammans med näringslivet, lokala föreningar och kommunerna, arbeta fram en 
varumärkesplattform som skulle vara grunden till destinationsutvecklingen i Åsnenområdet. Det 
övergripande målet var att genom att utveckla destinationen under det gemensamma varumärket 
Åsnen, dra mesta och bästa möjliga nytta av den planerade nationalparksetableringen.  

2014 presenterades en förankrad modell av hur områdets aktörer ville att Destination Åsnen ska 
kommuniceras i framtiden, inkl prioriterade teman, marknader och målgrupper. Alla intressenterna 
ställde sig bakom arbetet och den framarbetade visionen ”Åsnen är det självklara valet för för 
människor som söker hållbara, berikande och unika Natur- och Kulturupplevelser”. En grafisk profil 
skapades därefter och en Exportmognadsdiagnos genomfördes för att identifiera behov av utveckling 
på både företagsnivå och på destinationsnivå. Arbetet mynnade därefter ut i Destination Åsnen Ideell 
Förening för att vidareutveckla destinationen, med delaktighet från såväl privata, idella och offentliga 
intressenter, utifrån det inledande arbetet.  

Utvecklingsarbetet fortsatte 2015 med fokus på förankring och samverkan inom destinationen samt 
positionering av varumärket Åsnen, såväl internt som externt. Aktiviteter för kompetens och 
kunskapshöjning genomfördes och insikter inhämtades även från andra destinationer i Sverige samt 
Skottland,  som har skyddad natur som råvara. Åsnenkommunerna tillsammans med aktörerna i 
destinationen fortsatte den strategiska utvecklingen genom att arbeta fram långsiktiga prioriterade 
utvecklingsområden för destinationen. Dessa låg sedan till grund för nuvarande utvecklingsprojekt: 
Nationalparksdestination Åsnen 2016-2019. Ett Leaderprojekt i samverkan mellan Leader Linné 
Småland, SydostLeader, de tre kommunerna samt med medfinansiering av Region Kronoberg. Syftet 
med projektet är att på ett övergripande plan förflytta Destination Åsnen mot en framtida önskvärd 
position som Sveriges ledande nationalparksdestination samt regionens första exportmogna 
destination.  

Den 25 maj 2018 invigdes Åsnens nationalpark och under året presenterades även fakta på hur Åsnens 
varumärke etablerats hos områdets prioriterade marknader på ett märkbart sätt. Destination Åsnen är 
utpekat som ett av de prioriterade utvecklingsområdena i den regionala besösknäringsstratein. På 
internationell horisont har områdets imagemarknadsföring främst skett genom Destination Smålands 
marknadsinvesteringar och ett stort antal besök av journalister och influencers har genomförts under 
året. Åsnen är en av de destinationer som lyfts fram i regionala perspektiv tillsammans med andra 
starka profiler som IKEA museum, Little Rock Lake Zipline, PM & Vänner m fl. Effekten på 
gästnätter kunde också för första gången presenteras på destinationsnivå under 2018. Denna visade en 
markant högre positiv utveckling för destinationen i jämförelse med regionen totalt.  
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Destination Åsnen  
visitasnen.se    info@destinationasnen.se  

 

Engagemanget från kommunerna och regionen har följt hela processen och den totala investeringen 
från start är nästan 12 miljoner inkl projektstöd från externa partners och finansieringsstöd genom 
beviljade projektmedel. Utvecklingen har präglats av en målmedvetenhet att följa den förankrade och 
beslutade önskvärda positionen ”Sveriges ledande nationalparksdestination genom upplevelser, 
lärande och berättande”. 

Destination Åsnens utveckling har rönt uppmärksamhet hos andra områden i Sverige som gärna vill ta 
del av arbetssättet och processerna som genomförts här. Initiativet att utveckla destinationen och samla 
näringen och områdets aktörer med en gemensam agenda innan nationalparken etablerades är unikt i 
Sverige. Effekterna med denna utveckling är klart positiva för såväl besökare som för företagen och 
för landbygdsutvecklingen. Nuvarande utvecklingsprojekt omfattar ett antal olika delar varav en är att 
arbeta fram en hållbar, långsiktig organiserings- och finansieringmodell som inte är avhängig externa 
projektmedel.  
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Ombyggnad Storgatan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 50 

Ombyggnad Storgatan Tingsryd 
Dnr KS/2019:270 4.6.3 

Beslut 

Kommunstyrelserna arbetsutskott beslutar att under förutsättning att 
avstämning sker med plan- och näringslivsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Storgatan i Tingsryd ska renoveras och 
förbättras på sträckan från korsningen Lokgatan till korsningen 
Hantverksgatan. För projektet skall 400 kkr tas från pengar till 
centrum utveckling. 

2. Finansiering sker genom: 
- Totalbudget 1 327 kkr 
- 50 procent 663 kkr bidrag från Trafikverket 
- 264 kkr från asfalteringsbudget 
- 400 kkr från budget för utveckling av centrum 

3. Arbetet slutförs under hösten 2019. 

4. Åte1rnpp01iering sker vid behov och i de ordinarie månadsrapp01ierna. 
Huvudansvarig för projektet är Tekniska avdelningen. 

Beskrivning av ärendet 

Storgatan i sträckningen mellan korsningen Lokgatan till Hantverksgatan 
har ett renoveringsbehov avseende beläggning. I samband med detta bör 
man modernisera gatan och skapa bättre förutsättningar för parkering och 
hastighetssänkning. Parkeringar görs med separat fickor och gatubredden 
minskas för att sänka hastigheten. På detta vis skapas också några nya 
parkeringar. Bredden på gångvägen utökas på norra sidan vilket omvandlar 
den till en gång och cykelväg. Det vill säga cyklar kommer upp från gatan. 
Gatlampor byts och träd planteras för att harmonisera med utformning som 
Storgatan har mellan Bäckgatan och Centralgatan. 

För projektet kan vi få bidrag från Trafikverket med 50 procent vilket skulle 
innebära 263 kkr. Övrigt tas från den befintliga budgeten för asfaltering av 
gator samt från pengar för utveckling av centrum som innehåller totalt 1 
miljon kr. Därav behövs 400 kkr. 

I Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04 

Justerare 

§ 50 fortsättning 

Kostnadsberäkning totalt 1 327 kkr: 
- 264 kkr från asfaltsbudget på tekniska avdelningen 

663 kkr vilket motsvarar 50 procent av totalkostnaden. Bidrag från 
Trafikverket. 
400 kkr från pengar till centrumutveckling. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom tekniska avdelningen i samråd med 
utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-02-11 
2. Skiss på förslag på utformning av gatan, teknisk chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med följande 
tillägg: 

Under förutsättning att avstämning sker med plan- och 
näringsli vsutskottet. 

Besluts gång 

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

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Utvecklingschef 

H 
I Utdragsbesty,kande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Datum 19-02-11

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Kommunstyrelsen

Ombyggnad Storgatan Tingsryd

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Storgatan i Tingsryd skall renoveras och förbättras på 
sträckan från korsningen Lokgatan till korsningen Hantverksgatan. 
För projektet skall 400 kkr tas från pengar till centrumutveckling. 

2. Finansiering sker genom 
Totalbudget 1 327 kkr
50 % 663 kkr bidrag från Trafikverket 
264 kkr från asfalteringsbudget
400 kkr från budget för utveckling av centrum

3. Arbetet slutförs under hösten 2019. 

4. Återrapportering sker vid behov och i de ordinarie månadsrapporterna. 
Huvudansvarig för projektet är Tekniska avdelningen. 

Beskrivning av ärendet

Storgatan i sträckningen mellan korsningen Lokgatan till Hantverksgatan har ett 
renoveringsbehov avseende beläggning. I samband med detta bör man modernisera 
gatan och skapa bättre förutsättningar för parkering och hastighetssänkning. Parkeringar 
görs med separat fickor och gatubredden minskas för att sänka hastigheten. På detta vis 
skapas också några nya parkeringar. Bredden på gångvägen utökas på norra sidan vilket 
omvandlar den till en gång och cykelväg. Dvs cyklar kommer upp från gatan. 
Gatlampor byts och träd planteras för att harmonisera med utformning som Storgatan 
har mellan Bäckgatan och Centralgatan. 

För projektet kan vi få bidrag från Trafikverket med 50% vilket skulle innebära 263 kkr.
Övrigt tas från den befintliga budgeten för asfaltering av gator samt från pengar för 
utveckling av centrum som innehåller totalt 1 miljon kr. Därav behövs 400 kkr. 

 Kostnadsberäkning totalt 1 327 kkr
o 264 kkr från asfaltsbudget på tekniska avdelningen
o 663 kkr vilket motsvarar 50% av totalkostnaden. Bidrag från 

Trafikverket. 
o 400 kkr från pengar till centrumutveckling. 

~Tingsryds 
\:!;}kommun 



2(2)

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom tekniska avdelningen i samråd med utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag
Skiss på förslag på utformning av gatan. Bilagd

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till
Utredningsingenjör, teknisk chef, utvecklingschef. 

Jonas Weidenmark
Teknisk chef
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