KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari
2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande
ärenden:
Nr

Diarienummer Ärendemening

1

KS.2015.1

2

Fastställande av dagordning
Nya motioner

3

KS.2015.5

Interpellationer

4

KS.2015.6

Frågor

5

KS.2015.3

Valärenden

6

KS.2014.165

Verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster Gröne mosse,
Gislaved

7

KS.2014.163

Verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd,
Anderstorp

8

KS.2014.164

Verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Törås, Anderstorp

9

KS.2015.47

Taxa för sotning och
brandskyddskontroll

10

KS.2014.212

Lokal överenskommelse om
samverkan för effektivare
introduktion och integration
(LÖKEN)

11

KS.2015.24

Utbetalning av partistöd 2015

12

KS.2014.229

Reglemente för
fastighetsnämnden

13

KS.2015.20

Reglemente för
kommunstyrelsens referensgrupp
för arbetsmarknadsfrågor

14

KS.2013.27

Ansökan om att Gislaveds
kommun får bli ansluten till finskt
förvaltningsområde

15

KS.2015.26

Avtal om cykel/gångväg och bro
mellan kommunen och
Anderstorps församling

16

KS.2015.1

Meddelanden

Gislaved den 11 februari 2015

Niclas Palmgren
Ordförande
Karin Gustafsson
Kommundirektör

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-19
Tn §146

Sida
1(1)

Dnr: TN.2014.56

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne Mosse
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
 Vatten för normal hushållsanvändning (V)
 Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
 Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
 Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)
Förslag till nytt verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster omfattar fastigheter vid Gröne
mosse.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-08-27, §98.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07, §393.
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad 2014-10-22.
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 2014-10-28.
Arbetsutskotts förslag till tekniska nämnden 2014-11-04, §86.
Karta Gröne mosse, daterad 2014-11-05.
Fastighetsförteckning Gröne mosse, daterad 2014-11-05.
Tjänsteskrivelse till Tn 2014-11-19.
Tekniska kontorets förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster enligt karta daterad 5 november 2014 och
fastighetsförteckning daterad 5 november 2014.

Utvecklingsingenjören redogör för ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster enligt karta daterad 5 november 2014 och
fastighetsförteckning daterad 5 november 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska kontoret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA
Denna information har som syfte att ge en kort introduktion till vad det innebär att bilda ett
verksamhetsområde för allmänt va. Texten består till största del av utdrag ur lagstiftning och annan
tillgänglig information inom området.
1. VAD ÄR ETT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Ett verksamhetsområde för allmänt va är ett avgränsat område inom vilket vatten- och
avloppsförsörjningen skall ske genom allmänna va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt
viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens (LAV 2006:412) bestämmelser
gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan va-huvudman och de
fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl va-huvudman som fastighetsägare har
rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det
skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.” 1
2. NÄR SKA VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA BILDAS?
LAV 2006:412 syftar till att: ”(…)säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs för människors hälsa eller miljön”.
Lagen ger en utbyggnadsskyldighet för allmänt vatten och avlopp inom vissa områden. Kommunen
kan välja att bilda verksamhetsområde för kommunalt va även om lagen inte kräver det.
”Verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen ska först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse
för vilken vattenförsörjning och avlopp redan har ordnats genom en allmänna va-anläggningen …
Förutom den redan anslutna bebyggelsen bör verksamhetsområdet omfatta den bebyggelse för vilken
vattenförsörjning och avlopp kommer att behöva ordnas genom den allmänna anläggningen.”2
3. NÄR SKA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA TAS?
”Först när den planerade utbyggnaden av anläggningen har kommit så långt att nödvändiga
anordningar för fastigheternas anslutningar kan förväntas bli utförda inom en nära överskådlig framtid
bör denna bebyggelse tas med. Så snart ett verksamhetsområde har utvidgats kan berörda
fastighetsägare komma att kräva att förbindelsepunkter genast skall upprättas för fastigheternas

1

Information om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA), Kiruna kommun,
http://www.kiruna.se/PageFiles/4207/Mer%20information%20om%20VA-verksamhetsomr%c3%a5den.pdf?epslan
guage=sv (2014-10-22)
2

Qviström, 2008, Vattentjänstlagen – en handbok, Nordstedts juridik, Stockholm
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anslutning och huvudmannen har, enligt nuvarande reglering, i ett sådant läge bara rätt till det anstånd
med ordnandet som behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsentligt försvåras.” 3
”Det krävs starka, objektivt godtagbara motiv för att få uppskjuta arbetena och enbart finansiella
hinder mot en utbyggnad har inte godtagits i praxis.”4
4. VEM KAN TA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Kommunfullmäktige är alltid den som tar beslut om verksamhetsområde.
”Sammantaget ger beslut om verksamhetsområde ett flertal rättsverkningar. Både för de
fastighetsägare som berörs och kommunen som sådan. Vissa av förpliktelserna är av normkaraktär.
Jag kan mot den bakgrunden inte se att det går att delegera beslut om verksamhetsområde, ens i
mindre delar, från kommunfullmäktige. Man får i stället organisera besluten på ett sådant sätt att de
t.ex. tas upp vid ett viss tillfälle årligen. Så har jag förstått att t.ex. Stockholm gör.”5
5. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA INOM ETT VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR ALLMÄNT VA?
”Va-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vattenoch avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex.
alltid ha behov av vatten och avlopp.
Inom ett verksamhetsområde för va har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens
vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala va-anläggningen eller enskilda (egna) vaanläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala va-anläggningen och nyetablering av enskilda
va-anläggningar godkännas inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda va-anläggningar
godkännas.
Inom ett verksamhetsområde för va är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och
avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller
genom fastställande av va-taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna
Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA). ” 1

3

Prop 2005/06:78 sid 51

4

Prop 2005/06:78 sid 69

5

E-post från Anna Marcusson, förbundsjurist SKL, 2014-09-29
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6. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA UTANFÖR ETT
VERKSAMHETSOMRÅDE ALLMÄNT VA?
”Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten
och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för va måste anlägga enskilda
(egna) va-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.
Vill en fastighetsägare ha kommunal va-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett
verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är va-tekniskt
möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga va-anläggningar. De kommunala va-anläggningarna
är dock oftast dimensionerade för att enbart klara va-försörjningen inom ett fastställt
verksamhetsområde. (…) Kommunal va-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som
bl.a. innebär att va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de
ledningar och ev. va-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid
befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan
behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.
Fastigheten förvärvar aldrig s.k. brukningsrätt vid anslutning till kommunalt va utanför ett
verksamhetsområde, vilket innebär att rättigheten till kommunal va-försörjning upphör om det
ingångna avtalet sägs upp.” 1
Vid anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för allmänt va i Gislaveds kommun tillämpas
Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt va (Kf §184 2012-12-13).
7. BRUKNINGSRÄTT, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
”I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal
va-anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten
har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.
Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att
fastigheten har ett va-abonnemang som inte kan sägas upp.” 1
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ÖVERSYN AV VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR ALLMÄNT VA
Tekniska kontoret och WSP har genomfört en översyn av kommunens nuvarande
verksamhetsområden och tagit fram en målbild för hur det borde se ut enligt vattentjänstlagen. Som
slutredovisning av detta konsultprojekt genomfördes en föreläsning, 2014-04-15, om hur mycket
allmänt va lagen kräver i Gislaveds kommun. Inbjudna till denna föreläsning var både politiker och
tjänstemän från tekniska, bygg- och miljö och kommunstyrelsen.
Detta dokument ger en generell/sammanfattande redovisning av hur den genomförda översynen gått
till och hur det fortsatta arbetet planeras.
1. GIS-ANALYS
Först gjordes en GIS-analys1 utifrån adressplatser i kommunen för att finna större sammanhängande
bebyggelse. Metoden grundar sig på antagandet att en adressplats är en plats där någon kan tänkas ha
behov av vattentjänster. Kring varje adressplats skapas en yta med en viss radie (i denna analys
användes 40-, 60-, 80- och 100-metersradier). När de bildade ytorna överlappar varandra slås de
samman till ett gemensamt område istället och området får sedan olika färg utefter hur många
adressplatser det innehåller. Metoden illustreras i Figur 1 nedan.

Figur 1: Bearbetning av GIS-data utifrån adressplatser

1

GIS = Geografiska informationssystem
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2. FÖRSLAG VERKSAMHETSOMRÅDE
Ett första förslag på verksamhetsområde arbetades fram utifrån fastighetskarta, större
sammanhängande bebyggelse och aktuella detaljplaner. Förslaget till verksamhetsområde utgår från
var i kommunen det finns ett behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Behov finns
för befintlig bebyggelse samt för mark som genom detaljplan är tänkt att bebyggas. I detta steg
plockades alltså markytor som enligt planläggningen inte är tänkta att bebyggas bort. Förslag på
förändring av ett befintligt verksamhetsområde illustreras i Figur 2 nedan. Från att tidigare ha varit en
stor geografisk yta (grå) har verksamhetsområdet arbetats om så att endast ytor med behov av
vattentjänster ingår i verksamhetsområdet. Det nya förslaget till verksamhetsområde liknar mer ett
lapptäcke av olika fastigheter och fastighetsdelar där lapparna får olika färg beroende på vilka
vattentjänster verksamhetsområdet omfattar.

Figur 2: Exempel på förslag till förändrat av verksamhetsområde

3. LOKAL KÄNNEDOM OM FASTIGHETERNAS BEHOV
Ibland är kommunens detaljplaner gamla och därmed till viss del inaktuella. Det finns därför
fastigheter som har behov av vattentjänster enligt den gällande detaljplanen men inte i verkligheten.
Exempel kan vara att marken är planlagd för bostadsändamål men används som parkering.
I detta steg fördes även en diskussion med kommunens exploateringsavdelning utifrån lediga tomter
och vilka som är aktuella att sälja och ej. De tomter som inte ansågs säljbara plockades bort ur
verksamhetsområdet för att undvika planering och genomförande av onödig servisutbyggnad.
Exempel på tomtmark som inte anses säljbar är mark som gränsar till befintlig industriverksamhet
och som utgör en slags markreserv för en eventuell utökning av den befintliga industriverksamheten.
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4. MÅLBILD VERKSAMHETSOMRÅDE
Det förslag till verksamhetsområde som finns efter steg 1-3 är den målbild kommunen bör ha för
verksamhetsområdet. Denna omfattning av verksamhetsområde motsvarar hur det borde se ut enligt
vattentjänstlagen och utgör slutprodukten av konsultprojektet.
Det befintliga allmänna va-nätet är dock inte utbyggt så att det täcker allt som borde vara
verksamhetsområde. Det krävs ett omfattande utbyggnadsarbete för att nå målbilden. Det är
exempelvis mer än 900 fastigheter som inte har dagvattenservis men som borde ha det. Antalet
tätortsnära fastigheter som saknar anslutning idag men som borde ha en va-anslutning är cirka 250 st.
Kommunen bör inte ha verksamhetsområde för fastigheter där va-anslutning inte kan erbjudas.
Därför måste justeringen/utökningen av verksamhetsområdet ske stegvis.
5. JUSTERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE GENTEMOT DAGENS VERKLIGHET
För att inleda arbetet mot målbilden har förslag till att justera befintliga verksamhetsområden tagits
fram. Detta för att de, som ett första steg, ska hålla för en juridisk prövning och stämma gentemot
vilka vattentjänster som finns tillgängliga.
Justeringen är alltså gjord så att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst omfattar de
fastigheter som har tillgång till den aktuella vattentjänsten. Med tillgång till vattentjänsten menas att
det finns en servisledning för vattentjänsten. Undantaget för detta är en del fastigheter som betalar
och har behov av dagvatten fastighet (Df) men som saknar D-servis. Dessa ingår ändå i det justerade
förslaget till verksamhetsområde. Enstaka fastigheter med behov av servisutbyggnad för någon annan
vattentjänst ingår också ibland i det justerade förslaget till verksamhetsområde. Detta gäller enbart de
fall där det faktiska utbyggnadsarbetet som krävs inte bedömts som speciellt omfattande.
6. RESTERANDE UTBYGGNAD
Hanteras i den kommande va-planen.
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FASTIGHETSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER I
GRÖNE MOSSE
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Dnr: KS.2014.165

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 föreslagit
kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster vid Gröne mosse enligt karta daterad den 5 november 2014 och
fastighetsförteckning daterad den 5 november 2014.
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
·
·
·
·

Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg).

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster omfattar fastigheter vid Gröne
mosse.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns
listade.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 27 augusti 2014, § 98
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2014, § 393
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad den 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 28 oktober 2014
Karta Gröne mosse, daterad den 5 november 2014
Fastighetsförteckning Gröne mosse, daterad den 5 november 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 2
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid
Gröne mosse enligt karta daterad den 21 januari 2015 och
fastighetsförteckning daterad den 21 januari 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd,
Anderstorp
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Tidigare verksamhetsområde
I Tokarp-Fifflaryd finns två tidigare beslutade verksamhetsområden
 Verksamhetsområde för allmänt va i Tokarp (Kf§96 2012-06-25)
 Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Anderstorp (Kf§99 2007-08-23)
Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
 Vatten för normal hushållsanvändning (V)
 Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
 Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
 Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)
Revidering av tidigare beslutat verksamhetsområde
Tidigare verksamhetsområden har bestått av en stor geografisk yta. Förslaget
till nytt verksamhetsområde utgörs istället av ett lapptäcke med fastigheter och
delar av fastigheter. De ytor som inte är tänkta att bebyggas, såsom
grönområden och vägar, är bortplockade och ingår inte i förslaget till nytt
verksamhetsområde.
Vilka fastigheter som ingår har förtydligats genom att fastighetsförteckning och
aktuella vattentjänster har listats.
Förslag till nytt verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för dagvatten justeras till att omfatta områden där
dagvattennät redan finns utbyggt.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om föreläggande, 563-6357-2010, daterat 2010-12-22.
Tekniska nämndens beslut 2014-08-27, §95.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-23, §360.
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad 2014-10-22.
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 2014-10-28.
Karta Tokarp Fifflaryd, daterad 2014-11-03.
Fastighetsförteckning Tokarp Fifflaryd, daterad 2014-11-03.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2014-11-04, §84.
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA
Denna information har som syfte att ge en kort introduktion till vad det innebär att bilda ett
verksamhetsområde för allmänt va. Texten består till största del av utdrag ur lagstiftning och annan
tillgänglig information inom området.
1. VAD ÄR ETT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Ett verksamhetsområde för allmänt va är ett avgränsat område inom vilket vatten- och
avloppsförsörjningen skall ske genom allmänna va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt
viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens (LAV 2006:412) bestämmelser
gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan va-huvudman och de
fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl va-huvudman som fastighetsägare har
rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det
skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.” 1
2. NÄR SKA VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA BILDAS?
LAV 2006:412 syftar till att: ”(…)säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs för människors hälsa eller miljön”.
Lagen ger en utbyggnadsskyldighet för allmänt vatten och avlopp inom vissa områden. Kommunen
kan välja att bilda verksamhetsområde för kommunalt va även om lagen inte kräver det.
”Verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen ska först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse
för vilken vattenförsörjning och avlopp redan har ordnats genom en allmänna va-anläggningen …
Förutom den redan anslutna bebyggelsen bör verksamhetsområdet omfatta den bebyggelse för vilken
vattenförsörjning och avlopp kommer att behöva ordnas genom den allmänna anläggningen.”2
3. NÄR SKA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA TAS?
”Först när den planerade utbyggnaden av anläggningen har kommit så långt att nödvändiga
anordningar för fastigheternas anslutningar kan förväntas bli utförda inom en nära överskådlig framtid
bör denna bebyggelse tas med. Så snart ett verksamhetsområde har utvidgats kan berörda
fastighetsägare komma att kräva att förbindelsepunkter genast skall upprättas för fastigheternas

1

Information om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA), Kiruna kommun,
http://www.kiruna.se/PageFiles/4207/Mer%20information%20om%20VA-verksamhetsomr%c3%a5den.pdf?epslan
guage=sv (2014-10-22)
2

Qviström, 2008, Vattentjänstlagen – en handbok, Nordstedts juridik, Stockholm
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anslutning och huvudmannen har, enligt nuvarande reglering, i ett sådant läge bara rätt till det anstånd
med ordnandet som behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsentligt försvåras.” 3
”Det krävs starka, objektivt godtagbara motiv för att få uppskjuta arbetena och enbart finansiella
hinder mot en utbyggnad har inte godtagits i praxis.”4
4. VEM KAN TA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Kommunfullmäktige är alltid den som tar beslut om verksamhetsområde.
”Sammantaget ger beslut om verksamhetsområde ett flertal rättsverkningar. Både för de
fastighetsägare som berörs och kommunen som sådan. Vissa av förpliktelserna är av normkaraktär.
Jag kan mot den bakgrunden inte se att det går att delegera beslut om verksamhetsområde, ens i
mindre delar, från kommunfullmäktige. Man får i stället organisera besluten på ett sådant sätt att de
t.ex. tas upp vid ett viss tillfälle årligen. Så har jag förstått att t.ex. Stockholm gör.”5
5. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA INOM ETT VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR ALLMÄNT VA?
”Va-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vattenoch avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex.
alltid ha behov av vatten och avlopp.
Inom ett verksamhetsområde för va har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens
vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala va-anläggningen eller enskilda (egna) vaanläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala va-anläggningen och nyetablering av enskilda
va-anläggningar godkännas inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda va-anläggningar
godkännas.
Inom ett verksamhetsområde för va är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och
avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller
genom fastställande av va-taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna
Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA). ” 1

3

Prop 2005/06:78 sid 51

4

Prop 2005/06:78 sid 69

5

E-post från Anna Marcusson, förbundsjurist SKL, 2014-09-29
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6. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA UTANFÖR ETT
VERKSAMHETSOMRÅDE ALLMÄNT VA?
”Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten
och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för va måste anlägga enskilda
(egna) va-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.
Vill en fastighetsägare ha kommunal va-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett
verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är va-tekniskt
möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga va-anläggningar. De kommunala va-anläggningarna
är dock oftast dimensionerade för att enbart klara va-försörjningen inom ett fastställt
verksamhetsområde. (…) Kommunal va-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som
bl.a. innebär att va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de
ledningar och ev. va-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid
befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan
behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.
Fastigheten förvärvar aldrig s.k. brukningsrätt vid anslutning till kommunalt va utanför ett
verksamhetsområde, vilket innebär att rättigheten till kommunal va-försörjning upphör om det
ingångna avtalet sägs upp.” 1
Vid anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för allmänt va i Gislaveds kommun tillämpas
Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt va (Kf §184 2012-12-13).
7. BRUKNINGSRÄTT, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
”I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal
va-anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten
har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.
Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att
fastigheten har ett va-abonnemang som inte kan sägas upp.” 1
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ÖVERSYN AV VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR ALLMÄNT VA
Tekniska kontoret och WSP har genomfört en översyn av kommunens nuvarande
verksamhetsområden och tagit fram en målbild för hur det borde se ut enligt vattentjänstlagen. Som
slutredovisning av detta konsultprojekt genomfördes en föreläsning, 2014-04-15, om hur mycket
allmänt va lagen kräver i Gislaveds kommun. Inbjudna till denna föreläsning var både politiker och
tjänstemän från tekniska, bygg- och miljö och kommunstyrelsen.
Detta dokument ger en generell/sammanfattande redovisning av hur den genomförda översynen gått
till och hur det fortsatta arbetet planeras.
1. GIS-ANALYS
Först gjordes en GIS-analys1 utifrån adressplatser i kommunen för att finna större sammanhängande
bebyggelse. Metoden grundar sig på antagandet att en adressplats är en plats där någon kan tänkas ha
behov av vattentjänster. Kring varje adressplats skapas en yta med en viss radie (i denna analys
användes 40-, 60-, 80- och 100-metersradier). När de bildade ytorna överlappar varandra slås de
samman till ett gemensamt område istället och området får sedan olika färg utefter hur många
adressplatser det innehåller. Metoden illustreras i Figur 1 nedan.

Figur 1: Bearbetning av GIS-data utifrån adressplatser

1

GIS = Geografiska informationssystem
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2. FÖRSLAG VERKSAMHETSOMRÅDE
Ett första förslag på verksamhetsområde arbetades fram utifrån fastighetskarta, större
sammanhängande bebyggelse och aktuella detaljplaner. Förslaget till verksamhetsområde utgår från
var i kommunen det finns ett behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Behov finns
för befintlig bebyggelse samt för mark som genom detaljplan är tänkt att bebyggas. I detta steg
plockades alltså markytor som enligt planläggningen inte är tänkta att bebyggas bort. Förslag på
förändring av ett befintligt verksamhetsområde illustreras i Figur 2 nedan. Från att tidigare ha varit en
stor geografisk yta (grå) har verksamhetsområdet arbetats om så att endast ytor med behov av
vattentjänster ingår i verksamhetsområdet. Det nya förslaget till verksamhetsområde liknar mer ett
lapptäcke av olika fastigheter och fastighetsdelar där lapparna får olika färg beroende på vilka
vattentjänster verksamhetsområdet omfattar.

Figur 2: Exempel på förslag till förändrat av verksamhetsområde

3. LOKAL KÄNNEDOM OM FASTIGHETERNAS BEHOV
Ibland är kommunens detaljplaner gamla och därmed till viss del inaktuella. Det finns därför
fastigheter som har behov av vattentjänster enligt den gällande detaljplanen men inte i verkligheten.
Exempel kan vara att marken är planlagd för bostadsändamål men används som parkering.
I detta steg fördes även en diskussion med kommunens exploateringsavdelning utifrån lediga tomter
och vilka som är aktuella att sälja och ej. De tomter som inte ansågs säljbara plockades bort ur
verksamhetsområdet för att undvika planering och genomförande av onödig servisutbyggnad.
Exempel på tomtmark som inte anses säljbar är mark som gränsar till befintlig industriverksamhet
och som utgör en slags markreserv för en eventuell utökning av den befintliga industriverksamheten.
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4. MÅLBILD VERKSAMHETSOMRÅDE
Det förslag till verksamhetsområde som finns efter steg 1-3 är den målbild kommunen bör ha för
verksamhetsområdet. Denna omfattning av verksamhetsområde motsvarar hur det borde se ut enligt
vattentjänstlagen och utgör slutprodukten av konsultprojektet.
Det befintliga allmänna va-nätet är dock inte utbyggt så att det täcker allt som borde vara
verksamhetsområde. Det krävs ett omfattande utbyggnadsarbete för att nå målbilden. Det är
exempelvis mer än 900 fastigheter som inte har dagvattenservis men som borde ha det. Antalet
tätortsnära fastigheter som saknar anslutning idag men som borde ha en va-anslutning är cirka 250 st.
Kommunen bör inte ha verksamhetsområde för fastigheter där va-anslutning inte kan erbjudas.
Därför måste justeringen/utökningen av verksamhetsområdet ske stegvis.
5. JUSTERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE GENTEMOT DAGENS VERKLIGHET
För att inleda arbetet mot målbilden har förslag till att justera befintliga verksamhetsområden tagits
fram. Detta för att de, som ett första steg, ska hålla för en juridisk prövning och stämma gentemot
vilka vattentjänster som finns tillgängliga.
Justeringen är alltså gjord så att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst omfattar de
fastigheter som har tillgång till den aktuella vattentjänsten. Med tillgång till vattentjänsten menas att
det finns en servisledning för vattentjänsten. Undantaget för detta är en del fastigheter som betalar
och har behov av dagvatten fastighet (Df) men som saknar D-servis. Dessa ingår ändå i det justerade
förslaget till verksamhetsområde. Enstaka fastigheter med behov av servisutbyggnad för någon annan
vattentjänst ingår också ibland i det justerade förslaget till verksamhetsområde. Detta gäller enbart de
fall där det faktiska utbyggnadsarbetet som krävs inte bedömts som speciellt omfattande.
6. RESTERANDE UTBYGGNAD
Hanteras i den kommande va-planen.

______________________________________________________________________________
TEKNISKA KONTORET
HANDLÄGGARE: EVA JOHANSSON

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §38

Sida
1(2)

Dnr: KS.2014.163

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd,
Anderstorp
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 beslutat att
förslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Tokarp-Fifflaryd, Anderstorp enligt karta daterad den 3
november 2014 och fastighetsförteckning daterad den 3 november 2014, samt
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslutade
verksamhetsområden inom aktuellt område.
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
I Tokarp-Fifflaryd finns två tidigare beslutade verksamhetsområden:
Verksamhetsområde för allmänt va i Tokarp (Kf§96, 2012-06-25)
Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Anderstorp (Kf§99, 2007-08-23)
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
·
·
·
·

Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, dvs. bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, dvs. bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)

Tidigare verksamhetsområden har bestått av en stor geografisk yta. Förslaget
till nytt verksamhetsområde utgörs istället av ett lapptäcke med fastigheter och
delar av fastigheter. De ytor som inte är tänkta att bebyggas, såsom
grönområden och vägar, är bortplockade och ingår inte i förslaget till nytt
verksamhetsområde. Vilka fastigheter som ingår har förtydligats genom att
fastighetsförteckning och aktuella vattentjänster har listats.
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för dagvatten justeras till att omfatta områden där
dagvattennät redan finns utbyggt. Det geografiska området finns redovisat på
karta och fastigheterna finns listade.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 27 augusti 2014, § 95
Kommunstyrelsen den 23 september 2014, § 360.
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad den 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad den 28 oktober 2014
Karta Tokarp Fifflaryd, daterad den 3 november 2014
Fastighetsförteckning Tokarp Fifflaryd, daterad den 3 november 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, §3
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Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Törås
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
 Vatten för normal hushållsanvändning (V)
 Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
 Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
 Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)
Förslag till verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten utökas också
till att omfatta områden där va-nät redan finns utbyggt.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om föreläggande, 563-6352-2010, daterat 2010-12-22.
Karta Törås, daterad 2014-06-23.
Fastighetsförteckning Törås 2014-06-23.
Tekniska nämndens beslut 2014-08-27, §96.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07, §394.
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad 2014-10-22.
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 2014-10-28.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2014-11-04, §85.
Utvecklingsingenjören redogör för ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster enligt karta daterad 23 juni 2014 och
fastighetsförteckning daterad 23 juni 2014.
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA
Denna information har som syfte att ge en kort introduktion till vad det innebär att bilda ett
verksamhetsområde för allmänt va. Texten består till största del av utdrag ur lagstiftning och annan
tillgänglig information inom området.
1. VAD ÄR ETT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Ett verksamhetsområde för allmänt va är ett avgränsat område inom vilket vatten- och
avloppsförsörjningen skall ske genom allmänna va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt
viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens (LAV 2006:412) bestämmelser
gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan va-huvudman och de
fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl va-huvudman som fastighetsägare har
rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det
skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.” 1
2. NÄR SKA VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA BILDAS?
LAV 2006:412 syftar till att: ”(…)säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs för människors hälsa eller miljön”.
Lagen ger en utbyggnadsskyldighet för allmänt vatten och avlopp inom vissa områden. Kommunen
kan välja att bilda verksamhetsområde för kommunalt va även om lagen inte kräver det.
”Verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen ska först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse
för vilken vattenförsörjning och avlopp redan har ordnats genom en allmänna va-anläggningen …
Förutom den redan anslutna bebyggelsen bör verksamhetsområdet omfatta den bebyggelse för vilken
vattenförsörjning och avlopp kommer att behöva ordnas genom den allmänna anläggningen.”2
3. NÄR SKA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA TAS?
”Först när den planerade utbyggnaden av anläggningen har kommit så långt att nödvändiga
anordningar för fastigheternas anslutningar kan förväntas bli utförda inom en nära överskådlig framtid
bör denna bebyggelse tas med. Så snart ett verksamhetsområde har utvidgats kan berörda
fastighetsägare komma att kräva att förbindelsepunkter genast skall upprättas för fastigheternas

1

Information om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA), Kiruna kommun,
http://www.kiruna.se/PageFiles/4207/Mer%20information%20om%20VA-verksamhetsomr%c3%a5den.pdf?epslan
guage=sv (2014-10-22)
2

Qviström, 2008, Vattentjänstlagen – en handbok, Nordstedts juridik, Stockholm
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anslutning och huvudmannen har, enligt nuvarande reglering, i ett sådant läge bara rätt till det anstånd
med ordnandet som behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsentligt försvåras.” 3
”Det krävs starka, objektivt godtagbara motiv för att få uppskjuta arbetena och enbart finansiella
hinder mot en utbyggnad har inte godtagits i praxis.”4
4. VEM KAN TA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?
Kommunfullmäktige är alltid den som tar beslut om verksamhetsområde.
”Sammantaget ger beslut om verksamhetsområde ett flertal rättsverkningar. Både för de
fastighetsägare som berörs och kommunen som sådan. Vissa av förpliktelserna är av normkaraktär.
Jag kan mot den bakgrunden inte se att det går att delegera beslut om verksamhetsområde, ens i
mindre delar, från kommunfullmäktige. Man får i stället organisera besluten på ett sådant sätt att de
t.ex. tas upp vid ett viss tillfälle årligen. Så har jag förstått att t.ex. Stockholm gör.”5
5. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA INOM ETT VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR ALLMÄNT VA?
”Va-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vattenoch avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex.
alltid ha behov av vatten och avlopp.
Inom ett verksamhetsområde för va har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens
vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala va-anläggningen eller enskilda (egna) vaanläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala va-anläggningen och nyetablering av enskilda
va-anläggningar godkännas inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda va-anläggningar
godkännas.
Inom ett verksamhetsområde för va är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och
avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller
genom fastställande av va-taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna
Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA). ” 1

3

Prop 2005/06:78 sid 51

4

Prop 2005/06:78 sid 69

5

E-post från Anna Marcusson, förbundsjurist SKL, 2014-09-29
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6. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA UTANFÖR ETT
VERKSAMHETSOMRÅDE ALLMÄNT VA?
”Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten
och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för va måste anlägga enskilda
(egna) va-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.
Vill en fastighetsägare ha kommunal va-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett
verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är va-tekniskt
möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga va-anläggningar. De kommunala va-anläggningarna
är dock oftast dimensionerade för att enbart klara va-försörjningen inom ett fastställt
verksamhetsområde. (…) Kommunal va-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som
bl.a. innebär att va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de
ledningar och ev. va-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid
befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan
behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.
Fastigheten förvärvar aldrig s.k. brukningsrätt vid anslutning till kommunalt va utanför ett
verksamhetsområde, vilket innebär att rättigheten till kommunal va-försörjning upphör om det
ingångna avtalet sägs upp.” 1
Vid anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för allmänt va i Gislaveds kommun tillämpas
Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt va (Kf §184 2012-12-13).
7. BRUKNINGSRÄTT, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
”I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal
va-anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten
har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.
Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att
fastigheten har ett va-abonnemang som inte kan sägas upp.” 1
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ÖVERSYN AV VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR ALLMÄNT VA
Tekniska kontoret och WSP har genomfört en översyn av kommunens nuvarande
verksamhetsområden och tagit fram en målbild för hur det borde se ut enligt vattentjänstlagen. Som
slutredovisning av detta konsultprojekt genomfördes en föreläsning, 2014-04-15, om hur mycket
allmänt va lagen kräver i Gislaveds kommun. Inbjudna till denna föreläsning var både politiker och
tjänstemän från tekniska, bygg- och miljö och kommunstyrelsen.
Detta dokument ger en generell/sammanfattande redovisning av hur den genomförda översynen gått
till och hur det fortsatta arbetet planeras.
1. GIS-ANALYS
Först gjordes en GIS-analys1 utifrån adressplatser i kommunen för att finna större sammanhängande
bebyggelse. Metoden grundar sig på antagandet att en adressplats är en plats där någon kan tänkas ha
behov av vattentjänster. Kring varje adressplats skapas en yta med en viss radie (i denna analys
användes 40-, 60-, 80- och 100-metersradier). När de bildade ytorna överlappar varandra slås de
samman till ett gemensamt område istället och området får sedan olika färg utefter hur många
adressplatser det innehåller. Metoden illustreras i Figur 1 nedan.

Figur 1: Bearbetning av GIS-data utifrån adressplatser

1

GIS = Geografiska informationssystem
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2. FÖRSLAG VERKSAMHETSOMRÅDE
Ett första förslag på verksamhetsområde arbetades fram utifrån fastighetskarta, större
sammanhängande bebyggelse och aktuella detaljplaner. Förslaget till verksamhetsområde utgår från
var i kommunen det finns ett behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Behov finns
för befintlig bebyggelse samt för mark som genom detaljplan är tänkt att bebyggas. I detta steg
plockades alltså markytor som enligt planläggningen inte är tänkta att bebyggas bort. Förslag på
förändring av ett befintligt verksamhetsområde illustreras i Figur 2 nedan. Från att tidigare ha varit en
stor geografisk yta (grå) har verksamhetsområdet arbetats om så att endast ytor med behov av
vattentjänster ingår i verksamhetsområdet. Det nya förslaget till verksamhetsområde liknar mer ett
lapptäcke av olika fastigheter och fastighetsdelar där lapparna får olika färg beroende på vilka
vattentjänster verksamhetsområdet omfattar.

Figur 2: Exempel på förslag till förändrat av verksamhetsområde

3. LOKAL KÄNNEDOM OM FASTIGHETERNAS BEHOV
Ibland är kommunens detaljplaner gamla och därmed till viss del inaktuella. Det finns därför
fastigheter som har behov av vattentjänster enligt den gällande detaljplanen men inte i verkligheten.
Exempel kan vara att marken är planlagd för bostadsändamål men används som parkering.
I detta steg fördes även en diskussion med kommunens exploateringsavdelning utifrån lediga tomter
och vilka som är aktuella att sälja och ej. De tomter som inte ansågs säljbara plockades bort ur
verksamhetsområdet för att undvika planering och genomförande av onödig servisutbyggnad.
Exempel på tomtmark som inte anses säljbar är mark som gränsar till befintlig industriverksamhet
och som utgör en slags markreserv för en eventuell utökning av den befintliga industriverksamheten.
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4. MÅLBILD VERKSAMHETSOMRÅDE
Det förslag till verksamhetsområde som finns efter steg 1-3 är den målbild kommunen bör ha för
verksamhetsområdet. Denna omfattning av verksamhetsområde motsvarar hur det borde se ut enligt
vattentjänstlagen och utgör slutprodukten av konsultprojektet.
Det befintliga allmänna va-nätet är dock inte utbyggt så att det täcker allt som borde vara
verksamhetsområde. Det krävs ett omfattande utbyggnadsarbete för att nå målbilden. Det är
exempelvis mer än 900 fastigheter som inte har dagvattenservis men som borde ha det. Antalet
tätortsnära fastigheter som saknar anslutning idag men som borde ha en va-anslutning är cirka 250 st.
Kommunen bör inte ha verksamhetsområde för fastigheter där va-anslutning inte kan erbjudas.
Därför måste justeringen/utökningen av verksamhetsområdet ske stegvis.
5. JUSTERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE GENTEMOT DAGENS VERKLIGHET
För att inleda arbetet mot målbilden har förslag till att justera befintliga verksamhetsområden tagits
fram. Detta för att de, som ett första steg, ska hålla för en juridisk prövning och stämma gentemot
vilka vattentjänster som finns tillgängliga.
Justeringen är alltså gjord så att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst omfattar de
fastigheter som har tillgång till den aktuella vattentjänsten. Med tillgång till vattentjänsten menas att
det finns en servisledning för vattentjänsten. Undantaget för detta är en del fastigheter som betalar
och har behov av dagvatten fastighet (Df) men som saknar D-servis. Dessa ingår ändå i det justerade
förslaget till verksamhetsområde. Enstaka fastigheter med behov av servisutbyggnad för någon annan
vattentjänst ingår också ibland i det justerade förslaget till verksamhetsområde. Detta gäller enbart de
fall där det faktiska utbyggnadsarbetet som krävs inte bedömts som speciellt omfattande.
6. RESTERANDE UTBYGGNAD
Hanteras i den kommande va-planen.

______________________________________________________________________________
TEKNISKA KONTORET
HANDLÄGGARE: EVA JOHANSSON

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §37

Sida
1(1)

Dnr: KS.2014.164

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Törås,
Anderstorp
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster i Törås, Anderstorp enligt karta daterad 23 juni 2014
och fastighetsförteckning daterad 23 juni 2014.
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
·
·
·
·

Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, dvs bortledande av dag- och dränvatten från
fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, dvs bortledande av dag- och dränvatten från allmän
platsmark (Dg)

Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten utökas också
till att omfatta områden där va-nät redan finns utbyggt.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns
listade.
Beslutsunderlag
Karta Törås, daterad den 23 juni 2014
Fastighetsförteckning Törås, daterad den 23 juni 2014
Tekniska nämnden den 27 augusti 2014, § 96
Kommunstyrelsen den 7 oktober 2014, § 394
Verksamhetsområde för allmänt va, daterad 22 oktober 2014
Översyn av verksamhetsområden för allmänt va, daterad 28 oktober 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 1
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta daterad 23 juni 2014 och fastighetsförteckning daterad 23 juni
2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

1.0
Inledande bestämmelser
1.1 Enligt denna taxa erläggs avgift för Brandskyddskontroll enligt 3 kap. § 6 lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO).
2.0

Allmänt

2.1 Timkostnad (per person)
2.2 För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme.
2.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under
ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 2.1 samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranleder.
2.4 I tidsåtgång för arbetet enligt punkt 4, 5.1, samt 5.2 medräknas förflyttningstiden till och från
förrättningsplatsen.
2.5 I angivna priser ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbruknings-materiel samt för
protokollering av brandskyddskontrollen.
2.6 Moms tillkommer på samtliga priser.

3.0

Pris för brandskyddskontroll i småhus

3.1 Grundavgift grundad på:
3.1.1 27 minuters inställelsetid för utförande av brandskyddskontroll i småhus
3.1.2 När brandskyddskontroll och sotning görs vid samma tillfälle debiteras grundavgift enbart
för brandskyddskontroll.
3.2 Kontrollavgift grundad på:
3.2.1 45 minuters arbete för kontroll av en eldstad med tillhörande rökkanal.
3.2.2 20 minuters arbete för ytterligare eldstad ansluten till samma skorsten som 3.2.1 ovan
3.2.3 20 minuters arbete för lättbesiktigad anläggning, (avser okomplicerad eldstad ansluten till
fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt).
3.2.4 Vid behov av utförligare kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning,
röktrycksprovning eller läckagemätning debiteras kostnad även för mertiden, med pris som anges i
2.1.

4.0

Pris för brandskyddskontroll i andra objekt än småhus

4.1 Kontrollavgift debiteras med timkostnad och de övriga kostnader som framgår enligt punkt 2.
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4.2 Transportkostnad debiteras med belopp enligt det bilersättningsavtal som Svenska kommunoch landstingsförbundet tecknat.

5.0

Särskilda bestämmelser

5.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda
skäl för detta inte förelegat, debiteras för återbesök med timkostnad som anges i 2.1 samt
transportkostnad enligt 4.2. Dessutom debiteras kostnad för den ordinarie inställelsen.
5.2 Separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd debiteras med timkostnad som
anges i 2.1. samt transportkostnad enligt 4.2
.
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1.0

1.1

Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus
och lägenheter
Grundavgift
Grundavgift grundas på 20 minuter inställelsetid för rengöring. Inrymmer
fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger
200 m, så anses rengöringsobjekt i dessa tillhöra småhuset.

1.2

Objektavgift
För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal eller
bikanal i småhus utgår avgift enligt nedan. I avgiften ingår omhändertagande av
de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid
rengöringsarbetet. Detta gäller ej för restprodukter (aska), som uppstår vid
förbränning av bränslet i eldstaden.

1.2.1

28 minuter för första objekt i varje byggnad

1.2.2

15 minuter för varje tillkommande objekt utöver första

1.3

Lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring (sotning) budas och debiteras mot varje enskild
bostadslägenhet gäller avgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs rengöring (sotning) i flera
lägenheter samtidigt, samordnat av en beställare, gäller avgift enligt 2.1 och 2.2

1.4

Avvikelser
Om det vid utförandet av rengöring (sotning) enligt ovan föreligger
omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för
rengöringsarbetet avsevärt förlängs, uttas ersättningen för rengöring i stället i
form av grundavgift enlig 1.1 samt timersättning enligt 3.1. Vid dessa tillfällen ska
rengöringsföretaget skriftligen informera fastighetsägaren om detta, samt vilka
åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta arbete.

2.0

Övriga objekt
För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans
effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt 2.1 och
2.2.

2.1

Grundavgift
20 minuter grundavgift per man och tillfälle. Avgift för flera utförare får endast
uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjektet kräver detta.

2.2

Objektsavgift
För rengöring (sotning) enligt 2.uttas ersättning per man och timma med pris, som
anges i 3.1. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.

3.0
3.1

Timersättning
Timersättning per person
För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

4.0
4.1

Övriga bestämmelser
Extra inställelse
I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning
ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift. För den
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rengöringsförrättningen som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt
nedan. I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår
ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området
utgår ersättning som anges i 2.1 och 2.2. Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på
plats.

4.2

Arbete utom ordinarie arbetstid.
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid (06-17), orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme
med pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden i kr.

4.3

Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För
användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt
kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt
överenskommelse. Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4

Beställt arbete
För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom
ramen för den föreskrivna rengöringen uttas ersättning per man och timma med
pris som anges enligt 2.

.
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Timpriser ska lämnas enligt nedan.

Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och
lägenheter

Antal minuter

Grundavgift inställelsetid, alla objekt
Arbetstid för rengöring av 1:a anläggning i varje byggnad
Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver
första anläggning
Regelbunden rengöring (sotning) i övriga
objekt, avser även imkanaler och pannor >60
kW
Grundavgift inställelsetid, alla objekt
Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt
Timpris

Utvärderings
veriabel

20
28

6
6

15

6

Pris exkl. moms

Utvärderingspri
s

125,00 kr
175,00 kr

750,00 kr
1 050,00 kr

93,75 kr

562,50 kr

Antal minuter
1

125,00 kr

125,00 kr

1

375,00 kr

375,00 kr

27
45

1
1

243,00 kr
405,00 kr

243,00 kr
405,00 kr

20

1

20

1

180,00 kr
180,00 kr

1

243,00 kr

243,00 kr

1

540,00 kr

540,00 kr

20
Faktisk tid

Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter
Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter
Kontroll av 1:a anläggning med tillhörande rökkanal
Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver 1:a
ansluten till samma skorsten.
Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal
Brandskyddskontroll i övriga objekt
Grundavgift inställelsetid, alla objekt
Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt
Timpris

180,00 kr
180,00 kr

Antal minuter
27
Faktisk tid

TOTALPRIS

4 653,50 kr

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §45

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.47

Taxa för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Under hösten 2014 genomfördes en tjänstekoncession av sotning och
brandskyddskontroll för Gislaveds kommun. Det vinnande anbudet lades av
GGVV Sotning, Ventilation och Energiservice AB vilket räddningsnämnden
antog vid sammanträde den 26 november 2014.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige i Gislaved antagit en ny
taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll som bygger på timpriser
för respektive arbetsområde. Inför avtalsstart den 1 april 2015 behöver den
nya taxan med villkor antas för Gislaveds kommun.
Räddningsnämnden har vid sammanträde den 5 februari 2015 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta anbudsvinnarens timtaxa för sotning (375
kr exkl moms) respektive brandskyddskontroll (540 kr exkl moms) för
Gislaveds kommun, samt att anta villkor i bilaga 2 och 3 till entreprenörsavtal
som taxa för sotning och brandskyddskontroll.
Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 5 februari 2015, § 7
Prisbilaga, daterad den 2 oktober 2014
Bilaga 2 Brandskyddskontroll
Bilaga 3 Rengöring
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta anbudsvinnarens timtaxa för sotning (375 kr exkl moms) respektive
brandskyddskontroll (540 kr exkl moms) för Gislaveds kommun,

att

anta villkor i bilaga 2 och 3 till entreprenörsavtal som taxa för sotning
och brandskyddskontroll,

att

taxan ska gälla från och med den 2 april 2015, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 augusti 2006, § 69.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner
Sammanträdesdatum
2015-02-05
Rn §7

Sida
1(1)

Dnr: RN.2015.5

Taxa för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Under hösten 2014 genomfördes en tjänstekoncession av sotning och
brandskyddskontroll för Gislaveds kommun. Det vinnande anbudet lades av
GGVV Sotning, Ventilation och Energiservice AB vilket räddningsnämnden
antog vid sammanträde den 26 november 2014.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige i Gislaved antagit en ny
taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll som bygger på timpriser
för respektive arbetsområde. Inför avtalsstart den 1 april 2015 behöver den
nya taxan med villkor antas för Gislaveds kommun.
Beslutsunderlag
Prisbilaga från vinnande anbud
Bilaga 2 till avtal (brandskyddskontroll)
Bilaga 3 till avtal (rengöring)
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2015
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuners förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta anbudsvinnarens timtaxa för sotning (375 kr exkl moms) respektive
brandskyddskontroll (540 kr exkl moms) för Gislaveds kommun, samt

att

anta villkor i bilaga 2 och 3 till entreprenörsavtal som taxa för sotning
och brandskyddskontroll.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen, Gvd kommun

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-17

Bu §132

Dnr: BU.2014.97

Sida
1(1)
133

Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion
och integration (LÖKEN)
Ärendebeskrivning
Den lokala överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och
integration har funnits i Gislaveds kommun sedan 2007. Allteftersom reformer
kommit och det nationella uppdraget har ändrats har även innehållet i denna
överenskommelse anpassats och reviderats. Den senaste revideringen
genomfördes under hösten 2010 i samband med etableringsreformen.
Syftet med den lokala överenskommelsen i Gislaveds kommun är i första hand
att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de olika
organisationerna för att på så sätt stärka samarbetet och effektivisera
resurserna. Överenskommelsen är dessutom ett strategiskt dokument för
vidareutvecklingen av arbetet med nyanlända och integration. Parter i den
lokala överenskommelsen är Gislaveds kommun, Arbetsförmedlingen,
Landstinget i Jönköpings län (Primärvården, Kvinnohälsovården,
Barnhälsovården), Migrationsverket, Gislavedshus AB och Gislaved
Näringsliv AB.
Under 2014 har Gislaveds kommun tagit fram en Integrationsstrategi som
ersatt det tidigare ”Invandrarpolitiska programmet” från 1997. Samtliga parter
inom den lokala överenskommelsen har varit delaktiga i framtagandet av
integrationsstrategin. Till strategin kommer en handlingsplan att kopplas och på
sikt ska arbetet och innehållet i den lokala överenskommelsen ha en tydlig
koppling till dessa.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Lokal
överenskommelse, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och
integration (LÖKEN), daterad 2007-12-11, reviderad 2010-12-01 och 2014-1024.
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-03, §82.
Protokoll samverkansmöte 2014-11-06.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

att

godkänna Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare
introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i
Gislaveds kommun, daterad 2007-12-11, reviderad 2010-12-01 och
2014-10-24
överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §40

Sida
1(2)

Dnr: KS.2014.212

Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion
och integration (LÖKEN)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har vid sammanträde den 17
november 2014 respektive 17 december 2014 beslutat att godkänna Lokal
överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration
av flyktingar och andra invandrare i Gislaveds kommun, daterad den 24
oktober 2014, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Den lokala överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och
integration (LÖKEN) har funnits i Gislaveds kommun sedan 2007. Allteftersom
reformer kommit och det nationella uppdraget har ändrats har även innehållet
i denna överenskommelse anpassats och reviderats. Den senaste revideringen
genomfördes under hösten 2010, i samband med etableringsreformen och den
8 november 2010 beslutade styrgruppen att fortsätta samverkan enligt den
reviderade lokala överenskommelsen.
Syftet med den lokala överenskommelsen i Gislaveds kommun är i första hand
att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de olika
organisationerna för att på så sätt stärka samarbetet och effektivisera
resurserna. Överenskommelsen är dessutom ett strategiskt dokument för
vidareutvecklingen av arbetet med nyanlända och integration. Parter i den
lokala överenskommelsen är Gislaveds kommun, Arbetsförmedlingen,
Landstinget i Jönköpings län (Primärvården, Kvinnohälsovården,
Barnhälsovården) Migrationsverket, Gislavedshus AB och Gislaved
Näringsliv AB.
Under 2014 har Gislaveds kommun tagit fram en Integrationsstrategi som
ersatt det tidigare ”Invandrarpolitiska programmet” från 1997. Samtliga parter
inom den lokala överenskommelsen har varit delaktiga i framtagandet av
integrationsstrategin. Till strategin kommer en handlingsplan att kopplas och på
sikt ska arbetet och innehållet i den lokala överenskommelsen ha en tydlig
koppling till dessa.
Revideringarna i Löken är följande:
De tidigare utgångspunkterna har lagts in i parternas åtagande och de nya
utgångspunkterna utgår från kommunens integrationsstrategis sex prioriterade
områden: arbete, utbildning, & språk, boende, socialt deltagande & möteplatser
samt attityd kring mångfald. De övergripande målen i den reviderade Löken är
samma som i den kommunala integrationsstrategin:
· Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.
· Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig del av
kommunens utveckling.
· Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.
· Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11

Sida
2(2)

Ks § 40 (forts.)
Beslutsunderlag
Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen
(2010 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, reviderad
LÖK 2014
Barn- och utbildningsnämnden den 17 november 2014, § 132
Socialnämnden den 17 december 2014, § 175
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 13
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Marie-Louise
Dinäss (S), Lars Park (FP) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare
introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i
Gislaveds kommun, daterad den 24 oktober 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Lokal överenskommelse
om samverkan för effektivare introduktion och integration

Foto: Peter Dallman

2007-12-11
Reviderad 2010-12-01 och 2014-10-24

Inledning
Den lokala överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och integration
har funnits i Gislaveds kommun sedan 2007. Allteftersom reformer kommit och det
nationella uppdraget har ändrats har även innehållet i denna överenskommelse anpassats och
reviderats. Den senaste revideringen genomfördes under hösten 2010, i samband med
etableringsreformen och 2010-11-08 beslutade styrgruppen att fortsätta samverkan enligt
den reviderade lokala överenskommelsen.
Under 2014 har Gislaveds kommun tagit fram en Integrationsstrategi som ersatte det
tidigare ”Invandrarpolitiska programmet” från 1997. Samtliga parter inom den lokala
överenskommelsen har varit delaktiga i framtagandet av integrationsstrategin. Till strategin
kommer en handlingsplan att kopplas och på sikt ska arbetet och innehållet i den lokala
överenskommelsen ha en tydlig koppling till dessa.
Syftet med en lokal överenskommelse
Syftet med den lokala överenskommelsen i Gislaveds kommun är i första hand att tydliggöra
uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de olika organisationerna för att på så sätt
stärka samarbetet och effektivisera resurserna. Överenskommelsen är dessutom ett
strategiskt dokument för vidareutvecklingen av arbetet med nyanlända och integration.
Parter
Parter i den lokala överenskommelsen är Gislaveds kommun, Arbetsförmedlingen,
Landstinget i Jönköpings län (Primärvården, Kvinnohälsovården, Barnhälsovården)
Migrationsverket, Gislavedshus AB och Gislaved Näringsliv AB.
Avgränsningar
Den lokala överenskommelsen är avgränsad till att gälla personer som omfattas av
förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122) samt
asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och andra invandrare som har behov av
integrationsfrämjande insatser för att stärka livskvalitén och deltagandet i samhället. I bilaga 1
till den lokala överenskommelsen redogörs särskilda lokala bestämmelser kring nyanlända
som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Viktiga utgångspunkter i det lokala arbetet
Med grund i den lokala integrationsstrategin ska arbetet inom ramen för den lokala
överenskommelsen verka för att uppnå visionen att samtliga kommuninvånare, oavsett etnisk
och kulturell bakgrund, erbjuds samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och på så
sätt förverkliga och utveckla sitt vardagsliv och känna sig delaktiga i kommunen och det
svenska samhället. Arbetet inom den lokala överenskommelsen ska främst beröra någon av
de i kommunen sex prioriterade integrationsområdena; arbete, utbildning & språk, boende,
socialt deltagande & mötesplatser samt attityd kring mångfald.
I kommunens mottagande av barn och ungdomar skall barnkonventionen ligga till grund för
att stödja nyanlända barns och ungdomars introduktion och integration i skola och samhälle.
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Mål
Arbetet som sker inom ramen för den lokala överenskommelsen ska delas upp i
organisationsmål och verksamhetsmål. Samtliga mål mätas och utvärderas årligen i
Integrationsbokslutet. Målen föreslås av verksamhetsgruppen och godkänns av styrgruppen,
som även ansvarar för vidare rapportering.
Övergripande mål
De övergripande målen med arbetet inom ramen för den lokala överenskommelsen är
desamma som de övergripande målen i den kommunala integrationsstrategin:
 Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.
 Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig del av kommunens
utveckling.
 Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.
 Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.

Arbetet inom den lokala överenskommelsen bör också kopplas till integrationsstrategins
olika delmål inom de sex prioriterade områdena (se bilaga 2).

Styrgrupp
Styrgruppen skall bestå av representanter från samverkande parter:
Skolchef och en teamchef från Barn och utbildningsförvaltningen
Rektor för Vuxenutbildningen
Utbildningsledare, Vuxenutbildningen
Förvaltningschef och en programområdeschef från Socialförvaltningen
Primärvårdsrepresentanter
Arbetsförmedlingschef
VD för Gislaved Näringsliv AB
VD för Gislavedshus AB
Enhetschef för Arbetsmarknadsorganisationen
Integrationssamordnare
Styrgruppens ansvar
 Ha mandat att tillföra medel inom ramen för den lokala överenskommelsen.
 Fatta beslut om inriktningar och prioriteringar inom ramen för den lokala
överenskommelsen.
 Ansvara för att respektive åtagande följs.
 Informations och rapporteringsskyldighet i respektive organisation.
Styrgruppen skall sammanträda två gånger per år. Ytterligare sammanträden kan planeras om
behov uppstår. Integrationssamordnare är sammankallande för styrgruppen.
Verksamhetsgrupp
Verksamhetsgrupp skall bestå av representanter från samverkande parter.
Integrationssamordnare
Utbildningsledare Vuxenutbildningen
Mottagningssamordnare Barn och ungdom
3

Representant för Primärvården
Representant från Arbetsförmedlingen
Representant från Migrationsverket
Representant från Kvinnohälsovården
Representant från Barnhälsovården
Enhetschef Ekonomiskt bistånd
Enhetschef Ensamkommande Barn
Verksamhetsgruppens ansvar
 Framtagande av gemensamma mål och aktiviteter.
 Framtagande av integrationsbokslut.
 Ansvara för att samverkan mellan myndigheterna kommer till stånd.
 Utvärdering och uppföljning av mål och verksamheter.
 Rapportera om pågående projekt till styrgruppen och övriga intressenter.
 Initiera nya projekt.
 Vid behov, bilda tillfälliga arbetsgrupper för att arbeta med de uppsatta målen i
integrationsbokslutet.
Verksamhetsgruppen skall sammanträda en gång per kvartal. Ytterligare sammanträden kan
planeras om behov uppstår. Integrationssamordnare är sammankallande för
verksamhetsgruppen.

Styrgrupp

Verksamhetsgrupp

SAMIN

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Ansvarsfördelning
Arbetsförmedlingen åtar sig att:
 utse kontaktpersoner för personer som ingår i etableringsuppdraget.
 ansvara för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
 påbörja etableringssamtal och besluta om etableringsersättning snarast möjligt för de
individer som har rätt till etableringsplan
 upprätta etableringsplan för de individer som bedöms ha förmåga att delta på minst
25%.
 Erbjuda etableringsdeltagare stöd av etableringslots
 stödja etableringsdeltagare genom att visa på kontaktvägar och underlätta kontakter
med företag och myndigheter
 ansvara för samordning av insatser och inblandade parter
 medverka till att flyktingar/invandrare som har en kommunalt upprättad
introduktionsplan får del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud.
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I övrigt åtar sig Arbetsförmedlingen att följa de åtaganden som beskrivs närmare i bilaga 1
(Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare).
Primärvården åtar sig enligt hälso- och sjukvårdslagen att:
 samverka i frågor om hälsa och sjukvård med fokus på förebyggande insatser.
 lyfta fram barn- och ungdomsperspektivet i hälsofrågor enligt barnkonventionen.
 ge information kring det svenska sjukvårdssystemet för de nyanlända.
 ge information för att öka kunskapen om egenvård.
 vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls.
Vid beslut om beviljat uppehållstillstånd gäller samma rättigheter för hälso- och sjukvård som
för övriga bosatta i Sverige.
Gislaveds kommuns samtliga nämnder och förvaltningar åtar sig att:
 ställa praktikplatser till förfogande.
 samverka i centrala frågor.
 samverka med andra kommuner i regionen kring integrationsfrämjande insatser.
Socialnämnden i Gislaveds kommun åtar sig att:
 följa intentionerna med den lokala överenskommelsen (LÖK).
 ansvara för bosättning för av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
kommunanvisade individer.
 för mottagna kvotflyktingar initialt bistå med praktisk hjälp vid bosättning, t ex
hämtning på flygplatsen/busstationen, folkbokföring samt registrering på andra
myndigheter, hjälp med inskaffande av id–kort, etc.
 samverka med berörda myndigheter och andra organisationer i bosättningsprocessen.
 samverka med Gislaveds hus och andra bostadsföretag i kommunen kring boende
och andra bostadsrelaterade frågor.
 vid behov samverka med andra berörda kring integrationsfrämjande insatser/åtgärder,
t ex Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Primärvården.
 Säkerställa att nyanlända individer som inte omfattas av etableringsförordningen, t ex
föräldralediga eller individer med prestationsförmåga som understiger 25%, och som
därmed inte har rätt till etableringslots får stöd i att komma in i det svenska samhället
 Säkerställa att de individer vars förmåga att delta understiger 25% får adekvata
insatser, exempelvis rehabiliteringsinsatser, för att kunna återgå till etablering.
 Arbeta utifrån ett barnperspektiv och samverka med bl.a. förskolan och skolan vid
planeringen av hela familjens bosättning/mottagning för att ge barnen och familjen ett
bra stöd under den första tiden i Sverige.
 följa upprättat avtal med Migrationsverket om antal boendeplatser för
ensamkommande barn samt tillgodose deras behov av stöd och omvårdnad.
 Vid förfrågan informera om migrations-, integrations- och flyktingfrågor.
Barn och utbildningsnämnden i Gislaveds kommun åtar sig att:
 Erbjuda undervisning i svenska för invandrare, SFI, till de personer som har ett behov
av att förbättra sina kunskaper i svenska språket.
 Enligt lag (2013:156) organisera den s k samhällsorienteringen för vissa nyanlända.
Målet med samhällsorientering är att skapa delaktighet för alla i det svenska samhället
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men även att uppnå en förståelse för de rättigheter och skyldigheter alla invånare har
i Sverige.
samverka med arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, kring individuella
etableringsplaner/handlingsplaner/studieplaner för deltagarna i SFI- undervisningen
(svenska för invandrare).
ha kontinuerlig studie- och yrkesvägledning för deltagarna i SFI- undervisningen.
samverka med lokala myndigheter för att på bästa sätt möta barn och ungdomars
behov, genom introduktionsplanen och den individuella utvecklingsplanen.

Gislavedshus AB åtar sig att:
 vid förfrågan från individ- och familjeomsorgen informera om beslut att godkänna
eller inte godkänna inneboende.
 Tillhandahålla lägenheter för flyktingar i samverkan med flyktingmottagningen.
Gislaved näringsliv AB har som huvuduppdrag att skapa förutsättningar för en positiv
utveckling av det befintliga näringslivet i kommunen samt medverka till att skapa de bästa
förutsättningar för nya satsningar. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, att matcha
kompetens med erfarenhet, att stärka samarbeten. Utifrån det övergripande uppdraget
stärka samverkan i den lokala överenskommelsen.
Migrationsverket åtar sig att:
 lämna allmän information och statistik om introduktionens och integrationens
utveckling i övriga landet.
 tidigt kartlägga den asylsökandes utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet.
 samverka med kommunens flyktingverksamhet i de ärenden bosättningen kräver
speciella insatser.
 initiera hälsoundersökningar för asylsökande.
 Vid en anvisning av ensamkommande barn, anmäla till Överförmyndaren om behov av
god man
 Anmäla till individ- och familjeomsorgen vid kännedom om ensamkommande barn
som befinner sig i kommunen.
 I de fall det är möjligt, samverka med kommunen kring asylsökande, t ex barns
skolgång.
Uppföljning och utvärdering
Socialnämnden, genom Arbetsmarknadsorganisationen, AMO, ansvarar för uppföljning av mål
och aktiviteter inom ramen för den lokala överenskommelsen. AMO ansvarar även för
sammanställningen av det årliga Integrationsbokslutet. Begärda uppgifter lämnas av
samverkande parter.
Den lokala överenskommelsen ses över årligen i samband med uppföljning och framtagande
av Integrationsbokslut och revideras vid behov. Detta initieras av styrgruppen.
Bilagor
1. Lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen
2. Förenklad beskrivning av kommunal integrationsstrategi
3. Processchema för arbetet med LÖKen
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________________________

________________________

Heidi Skov Ragnar
Arbetsförmedlingen

Karin Gustafsson
Gislaveds kommun

________________________

________________________

Margareta Strindhall
Primärvården

Åsa Gustaf Jansson
Migrationsverket

________________________

________________________

Stanley Guldmyr
Gislavedshus

Anders Ahlström
Gislaved näringsliv AB
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Bilaga 1
Sida : 1 av 3

Arbetsförmedlingen

2013·06·27

Överenskommelse om etableringsinsatser för nyanlända som omfattas av
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Syfte
Syftet med överenskommelsen är tydliggöra roller och ansvarsfördelning för att varje nyanländ
utifrån sina förutsättningar så snabbt som möjligt ska få professionellt stöd fö r att lära sig
svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.
I andra hand är överenskommelsen ett strategiskt dokument för hur san1Verkan kan utvecklas.

Mål och visioner för det lokala arbetet och utveckla samverkan kring andra målgrupper.

Parter
Gislaveds kommun och Arbetsförmedlingen i Gislaved .

Målgruppen för insatserna
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått
uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även
nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen, liksom
anhöriga till nyanlända som ingår i etableringsreformen.
I målgruppen för insatser igår även nyanalända som inte ingår i etableringen.

Samverkansformer
I Gi5laveds kommun finns en överenskommelse som kommunen är huvudansvarig tör.
Kommunens lokala överenskommelse fokuserar pä integrationsperspektivet i ett större
sammanhang med en utökad målgrupp, dock m ed tyngdpunkten på nyanlända. I denna
överenskommelse m edverkar Arbetsfdrmedlingen.
Samverkan sker i tre forum.

SAM IN
Gislaveds kommun och Arbetsförmedling samverkar kring nyanlända genom kontinuerliga
möten i arbetsgruppen samverkan-integration (SAMIN) . SAMIN mötena fokusera på
individuella lösningar för nyanlända . Medverkande är ArbelsfdrmedJingen, Vuxenutbildningen
inkl Sfi , Arbetsmarknadsorganisationen och Försörjningsstöd.
styrgrupp
För att underlätta samverkan är det samma myndigheter som är representerade i styrgruppen
får båda överenskommelserna . Medverkande är kommunen genom Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Näripgslivsbolaget,
Gislaveds Hus och Primärvården.
Syftet med mötena är att få samlad bild, ntbyta erfarenheter diskutera samordnade och
getnensarnma insatser.
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Sid" , 2 av 3

Etableringsråd region Värl1amo/Gislavcd/Gnosjä
Inom regionen Värnamo/Gislaved/Gnosjö finns ett etableringsråd som består av
ledningsrepresentanter för kommunerna, Försäkringskassan, Landstinget,
Arbetsfönnedlingen och Länsstyrelsen . Syftet med träffarna i Etableringsrådet kommer
vara att utbyta erfare nheter och disJ..-utera eventuella samordnade och gemensamma
in~atser i regionen.

Den gemensamma processen med ansvarsbeskrivningar

..........

Arbetsbeskrivning för samverkan
Mottagning:
Asyltiden
Etableringssamtal och
upprättande av etableJingsplan
Folkbokfriring, id-kort och bankkonto
Bosättning och andra bosättningsfrågor
Praktisk hjälp vid bosättning
Hemutrustningslån
Hälsoundersökningar
Etablcringsalddviteter
Etableringsplan
Utbildning i svenska for invandrare (Sfi)
Samhällsorientering
Aktiviteter fOr att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet
Rehabilitering
Etableringslots

Huvudansvarig
AJ'ochMIG
AJ'
AF - informerar

AMO
AMO
AJ'

AF informerar -

ve genomfOr

AF
VUX
VUX

SAM IN - gemensamt ansvar
AF - SAMIN
AJ'
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~Arhetsförmedlingen

Sida· 3 av 3

Försörjning
LMA o~h ersiittningllr inom t:llI.blcringen
Redovisning (månads- och fråu \·aro)
Ekonomiskt bist!nd

Huvudansvarig

Soci:lifdrs~kringsfönn Aner

AF - informerar

AF
Af

IF"O

ÖVJi~t

DUN

Förskola och skola
Nyanlända l8-19 (ut:m fciräldrar i Svel"ige)

AJ'IIFO/ AMO (NC)/VUX/GYM -

Föräldralediga
Socialt stöd
Insatser efter slutford etableringsperiod

IItvetklingsomrlde
AJ1 infonnera, VUX/Sfi - utvecklingsomrlide
~mensam l ansvar - u t vccklinl!,!iomrlde
•.>IJl' och and", bf:rördOl mynrligheter

Uppföljning:
UppfOljning och reviderin g kOlnmer att ske en gAng per!r samtidigt som deu kommunal
överenskommelsen. Dr. omrlden !IOln i arbt>tsbeskrivningen är markerade som
utvecldingsomride ska omnämnas särskLlt i utvarderiugen.

Övrigt:
Arbt!t~fcirmed1ings lobl Öv\~re nskonuncllle kommer iiven aU J.ll"est uteras som en bilaga Ull den
kommunal a överenskommelsen

Bilagor:
Flödesst'.hema
Ucfattniug- och namn lista på de1tagare i samverkansgrupperna

Gislaved den

i 1 oLi.1YiXf ,~o (L{

~:

I

(

tsfcirmedlingsch
>tsfonnedlingel

~1ia..

1Mtc ~.

10nlca Svellssoll
Socialchef
Socialfcirvallllillgen

./L~
Mats spAllberg

Skolchef
Barn - och mbildning.sfOrvaltningen
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Bilaga 2
Förenklad beskrivning av den kommunala integrationsstrategin
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2014-12-17
Sn §175

Dnr: SN.2014.129

Sida
1(2)
701

Revidering av Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare
introduktion och integration (LÖKEN)
Ärendebeskrivning
Den lokala överenskommelsen om samverkan för effektivare introduktion och
integration har funnits i Gislaveds kommun sedan 2007. Allteftersom reformer
kommit och det nationella uppdraget har ändrats har även innehållet i denna
överenskommelse anpassats och reviderats. Den senaste revideringen
genomfördes under hösten 2010, i samband med etableringsreformen och den
8 november 2010 beslutade styrgruppen att fortsätta samverkan enligt den
reviderade lokala överenskommelsen.
Syftet med den lokala överenskommelsen i Gislaveds kommun är i första hand
att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de olika
organisationerna för att på så sätt stärka samarbetet och effektivisera
resurserna. Överenskommelsen är dessutom ett strategiskt dokument för
vidareutvecklingen av arbetet med nyanlända och integration. Parter i den
lokala överenskommelsen är Gislaveds kommun, Arbetsförmedlingen,
Landstinget i Jönköpings län (Primärvården, Kvinnohälsovården,
Barnhälsovården) Migrationsverket, Gislavedshus AB och Gislaved
Näringsliv AB.
Under 2014 har Gislaveds kommun tagit fram en Integrationsstrategi som
ersatt det tidigare ”Invandrarpolitiska programmet” från 1997. Samtliga parter
inom den lokala överenskommelsen har varit delaktiga i framtagandet av
integrationsstrategin. Till strategin kommer en handlingsplan att kopplas och
på sikt ska arbetet och innehållet i den lokala överenskommelsen ha en tydlig
koppling till dessa.
Revideringarna i löken är följande:
De tidigare utgångspunkterna har lagts in i parternas åtagande och de nya
utgångspunkterna utgår från kommunens integrationsstrategis sex prioriterade
områden: arbete, utbildning, & språk, boende, socialt deltagande & möteplatser
samt attityd kring mångfald. De övergripande målen i den reviderade LÖKen
är samma som i den kommunala integrationsstrategin:
· Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.
· Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig
del av kommunens utveckling.
· Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.
· Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala
planeringen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 3 december 2014, § 89
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2014
Barn- och utbildningsnämnden den 17 november 2014, § 132
Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och
integration (LÖKEN), daterad den 11 december 2007, reviderad den 1
december 2010 och den 24 oktober 2014, inkl. bilaga 1 och 2

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2014-12-17

Sida
2(2)

Sn §175 forts.
Socialnämnden beslutar
att

godkänna Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare
introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i
Gislaveds kommun, daterad 2007-12-11, reviderad 2010-12-01 och
2014-10-24, samt

att

överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

r
Sida: 1 av 3

A Arhetsförmedlingen

2013·06·27

Överenskommelse om etablerings insatser för nyanlända som omfattas av
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända Invandrare
Syfte
Syftet med överenskommelsen är tydliggöra roller och ansvarsfördelning för att varje nyanländ
utifrAn sina förutsättningar så snabbt som möjligt ska n professionellt stöd för att lära sig
svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.
I andra hand är överenskommelsen ett strategiskt dokument för hur samverkan kan utvecklas.
Mäl och ,isioner för det lokala arbetet och utveckla samverkan kring andra mälgrupper.
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Parter
Gislaveds kommun och Arbetsförmedlingen i Gislaved.

Målgruppen för insatserna
Lagen om etableringsinsatser vänder sig tm nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har ntt
uppehlU\stillstånd som flyktingar eller av f1yJ..-tingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även
nyanlända i åldern 18-19 är, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen, liksom
anhöriga till nyanlända som ingär i etableringsreformen.
I mälgruppen för insatser igär även nyanalända som inte ingår i etableringen,

Samverkansformer
I Gislaveds kommun finns en överenskommelse som kommunen är huvudansvarig för.
Kommunens lokala överenskommelse fokuserar på integrationsperspeJ.."tivet i ett större
sammanhang med en ulökad målgrupp, dock med tyngdpunkten på nyanlända, I denna
överenskommelse medverkar Arbetsförmedlingen.
Samverkan sker i tre forum.

t
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SAMIN
Gislaveds kommun och Arbetsförmedling samverkar kring nyanlända genom kontinuerliga
möten i arbetsgruppen samverkan-integration (SAM IN) . SAMIN mötena fokusera pli
indi,iduella lösningar för nyanlända, Medverkande är Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen
inkl Sfi , Arbetsmarknadsorganisationen och Försörjningsstöd.
Styrgrupp
För att underlätta samverkan är det samma myndigheter som är representerade i styrgruppen
för båda överenskommelserna, Medverkande är kommunen genom Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Näringslivsbolaget,
Gislaveds Hus och Primärvården.
Syftet med mötena är att n samlad bild, utbyta erfarenheter diskutera samordnade och
gemensamma insatser.

A Al'hetsiormedlingen

SIda- 2 av 3

Etableringsråd region Vål'namo/Gislaved/Gnosjö
Inom regionen Vårnamo/Gislaved/Gnosjö finns ett etableringsrlld som bestär av
ledoingsrepresentanter för kommunerna, Försäkringskassan, Landstinget,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Syftet med träffarna i Etableringsr!det kommer
vara att utbyta erfarenheter och dis1.."Utera eventuella samordoade och gemensamma
insatser i regionen.

Den gemensamma processen med ansvarsbeskrivningar

o

.......

O

-

O
O

Arbetsbeskrivning tör samverkan
Mottagning:
Asyltiden
EtableringssamtaJ och
upprättande av etableringsplan
Folkbokffiring, id-kort och bankkonto
Bosättning och andra bosättningsfrlgor
Praktisk hjälp vid bosättning
Hemutrustningslln
Hälsoundersökningar
Etableringsaktiviteter
Etableringsplan
Utbildning i svenska får invandrare (SIi)
Samhällsorientering
Aktiviteter for att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet
Rehabilitering
Etableringslots

Huvudansvarig
AFochMlG
AF
AF - informerar

O

AMO
AMO

AF
AF infonnerar -

ve genomfor

U
AF
VUX
VUX
SAMIN - gemensamt ansvar
AF-SAMIN
AF

AArbetsförmedJingen

Sida' 3 8v3

Försörjning
LMA och ersättningar inom etableringen
Redovisning (månads- ocb frånvaro l
Ekonomiskt bistånd
Socialförsälaingsförmilner

Huvudansvarig
AF
AF
IFO
AF - informerar

Övrigt
Förskola och skola
Nyanlända 18-19 (utan föräldrar i Sverigel

8

Föräldralediga
Socialt stöd
Insatser efter slutförd etableringsperiod

e

Uppföljning:

BUN
AF/IFO/ AMO(NCl/vux/GYM utvecklingsområde
AF informera, VUX/Sfi - utvecklingsomrilde
Gemensamt ansvar - utvecklingsomrAde
AF och andrn berörd. myndigheter

Uppföljning och revidering kommer att ske en gång per Ar samtidigt som den kommunal
överenskommelsen. De områden som i arbetsbeskrivningen är markerade som
utvecklingsområde ska omnämnas särskllt i utvärderingen.

Övrigt:
Arbetsförmedlings lokal överenskommelse kommer även att presenteras som en bilaga till den
kommunala överenskommelsen.
Bilagor:
Flödesschema
Befattniug- och namnlista pil deltagare i samverkansgrupperna

Gislaved den

B
B

~~~~~
Socialchef
Socialförvaltningen

/Lv ~
Mats Spånberg
Skolchef
Bam- och utbildningsförva1tningen

Uppföljning av mål.
Vem gör vad

SAMIN
ETABLERINGS
RÅD

SAMIN
LÖKverksamhetsgrupp

Februari

Prognos för innevarande års mål
Mål för kommande år

Juni

Flödesschema
Uppföljning och utvärdering av
verksamheten

Januari

Juli

Augusti

December
SAMIN
LÖK- verksamhetsgrupp

SAMIN
STYRGRUPP
LÖK/ETABLERING

Maj

SAMIN

Bokslut presenteras
Målen fastställs

SAMIN
LÖK- verksamhetsgrupp

April

Mars
SAMIN
STYRGRUPP
LÖK/
ETABLERING

Prognos för innevarande års
mål
Mål för kommande år
Förberedelse inför styrgrupp

SAMIN

September
November

Oktober

SAMIN
SAMIN
Måldiskussion
för kommande år

ETABLERINGS
RÅD
Alla skall rapportera
vad man gjort inför
bokslut

SAMIN
LÖK- verksamhetsgrupp

Uppföljning av
årets mål inkl
Vem gör vad?

Uppdaterad 2013-10-01/ÅES

Deltagare i LÖK samverkan
SAMIN - samverknn integrntion
Asa Ekberg Svensson
Vuxenutbildningen
Pia Nilsson
SYV VUX
Zora Babk
Arbetsfllrmedlingen
Amra M Salihovie
AMO
Sandra J unerud
AMO
Mehdi Fouladi-Pour
IFO
SIi-ll1rare
SIi VUX

Verksamhetsgruppen

o

O

o

Lena Ekberg Sjöblom
Zora Babie
Christina Nyrell
Am1'8 M Salihovie
Inga-Lena Bergqvist
Asa Oahlqvist
Asa Ekberg Svensson
Anna Ohlin Ullman
Ann-Kristin Reljanovic
Eva Vagnemark

LÖKEN
Migrationsverket
Arbetsf1lrmedlingen
Mottagningen - BUN
AMO
G-ved VC
Sm-stenar VC
Vuxenutbildningen
KHV
BVC
IFO

Styrgruppen Löken kommnnen och Afs
Monica Svensson
SOC
Anders Ivar
IFO
Susanna Olsen
AMO
Amra M Salihovic
AMO
Mats Spånberg
BUN
Ing-Marie Hansen Puulsen
BUN
Roland Andersson
VUX
Asa Ekberg Svensson
VUX
Heidi Skov Ragnar
AF
Tommy Sjögren
AF
Anders Ahlström
GNAB
Stanley Guldmyr
Gislavedshus
Margareta Strindhall
Landstinget
Asa Oahlqvist
Landstinget

Etableringsrnd region Värnamo/Gislaved/Gnosjö
Tobias Hörnqvist
Anna Thuresson
Susanna Olsen
Roland Andersson
Sven-Ake Falkeby
Britt-Marie Sodervall
Emma Persson
Gunilla Westlund
Bo Ljung
Heidi Skov Ragnar

VUX Värnamo kommun
VUX Värnamo kommun
AMO Gislaveds kommun
VUX Gislaveds kommun
VUX Gnosjll kommun
GnosjO kommun
Landstinget
Försäkringskassan
Lansstyre Isen
Arbetsfllrmedlingen

Bilaga 1

Kompletterande förtydligande i ansvarsbeskrivning i samband av mottagande av
kvotflyktingar

Aktivitet

o
o

o
o

Ansvar

Mottagande
Bostadsförsörjning
Folkbokföring
ID -kort
Bankkonto
Hemutrustn ingsl~ n
Registrering på Försäkringskassan
Anmälan på förskola & skola
Anmälan SFI

Gislaveds kommun

Boka tid för etableringssamtal
Etableringssamtal
Info om etableringsuppdraget, etc

Arbetsförmedlingen

Flerpartssamtal

Arbetsförmedlingen & Gislaveds kommun

Kompletteringarna antagna av styrgruppen för LÖK, 2014-01-28

Prisbasbeloppet för år 2014 = 44 400 kr.
2015-01-26
Partistöd för 2015 efter valresultatet 2014
Mandat
M
11
Fp
2
C
6
S
18
V
1
KD
2
K
1
Mp
2
SD
6
Totalt
49

Partistöd Partistöd Totalt
grund
mandat
29008
234432
263440
29008
42624
71632
29008
127872
156880
29008
383616
412624
29008
21312
50320
29008
42624
71632
29008
21312
50320
29008
42624
71632
29008
127872
156880
261072 1044288 1305360

utbetalning Utbetalning
Feb
aug
131720
131720
35816
35816
78440
78440
206312
206312
25160
25160
35816
35816
25160
25160
35816
35816
78440
78440
652680
652680

Bruttobeloppet
Grundstöd
Grundstöd per parti

1305360
261072
29008

Mandatbundet stöd=
1044288
Mandatbundet stöd per mandat

21312

44400

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §42

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.24

Utbetalning av partistöd 2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 nya regler för kommunalt
partistöd. Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år.
Utbetalning sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta
om utbetalningen.
Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt
att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Enligt de
lokala reglerna för partistöd reduceras det mandatbundna stödet efter
respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat när
länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan
fastställa ledamot för mandat.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2015. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag
besatta.
En redovisning av hur partistödet har använts blir aktuell först när
redovisningen avser partistöd som är utbetalat utifrån de regler som
fastställdes den 25 september 2014 att gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25
september 2014
Beräkning av partistöd per parti daterat den 26 januari 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 17
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

partistöd för 2015 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 26 januari 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Styrdokument
Dokumenttyp: Regler
Beslutat av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 § 130
Ansvarig: Kanslichefen
Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod
Följas upp: Minst vart 4:e år

Regler för kommunalt partistöd

Dnr KS.2014.151

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket
kommunallagen.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

2 § Partistödets syfte
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska
partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för
politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun.

3 § Grundstöd och mandatstöd
Bruttobelopp
Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är
representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i
kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år.
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.
Grundstöd
20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige
representerade partierna.
Mandatstöd
Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i
kommunfullmäktige.

4 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti
anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det
mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat
att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat
mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning.

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör.
Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det
behöver göras en ny sammanräkning.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen
av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte
längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs
inte.

5 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till
kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter
redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång.
Av redovisningen ska framgå:
 Organisationsnummer för partiet.
 Partiföreningens stadgar.
 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande
år.
 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att
ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har
använts.
 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis.
 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
 Partiets kontaktperson avseende partistöd.
En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena
kommunallagen.

6 § Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i
februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och
utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av
kommunfullmäktige i januari.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
inget stöd för nästkommande år.

Kommentarer till reglerna
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12)

4 § Fördelning av partistöd
Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta
hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt
att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en
lokal regel för det.
Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte
lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats
överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta
ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler.
4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en
viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan
avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer
dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en
reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör.

5 § Redovisning och granskning
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop.
2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden.
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta
allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det
som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att
redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.”
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a.
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

6 § Årlig utbetalning
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur
partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare
och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den
sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag
och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att
stöd inte ska betalas ut.

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fastighetsnämn den

Sammanträdesdatum
2014-12-10
Fa § 174

Sida
30(35)

Dnr: FA.20 14.49

Reglemente för fastighetsnämnden
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Mikael Fröler redogör för förslaget till reglemente för
fastighetsnämnden i Gislaveds kommun.
Förslaget innebär några smärre förändringar i texten jämfört med nuvarande
reglemente bl a om inhyrning av externa fastigheter som tidigare gjordes av
respektive förvaltning men som nu görs av fastighetsnämnden . Det nya
reglementet ska antas av kommunfullmäktige i början av 2015.

Beslutsunderlag
Förslag till Reglemente för fastighetsnämnden 2014.doc
Protokoll 2014-11-26 - Faau § 151
Fastighetsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för
fastighetsnämnden i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kom mu nstyrel sekontoret

lusterares si.gnarur

Utdra.gsbes~

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11
Ks §41

Sida
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Dnr: KS.2014.229

Reglemente för fastighetsnämnden
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden har vid sammanträde den 10 december 2014 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reglementet för fastighetsnämnden.
Förslag till nytt reglemente innebär några mindre förändringar, bl. a om
inhyrning av externa fastigheter som tidigare gjordes av respektive förvaltning
men som nu görs av fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för fastighetsnämnden, daterat november 2014
Fastighetsnämnden den 10 december 2014, § 174
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 januari 2015, § 9
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reglemente för fastighetsnämnden, daterat november 2014, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2011, § 70 gällande
reglemente för fastighetsnämnden.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Styrdokument
Dokumenttyp: Regler
Beslutat av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum:
Ansvarig:
Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden
Följas upp: Minst vart 4:e år

Reglemente för fastighetsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § XX
Dnr KS.XXX.XX

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Nämndens uppgifter.............................................................................................
1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter............................................................
1.2. Innehållet i nämndens uppgifter......................................................................
1.3. Delegering från kommunfullmäktige...............................................................
1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet...............................................................
2. Nämndens arbetsformer.......................................................................................
2.1. Sammansättning..............................................................................................
2.2. Ersättarnas tjänstgöring..................................................................................
2.3. Inkallande av ersättare....................................................................................
2.4. Ersättare för ordföranden..............................................................................
2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt..............................................................
3. Sammanträden......................................................................................................
3.1. Tidpunkt.........................................................................................................
3.2. Kallelse...........................................................................................................
3.3. Ordföranden..................................................................................................
3.4. Justering av protokoll.....................................................................................
3.5. Reservation....................................................................................................
3.6. Delgivning.......................................................................................................
3.7. Närvarorätt....................................................................................................
3.8. Undertecknande av handlingar.......................................................................
4. Utskott.................................................................................................................
5. Samverkansorgan..................................................................................................
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1. Nämndens uppgifter
1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter
1§
Fastighetsnämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och dess
verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom
detaljplanelagt område. Se bilaga om ansvarsfördelning för fastigheternas skötsel.
I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och
tillbyggnad, drift, inhyrning av samtliga externa lokaler, underhåll samt
verksamhetsservice som städning, tvätt, transporter, bilpool, fordonsservice och övrig
fastighetsservice. Eventuella undantag fastställs genom separat beslut.
Från nämndens förvaltning är undantaget obebyggda fastigheter, skogsfastigheter,
arrendefastigheter, gator, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsverk
samt anläggningar för el- och fjärrvärme. Se bilaga om ansvarsfördelning för
fastigheternas skötsel.
I lokalförsörjningen ingår inte köp och försäljning av fastigheter.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter
2§
Inom verksamhetsområdet svarar fastighetsnämnden för:


att samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet
med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt
underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter



att verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och
tillbyggnader i enlighet med god förvaltningsekonomi samt brukarnas önskemål



att uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som brukarna ställer på
den miljö där verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning,
omfattning och kvalité



att lägga förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling inom
ramen för brukarnas behov



att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla
fastigheterna så att kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal
lokalanvändning



att för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som
nämnden förvaltar



att för en tid av högst fem år hyra in lokaler för att tillgodose kommunens
lokalbehov



att följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv
brukardialog



att vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende
fastigheternas drifts- och underhållskostnader samt hyreskalkyler.



att med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger
parternas åtaganden



att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel
samt rivning av bebyggda fastigheter som ingår i markreserven
(saneringsfastigheter)



att verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter



samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid
utveckla samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för
deras verksamheter samt underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter.

3§
Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
och verka för en god tillämpning.
4§
Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.
För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.
5§
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige
6§
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:


nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,



nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet
7§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt
ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i
gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas

2. Nämndens arbetsformer
2.1. Sammansättning
8§
Fastighetsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring
9§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ned i ordningen.

10§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare
11§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
I första hand kallas den personliga ersättaren, därefter kallas ersättare i den ordning
fullmäktige beslutat.

2.4. Ersättare för ordföranden
12§
Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan
delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt
13§
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får
inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden
3.1. Tidpunkt
14§
Fastighetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

15§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden
16§
Det åligger fastighetsnämndens ordförande att:


med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor



främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder



representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll
17§
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma
gäller för utskottets protokoll.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5. Reservation

18§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning
19§
Delgivning med fastighetsnämnden sker med ordföranden, fastighetschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt
20§
Fastighetschef, nämndssekreterare och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har
rätt att delta på nämndens sammanträden.

3.8. Undertecknande av handlingar
21§
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder av 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden.

4. Utskott
22§
Inom fastighetsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre
ledamöter och tre ersättare.
23§
Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
24§
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

25§
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
26§
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs.
Ordföranden eller fastighetschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett
ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.

5. Kontaktpolitikerverksamhet
6. Samverkansorgan
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1. Nämndens uppgifter
1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter
1§
Fastighetsnämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och dess
verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom och utom
detaljplanelagt område. Se bilaga om ansvarsfördelning för fastigheternas skötsel.
I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och
tillbyggnad, drift, underhåll samt verksamhetsservice som städning, tvätt, transporter,
bilpool, fordonsservice och övrig fastighetsservice. Eventuella undantag fastställs
genom separat beslut.
Från nämndens förvaltning är undantaget obebyggda fastigheter, skogsfastigheter,
arrendefastigheter, gator, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsverk
samt anläggningar för el- och fjärrvärme. Se bilaga om ansvarsfördelning för
fastigheternas skötsel.
I lokalförsörjningen ingår inte köp och försäljning av fastigheter.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter
2§
Inom verksamhetsområdet svarar fastighetsnämnden för:


att samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med
övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt
underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter



att verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och
tillbyggnader i enlighet med god förvaltningsekonomi samt brukarnas önskemål



att uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som brukarna ställer på
den miljö där verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning,
omfattning och kvalité



att lägga förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling inom
ramen för brukarnas behov



att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla
fastigheterna så att kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal
lokalanvändning
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att för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som
nämnden förvaltar



att för en tid av högst fem år hyra in lokaler för att tillgodose kommunens
lokalbehov och då övriga nämnder väljer att svara för inhyrning vara dessa
behjälpliga med kompetens och råd



att följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv
brukardialog



att vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende
fastigheternas drifts- och underhållskostnader



att med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger
parternas åtaganden



att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel samt
rivning av bebyggda fastigheter som ingår i markreserven (saneringsfastigheter)



att verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter



samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid
utveckla samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras
verksamheter samt underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter.

3§
Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och
verka för en god tillämpning
4§
Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.
För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.
5§
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
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1.3. Delegering från kommunfullmäktige
6§
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:


nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,



nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet
7§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt
ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande
lagstiftning ska kunna uppfyllas

2. Fastighetsnämndens arbetsformer
2.1. Sammansättning
8§
Fastighetsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring
9§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ned i ordningen.
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10§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare
11§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. I första hand
kallas den personliga ersättaren, därefter kallas ersättare i den ordning fullmäktige
beslutat.

2.4. Ersättare för ordföranden
12§
Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i
ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget
för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt
13§
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden
3.1. Tidpunkt
14§
Fastighetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
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3.2. Kallelse
15§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden
16§
Det åligger fastighetsnämndens ordförande att:


med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor



främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder



representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll
17§
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller
för utskottets protokoll.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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3.5. Reservation
18§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning
19§
Delgivning med fastighetsnämnden sker med ordföranden, fastighetschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt
20§
Fastighetschef, nämndssekreterare och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har
rätt att delta på nämndens sammanträden.

3.8. Undertecknande av handlingar
21§
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder av 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden.

4. Utskott
22§
Inom fastighetsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre
ledamöter och tre ersättare.
23§
Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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24§
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad
att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
25§
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
26§
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs.
Ordföranden eller fastighetschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett
ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.
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Reglemente för Fastighetsnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20

5. Kommentarer till reglemente för fastighetsnämnden
5.1. Avgränsning av nämndens uppgifter
Genom reglementet talar fullmäktige om vilka nämnder som ska ansvara för vilka
uppgifter. Under denna paragraf görs en avgränsning av nämndens uppgifter gentemot
övriga nämnder. Paragrafen anger ramen för nämndens verksamhet

5.2. Innehållet i nämndens uppgifter
Under detta avsnitt beskrivs nämndens uppgift inom den ram som anges i 1.1. Om två
nämnder har likartade uppgifter kan man här tydliggöra var gränsen går mellan de olika
nämnderna.
Avseende verksamhetsservice är huvudprincipen att fastighetsnämnden ansvarar för
städning, tvätt, bilpool och transporter men undantag kan förekomma.

5.3. Delegering från fullmäktige
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller
som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till
nämnd. När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att
besluta om avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig
kommunalekonomisk betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska de hålla
sig inom av fullmäktige tagna riktlinjer
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-01-28
Ks §31

Sida
1(1)

Dnr: KS.2015.20

Reglemente för referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente framgår under § 33 Samverkansorgan att
kommunstyrelsen har tre samverkansorgan: Folkhälsorådet,
Brottsförebyggande rådet och Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor.
Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter ska regleras i särskilda
reglementen antagna av kommunfullmäktige.
Genom förändringar som skett i externa myndigheters uppdrag och
förändringar i kommunstyrelsens arbetsfördelning mellan utskott behöver
anpassning göras av referensgruppens sammansättning i antal ledamöter och
funktioner. ( 4. Sammansättning)
Vidare har förtydligande beträffande protokollens hantering och distribution
gjorts (7. Kallelse och protokoll). Några redaktionella förändringar har också
skett.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens reglemente, § 33
Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds kommun,
daterat den 12 maj 2008
Förslag till reviderat Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun, daterat den 23 januari 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds
kommun, daterat den 23 januari 2015, samt

att

upphäva Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun, daterat den 12 maj 2008.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

~GISlAVEDS

~I{OMMUN

2008-05-12
Arbetsmarknadsorganisationen/so

1(2)

Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun
1. Syfte och ändamål

(

Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor har som uppgift att vara ett forum för samråd och
samarbete kring arbetsmarknads- och integrations frågor i Gislaveds kommun.
Referensgruppen skall också verka för att samarbete mellan myndigheter kommer till stånd.

2. Verksamhet
Referensgruppen skall ha informationsutbyte inom följande områden:
Kompetensförsörjning
Integration och mångfald
Socialpolitik och rehabilitering
I referensgruppen skall också behandlas frågor som rör
Hantering av varselsituationer
Rekryterings- och marknadsföringsfrågor t ex gemensamma mässor
Samarbete som leder till att skapa ett gemensamt ansvar för kommunen t ex i frågor kring
tillgången av barnomsorg eller bostäder

3. Placering i kommunens organisation
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor tillhör Gislaveds kommun.
Referensgruppen är ett samarbetsorgan, som administreras av kommunstyrelsen.

4. Sammansättning
Referensgruppen skall bestå av 15 ledamöter och 13 ersättare.
Representationen skall ske enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Förvaltningschefen för socialnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Förvaltningschefen för barn och utbildningsförvaltningen
Rektorn för Vuxenutbildningen
Verksamhetsledaren för Arbetsmarknadsorganisationen
Arbetsförmedlingschefen i Gislaved
Områdeschefen för Försäkringskassan
Representant från LO
Representant från TCO
Representant från SACO
Näringslivschefen
Näringslivsrepresentant

GISlAVEDS
KOMMUN
2008-05-12
Arbetsmarknadsorganisationen/so

2(2)

2:e vice ordförande i socialnämnden är ersättare för socialnämndens ordförande.
2:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden är ersättare för BUN:s ordförande.
Därutöver ska varje myndighet/organisation utse ersättare.

c
(

5. Ordidrande och vice ordidrande
Kommunstyrelsens ordförande är referensgruppens ordförande.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande är referensgruppen vice ordförande.

6. Sammanträden
Referensgruppen skall ha minst två planerade sammanträden per år. Vid behov kan extra
sammanträden tillkomma.

7. Kallelse och protokoll
Ordföranden i referensgruppen är sammankallande. Kallelse och handlingar skall vara
översända till ledamöter och ersättare minst 8 dagar före gruppens sammanträden.
Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till sekreteraren och ordföranden senast 10
dagar före sammanträdet.
Referensgruppens samtliga handlingar distribueras till de myndigheter och organisationer som
utsett ledamöter/tjänstemän via e-post.
Protokoll skall föras av verksamhetsledaren på Arbetsmarknadsorganisationen.
Protokollet skall justeras av ordföranden och ytterligare en person.

8. Adjungerande och sakkunniga
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för
föredragning och information.

9. Arvoden och ersättningar
Varje myndighet/organisation tar sina egna kostnader.

2015-01-23
Reglemente
för
referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun

1. Syfte och ändamål
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor har som uppgift att vara ett forum för samråd
och samarbete kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Gislaveds kommun.
Referensgruppen skall också verka för att samarbete mellan myndigheter kommer till stånd.
2. Uppdrag
Referensgruppen ska ha informationsutbyte inom följande områden:
 Kompetensförsörjning.
 Integration och mångfald.
 Socialpolitik och rehabilitering.
I referensgruppen ska också behandlas frågor som rör
 Hantering av varselsituationer.
 Rekryterings- och marknadsföringsfrågor t ex gemensamma mässor.
 Samarbete som leder till att skapa ett gemensamt ansvar för kommunen t ex i frågor
kring tillgången av barnomsorg eller bostäder.
3. Placering i kommunens organisation
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen.
4. Sammansättning
Referensgruppen skall bestå av 14 ledamöter och 11 ersättare.
Följande funktioner inom kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter och
företrädare för arbetsmarknadens parter ska vara representerade:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Kommunstyrelsens näringsutskott, ordföranden
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Förvaltningschefen för socialnämnden
Förvaltningschefen för barn och utbildningsförvaltningen
Rektorn för den kommunala vuxenutbildningen
Verksamhetsledaren för Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) inom socialförvaltningen
Arbetsförmedlingschefen i Gislaved
Representant från LO
Representant från TCO
Representant från SACO
Näringslivschefen
Näringslivsrepresentant
2:e vice ordförande i socialnämnden är ersättare för socialnämndens ordförande.
2:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden är ersättare för BUN:s ordförande.
Därutöver ska varje myndighet/organisation utse sina egna ersättare.
5. Ordförande och vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande är referensgruppens ordförande.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande är referensgruppen vice ordförande.
6. Sammanträden
Referensgruppen skall ha minst två planerade sammanträden per år.
7. Kallelse och protokoll
Ordföranden i referensgruppen är sammankallande.
Kallelse och handlingar skall vara översända till ledamöter och ersättare minst 8 dagar före
gruppens sammanträden.
Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till sekreteraren och ordföranden senast 10
dagar före sammanträdet.
Referensgruppens samtliga handlingar distribueras till de myndigheter och organisationer
som utsett ledamöter/tjänstemän via e-post.
Protokoll ska föras av verksamhetsledaren på Arbetsmarknadsorganisationen.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en person.
Protokollet ska delges kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
samt samtliga utsedda ledamöter och ersättare.
8. Adjungerande och sakkunniga
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för
föredragning och information.
9. Arvoden och ersättningar
Varje myndighet/organisation tar sina egna kostnader.
----
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Remiss Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ansluta sig till
förvaltningsområde för det finska språket
Yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-12, §294, att godkänna
”Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i förvaltningsområde för det
finska språket”, samt att remittera den till barn- och utbildningsnämnden,
fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden för yttrande senast 201410-31.
Yttrande
Om Gislaveds kommun ansluter sig till finska förvaltningsområdet blir barnoch utbildningsnämndens åtagande att erbjuda barn upp till sex år som ingår i
sverigefinska minoriteten förskola, delvis eller helt på finska.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik finns det ett barn som är 1-4 år som är född i
Finland, 14 som har minst en förälder som är född i Finland och 182 barn med
minst en far-/morförälder som är född i Finland. Det blir sammanlagt 197 barn
i Gislaveds kommun som kan ingå i förvaltningsområdet.
Det är den enskilde individen som själv avgör om denne anser sig tillhöra en
nationell minoritet. I detta fall är det vårdnadshavarna som avgör om barnen
ska tillhöra den sverigefinska minoriteten. Vi vet inte hur många som i
statistiken identifierar sig som tillhörande den sverigefinska minoriteten.
Uppgifter på sidan 14 under rubriken ”Insatser på finska – förskola/skola och
modersmålundervisning” stämmer inte överrens med hur det ser ut idag på
förskolorna och korrigeras enligt följande: 2014-09-19 fanns det 13 barn
inskrivna i förskolan där vårdnadshavare har angivit att någon i hemmet talar
finska. Det är sju barn i Gislaved, tre barn i Hestra, ett barn i Smålandsstenar,
ett barn i Burseryd och ett barn i Anderstorp. Ingen av dessa barn har
undervisning på finska eller modersmålsstöd.
Utifrån dagens placerade barn i förskola med modersmål finska finns inget
underlag för att starta upp finska förskolor på varje ort. Osäkerheten är stor
om vårdnadshavare är beredda att placera sina barn på finsk förskola på annan
ort än hemorten.
Av de 182 barn som har mor- eller farföräldrar som är födda i Finland, är
osäkerheten stor om vårdnadshavare önskar undervisning på finska för sina
barn. Här måste en grundligare undersökning göras för att kunna se vilket
behov som finns.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att mot bakgrund av antalet barn som
har modersmål finska bör kommunen erbjuda en förskola i Gislaveds tätort,
där undervisningen delvis sker på finska.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-10-27

Sida
2(2)

Bu §114 (forts.)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-12, §294.
Remiss Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i förvaltningsområde
för det finska språket, daterad 2014-08-19.
Tjänsteskrivelse inklusive yttrande, daterad 2014-09-30.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-10-06, §74.
Protokoll samverkansmöte 2014-10-09.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta yttrande över Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i
förvaltningsområde för det finska språket, daterat 2014-09-30.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2014-10-01
Fn §61

Sida
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Dnr: FN.20 14.49

Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i
förvaltningsområde för det finska språket, remiss
Ärendebeskrivning
Några finska föreningar i Gislaveds kommun har framfört önskemål om att
Gislaveds kommun skall ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för finska.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en konsekvensanalys och
kommunstyrelsen remitterar nu denna till flera nämnder för yttrande. Svar ska
lämnas senast 31 oktober 2014 till kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Remissbrev Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i
förvaltningsområde för den finska språket
Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i förvaltningsområde för det
finska språket
Ks § 294 Remittering av Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ansluta
sig till förvaltningsområde för det finska språket
Fritidskontorets tjänsteskrivelse om Konsekvensanalys för Gislaveds kommun
att ingå i förvaltningsområde för det finska språket
Arbetsutskottets protokoll den 16 september 2014 § 55
Fritidsnämnden beslutar
att

framföra att nämnden inte har någon synpunkt att framföra i ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: KN.2014.40

Remiss konsekvensanalys förvaltningsområde för finska språket i
Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Den 26 november 2013 beslöt kommunstyrelsen i Gislaveds kommun att
uppdra till kommunstyrelse-kontoret att genomföra en konsekvensanalys som
utreder för- och nackdelar, samt driftkostnader för Gislaveds kommun att
frivilligt ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket. Om Gislaveds
kommun ansluter sig till förvaltningsområde till finska erhåller kommunen ett
statsbidrag om 660 000 kronor årligen.
Konsekvensanalysen har genomförts i samråd med representanter för barnoch utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, Gislaveds
Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening. Analysens underlag
består även av gällande lagstiftning (minoritetslagstiftningen), statistik och andra
kommuners erfarenheter.
Enligt samrådsgruppens förslag och bedömningar täcks kostnaden för insatserna
av det statsbidrag som kommunen erhåller årligen om en anslutning sker till
förvaltningsområdet för finska. Samrådsgruppen gör även bedömningen att
Gislaveds kommun bör ansluta sig till förvaltningsområdet för finska för att
tillgodose de behov som den sverigefinska befolkningen har i Gislaved.
Samrådsgruppens samlade slutsatser är att Gislaveds kommun har goda
förutsättningar för att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet under
förutsättning att det statliga bidraget erhålls på samma bidragsnivå.
Beslutsunderlag
Konsekvensanalys förvaltningsområde för finska språket i Gislaveds kommun,
kommunstyrelsekontoret
Kulturförvaltningens förslag till remissyttrande
Kulturnämndens arbetsutskott §312014-10-06
Kulturnämnden beslutar
att

anta förslaget till remissyttrande

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys för Gislaveds kommun
att ansluta sig till förvaltningsområde för
det finska språket

Kommunstyrelsekontoret
Ulrika Dagård
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Inledning
Uppdraget
Den 26 november 2013 beslöt kommunstyrelsen i Gislaveds kommun att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en konsekvensanalys som utreder för- och nackdelar, samt driftkostnader
för Gislaveds kommun att frivilligt ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.
Konsekvensanalysen har genomförts i samråd med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening. Analysens underlag består även av gällande lagstiftning (minoritetslagstiftningen), statistik och andra kommuners erfarenheter.
Frågeställning om att Gislaveds kommun frivilligt ska ansluta sig till förvaltningsområde för det finska
språket har tidigare behandlats av kommunstyrelsen med anledning av en hemställan från Gislaveds
Finska pensionärsförening. Nämnderna fick även möjlighet att yttra sig. Den 27 april 2010 beslöt
kommunstyrelsen att Gislaveds kommun inte ska ansluta sig till förvaltningsområde för det finska
språket. Anledningen till beslutet 2010 var att flertalet av nämnderna var tveksamma till en anslutning
och ansåg att de behövde mer underlag för att kunna överblicka konsekvenserna.

Minoritetslagstiftningen
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) antogs av riksdagen 2009 och
trädde i kraft 1 januari 2010. Minoritetslagens allmänna bestämmelser och grundskydd innebär att
lagen gäller i hela landet, för alla kommuner och omfattar samtliga av Sveriges fem nationella minoriteter. De fem nationella minoriteterna är: judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk),
sverigefinnar och tornedalingar. De motsvarande nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani
chib, samiska, finska och meänkieli.
Grundskyddet för minoriteterna regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som bland annat
slår fast:






förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
(4 §, även 8 § språklagen)
det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur i Sverige (4 §)
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt (4 §)
förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i
sådana frågor (5 §)

Begreppet förvaltningsmyndigheter är inte exakt definierat i den svenska lagstiftningen. I princip avses
organ som ingår som självständiga enheter på olika nivåer i den statliga och kommunala förvaltningsorganisationen. Exempel på förvaltningsmyndigheter är kommuner, landsting, regioner och statliga
myndigheter. Däremot omfattas inte kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller kommunala bolag. Med ”det allmänna” avses offentlig verksamhet som utövas genom staten, kommunerna eller
landstingen.
Med utgångspunkt från minoritetslagstiftningen rekommenderas vid tillämpning av lagen att förvaltningsmyndigheter arbetar med sju huvudområden: samråd, kartläggning, information och myndighetsbemötande, främjande och synliggörande, förskola, äldreomsorg och statsbidrag.
3

Förvaltningsområden
Minoritetslagstiftningen innehåller också bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska och
meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. Kommuner har möjlighet att ansöka om att ingå i
förvaltningsområden och i förvaltningsområden har enskild rätt att använda samiska, finska respektive
meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Detta gäller i ärenden där myndigheten/kommunen är beslutsfattare. Myndigheten/kommunen är då skyldig att ge ett muntligt svar
på respektive minoritetsspråk och har även skyldighet om så begärs att lämna ut en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering på minoritetsspråket.1
Inom förvaltningsområden har även enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller
delvis på något av de tre utpekade minoritetsspråken om så begärs. Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk lyder enligt följande:
”17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola,
ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller
delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2010:865).”
”18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller
delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.”
Anledningen till att lagen fokuserar på dessa områden är följande:




Förskoleverksamhet på det egna minoritetsspråket är mycket viktigt för att minoritetsspråket
ska kunna bevaras i förvaltningsområdena. Forskning och erfarenheter visar att språkinlärningen hos barn är som intensivast före 6-7 års ålder. Därför är det betydelsefullt att barn
som talar ett minoritetsspråk i hemmet får möjlighet att utveckla en aktiv tvåspråkighet. Som
framgår i § 17 (SFS 2009:724) kan omsorgen inom förskoleverksamheten bedrivas helt eller
delvis på minoritetsspråken vilket har sin grund i att olika kommuner har skilda förutsättningar att utforma verksamheten därför erbjuds en viss anpassningsbarhet. Kommunerna ges således med detta förslag möjlighet att själva välja hur de vill utforma den verksamhet som erbjuds på samiska, finska och meänkieli. ”2
Äldreomsorg är prioriterat utifrån att det oftast är de äldre som använder minoritetsspråken
och kan vidarebefordra kultur och traditioner och på så sätt främja ett bevarande av minoritetsspråken och den tillhörande kulturen. Därför är det viktigt inom äldreomsorgen att eftersträva en användning av minoritetsspråken och utveckla ett bemötande som respekterar och
främjar kultur och traditioner så att äldre kan känna igen sig. Dessutom visar forskning att
personer som talar ett inlärt språk oftast förlorar det språket vid demenssjukdomar vilket innebär att modersmålet blir det enda kvarvarande språk att kommunicera på.

Kommuner har möjlighet att ansöka om att ingå i förvaltningsområden hos regeringen. Ansökan ska
göras före den 1 april varje år. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag/grundbelopp om 660 000 kronor/år baserat på kommunens invånarantal. Det innebär att kommuner som har ett invånarantal under 50 000 invånare erhåller grundbeloppet om 660 000 kronor/år. Om Gislaveds kommun ansluter sig till förvaltningsområde för det finska språket är det
grundbeloppet som är aktuellt för kommunen.
Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna och möjliga användningsområden är:

1

8 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Prop.1998/99:143:54

2

4











dialog och samråd med minoriteter
kartläggning
informationsinsatser och översättningar
organisationsöversyn och förändringar
kultur- och språkinsatser
synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t.ex. skyltning
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material
del av personalkostnader
handlingsplan

Bidraget får inte användas till verksamheter, service som kommunen sedan tidigare är skyldiga att
utföra så som att anlita tolk eller dela ut ordinarie föreningsbidrag.
Hur statsbidraget har använts ska årligen redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län. Nya regler för
utbetalning/redovisning av statsbidraget gäller från och med 2013:
”10 a § Statsbidraget enligt 9 § får sättas ned om kommunen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet
för närmast föregående bidragsår. Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som
motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen
visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för
att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.”3

Det finska förvaltningsområdet 2012-2014
Från och med 1 januari 2014 är 52 kommuner anslutna till det finska förvaltningsområdet. 4 En rapport ”Nationella minoriteter – och tillämpningen av lagen 2012” har publicerats av Länsstyrelsen i
Stockholms län och av Samtinget 2013. Länsstyrelsen i Stockholms län och Samtinget har som uppgift
att följa upp hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas av förvaltningsmyndigheter.
Rapportens resultat visar att kommuner som ingår i förvaltningsområden lever upp till minoritetslagstiftningens krav avseende grundskyddet. Informationsinsatser görs om minoriteternas rättigheter på
minoritetsspråken. Likaså genomförs ett flertal språk- och kulturaktiviteter. I flertalet av kommunerna har minoriteterna möjlighet att påverka arbetet genom olika samrådsformer och i de flesta fall
finns styrdokument som reglerar arbetet med minoritetslagstiftningen.
Däremot går kommunernas arbete något trögare avseende det förstärkta skyddet för minoriteterna,
det vill säga att genomföra kartläggningar och att erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis
på minoritetsspråket. Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete och den troligaste förklaringen till det är att kommunerna har anslutit sig till förvaltningsområdena vid olika tidpunkter och att
förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna beroende av kommunens storlek. 5 Dock har
flertalet av kommunerna inom förvaltningsområdena genomfört en kartläggning för att undersöka
minoriteternas behov på minoritetsspråket avseende förskola, äldreomsorg, information, ärendehantering, växel och reception.

3

SFS 2011:153:1
Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Gällivare, Gävle, Göteborg,
Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Köping,
Lindesberg, Luleå, Motala, Norrköping, Norrtälje, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skinnskatteberg, Skövde, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Umeå, Upplands Visby, Upplands-Bro, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar och Övertorneå.
5
Rapport 2012, Nationella minoriteter – Rapport om tillämpning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länsstyrelsen i Stockholms län och Samtinget s 8-9.
4

5

Det samlade resultatet från kommunernas kartläggningar visar att det som framförallt efterfrågas är
äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken. 2012 erbjöd 33 kommuner inom det finska förvaltningsområdet förskola helt eller delvis på finska och 38 av kommunerna erbjöd äldreomsorg helt eller
delvis på finska. Inom äldreomsorgen varierar utbudet mellan demensboende, hemtjänst, dagverksamhet, somatiska avdelningar, gruppboenden, m.m. 6. Flertalet av kommunerna inom finskt förvaltningsområde har genomfört arbetet med minoritetslagstiftningen i samverkan med den finska minoriteten och har kontinuerliga samrådsmöten. Många kommuner har även anställt en samordnare för
att koordinera arbetet och implementera arbetet med minoritetslagstiftningen. 7

6
7

Ibid s 20-22.
Ibid s 17-18, 20.
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Den sverigefinska minoriteten i Gislaved
Historia
Historiskt har människor förflyttat sig mellan Sverige och det område som i dag är republiken Finland.
Sverige och Finland var sedan medeltiden (1200 – talet) och fram till 1809 samma rike. En stor och
första emigrationsvåg av finnar (finskspråkiga personer) från Sveriges östra rikshalva till Sveriges
västra rikshalva skedde i slutet på 1600-talet och i början på 1700-talet. Emigranterna bosatte sig
framförallt i Södermanland, Tiveden, sydöstra Värmland och södra Ångermanland. I början av 1900talet fanns det fortfarande en helt finsktalande befolkning i delar av Värmlands finnskogar. Efter 1809
då Finland blev ett storfurstendöme under den ryska tsaren förekom en viss inflyttning av finnar till
Sverige.
Den andra stora emigrationsvågen av finnar och finlandsvenskar (personer som bor i Finland och
pratar svenska) startade i början av 1930-talet. Emigrationen tog ytterligare fart efter andra världskriget och fortsatte ända fram till 1970-talet då arbetsmarknaden och det ekonomiska läget förbättrades
i Finland. Denna våg av emigranter bosatte sig framförallt i Stockholm samt i industriorter i Mälardalen, Bergslagen, Borås och i Göteborgsområdet.8

Demografisk analys för sverigefinska minoriteten i Gislaved
I lagstiftningen finns det ingen definition kring vem eller vilka som tillhör en nationell minoritet i Sverige. ”… den enskilde individen avgör själv om han eller hon vill tillhöra en nationell
minoritet.”9. Därför är det upp till varje person att bestämma om hon/han önskar definiera sig som
sverigefinne (eller någon annan nationell minoritet) och göra anspråk på det stöd som samhället erbjuder. Vilket språk en person främst använder eller vilket medborgarskap vederbörande har är i det
här sammanhanget ointressant.
I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför ingen statistik kring nationella minoriteter. Avseende den sverigefinska minoriteten brukar minoritetsorganisationer, kommuner och myndigheter använda sig av SCB:s
befolkningsstatistik för att få en uppfattning om det ungefärliga antalet personer som tillhör minoriteten.
SCB har delat upp sin befolkningsstatistik i följande kategorier:




Personer som är födda i Finland.
Personer som ej är födda i Finland, men som har minst en förälder född i Finland.
Personer som ej är födda i Finland, men som har minst en mor/farförälder född i Finland.

Nedan genomförs en statistikgenomgång av SCB:s siffror med fokus på Gislaveds kommun. Det är
viktigt att uppmärksamma att alla personer som ingår i statistiken troligen inte identifierar sig som
tillhörande den sverigefinska minoriteten. Men utgångspunkten för analysen är att denna del av Gislaveds befolkning kan komma att omfattas av de rättigheter som kommunen ska tillgodose om Gislaveds kommun ansluter sig till finskt förvaltningsområde.

Antalet sverigefinnar i Gislaved
I tabell 1 presenteras en jämförelse av antalet invånare med finsk bakgrund i Gislaved i förhållande till
övriga Sverige och i förhållande till det finska förvaltningsområdet.

8
9

Ung minoritets webbplats 2014-02-01 < http://www.ungminoritet.se/sverigefinnar/sverigefinnar.php>
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Tabell1. Antal personer med finsk bakgrund (SCB:s befolkningsstatistik, juni 2013) (I juni 2013
ingick 48 kommuner i förvaltningsområdet för finska)

Antal födda i Finland
Antal ej födda i Finland/minst
en förälder född i Finland
Antal ej födda i Finland/minst
en far/morförälder född i Finland
Summa (antal n med finsk
bakgrund)

Hela riket

Totalt finska förvaltningsområden

Gislaved

96 273

Genomsnitt
finskt förvaltningsområde
2006

163 867
262 658

144 544

3011

964

282 280

146 344

3049

973

708 805

387 161

8066

2621

684

I Gislaveds kommun fanns det i juni år 2013, 28 732 invånare och av dem hade 2621 personer finsk
bakgrund. 17,2 % av Gislaved kommuns befolkning är födda utomlands och kommunen har cirka 100
olika nationaliteter. Andelen med finsk bakgrund utgör 9,1 % av befolkningen vilket innebär att kommunen ligger över rikets snitt som är 7,4 % med finsk bakgrund. För kommuner som ingår i det finska
förvaltningsområdet ligger snittet på 10,2 % av befolkningen med finsk bakgrund.

Ålder
Tabell 2 beskriver åldersfördelningen för de personer som bor i Gislaved och som har finsk bakgrund. Åldersstatistiken visar att det är i gruppen äldre som flest antal personer finns som är födda i
Finland. Grupperna yngre, under 40 år, dominerar bland dem som har minst en förälder född i Finland eller minst en far- morförälder född i Finland.
Tabell 2. Åldersfördelning för boende i Gislaved med finsk bakgrund uppdelat på, personer som
är födda i Finland, personer som ej är födda i Finland, men som har minst en förälder född i Finland, personer som ej är födda i Finland, men som har minst en mor/farförälder född i Finland
(SCB:s befolkningsstatistik, juni 2013)
Födda i Finland Ej födda i Finland
Ej födda i Finland
Totalt
med minst en förälder född i Finland

00-04 år
05-09 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90+ år
Total

1
1
1
3
1
4
8
20
37
69
82
90
104
99
74
48
30
9
3
684

14
36
56
80
109
102
93
91
111
113
74
57
21
4
3
0
0
0
0
964

med minst en
far/morförälder född
i Finland
182
165
144
174
128
74
49
33
17
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
973

197
202
201
257
238
180
150
144
165
187
158
147
125
103
77
48
30
9
3
2621

Om Gislaveds kommun ansluter sig till förvaltningsområde för finska får det konsekvenser för framförallt förskolan och äldreomsorgen. Därför är det viktigt att analysera det statistiska underlaget för
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antalet äldre och yngre i Gislaveds kommun som har finsk bakgrund. Nedan följer en statistikgenomgång/analys.
I statistiken framgår det att antal barn som är mellan 0-9 år är 399 stycken. Dessvärre finns det ingen
tillgänglig statistik inom åldersspannet 1-6 år. Men om man utgår från att gruppen mellan 2-5 år inkluderar cirka 200 barn10, går det att konstatera att det framförallt är denna grupp som skulle vara aktuell för förskola helt eller delvis på finska i Gislaveds kommun.
Enligt uppgifter från socialförvaltningen var det under 2013, 1240 personer som hade hemtjänstinsatser i Gislaveds kommun under längre eller kortare tid, oavsett ålder. Det innebär att år 2013 hade
4,3 % av befolkningen hemtjänstinsatser. Om samma siffror översätts till den finska gruppen bestående av 2621 personer innebär det att 112 personer kan vara i behov av hemtjänstinsatser på finska
oavsett ålder.
Antalet äldre över 65 år med finsk bakgrund är 270 stycken i Gislaveds kommun. För befolkningen
totalt i kommunen är det 5797 personer som är över 65 år. Personer över 65 år är framförallt den
grupp som använder kommunens hemtjänst och som bor i särskilt boende. Nedan görs en jämförelse
mellan Gislaveds totala befolkning över 65 år som använder hemtjänst eller som bor i särskilt boende
och med befolkningen över 65 år som har finsk bakgrund.
Tabell 3. Åldersfördelning för Gislaveds befolkning mellan 65-80 år och 80+ som har hemtjänst
och/eller bor på särskilt boende. (SCB:s befolkningsstatistik, juni 2013)

65-80 år
80+
Total

Befolkningen i
Gislaved

Använder
hemtjänst

Bor i särskilt boende

4144
1653
5797

538 (13 %)
411 (25 %)
949 (16 %)

358 (9 %)
307 (18 %)
665 (11 %)

Total som använder
hemtjänst och bor i
särskilt boenden
896 (22 %)
718 (43 %)
1614 (28 %)

Om samma procenttal används för befolkningen med finsk bakgrund bör fördelningen i grupperna
mellan 65-80 år och 80+ som använder hemtjänst eller bor på särskilt boende kunna uppskattas till
följande:
Tabell 4. Åldersfördelning för Gislaveds befolkning med finsk bakgrund mellan 65-80 år och 80+
som kan uppskattas använda kommunens hemtjänst och/eller bor på särskilt boende. (SCB:s
befolkningsstatistik, juni 2013)

65-80 år
80+
Total

Personer med
finsk bakgrund
i Gislaved
228
42
270

Använder
hemtjänst

Bor i särskilt boende

ca 30 (13 %)
ca 11 (25 %)
ca 41 (16 %)

ca 21 (9 %)
ca 8 (18 %)
ca 29 (11 %)

Total som använder
hemtjänst och bor i
särskilt boenden
ca 51 (22 %)
ca 19 (45 % )
ca 70 (26 %)

I tabell 4 framkommer det att i gruppen mellan 65-80 år med finsk bakgrund behöver uppskattningsvis ca 51 personer hemtjänst (30) eller plats på särskilt boende (21). Motsvarande siffror för gruppen
80+ är att uppskattningsvis behöver ca 19 personer hemtjänst (11) eller plats på särskilt boende (8).
Uppskattningsvis behöver totalt ca 70 personer med finsk bakgrund över 65 år hemtjänst eller plats
på särskilt boende.
Det går även att konstatera med utgångspunkt från tabell 2 att andelen äldre över 80 år med finsk
bakgrund kommer att öka under de kommande åren. I gruppen mellan 70-74 år finns 77 personer
och i gruppen 75-79 år finns 48 personer. De båda grupperna är tillsammans tre gånger så stor som
dagens grupp över 80 år som inkluderar 42 personer.

10

Beräkningen grundar sig på att det är samma antal barn inom varje årskull från 0-9 år.

9

Gislaveds kommuns nuvarande arbete med minoritetslagstiftningen
I Sametingets och Länsstyrelsen i Stockholms rapport från 2012, om hur kommuner och landsting
tillämpar minoritetslagstiftningen, konstateras det att kännedomen om vilka skyldigheter kommuner
har avseende insatser för de nationella minoriteterna generellt är låg hos kommuner som inte ingår i
förvaltningsområden. Flertalet av kommunerna genomför någon form av kulturaktivitet men endast
hälften erbjuder modersmålsundervisning i förskola/grundskola på några av de nationella minoritetsspråken. Skälen till det är, enligt kommunerna, att man inte har kunskaper om eller känner till de
egna nationella minoriteterna, att det inte finns någon efterfrågan, samt att kommunerna inte är medvetna om vilka skyldigheter de har enligt minoritetslagstiftningen. Vidare konstateras det att få av
kommunerna har någon form av styrdokument/handlingsplan för arbetet med minoritetslagstiftningen. 11
Nedan följer en sammanställning av Gislaveds kommuns insatser som genomförs i dagsläget med fokus på kommunens finska minoritet.

Samråd
Gislaveds kommun har sedan 2012 haft regelbundna och återkommande samrådsmöten med representanter för Finska föreningen och Finska pensionärsföreningen i Gislaved. Vid samrådsmötena har
bland annat frågor kring äldreomsorg, modersmålsundervisning och information på finska på kommunens webbplats, m.m. diskuterats. Frågan om att Gislaveds kommun ska ansluta sig till förvaltningsområde för finska har även lyfts under samrådsmötena samt frågan om att en kartläggning ska göras
som undersöker vilka behov och stöd minoriteterna har av kommunens service på något av minoritetsspråken.
Resultatet av samrådsmötena har lett till att sidor på finska publicerades på kommunens webbplats i
maj 2013, att en kartläggning genomfördes hösten 2013 via en webbenkät som kartlade minoriteternas situation i Gislaveds kommun och behovet av kommunal service på det egna minoritetsspråket,
samt att kommunstyrelsen november 2013 beslöt att en konsekvensanalys ska genomföras som beskriver vilka konsekvenserna blir för Gislaveds kommun att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Samrådsmötena har även utmynnat i att kommunalråden Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S), Ulrika Dagård tjänsteman och Kaarle Heino representant för Finska föreningen genomförde ett studiebesök i Kalix kommun och Haparanda stad den 1-3 december 2013. Besökets syfte
var att studera hur respektive kommun arbetar med minoritetslagstiftningen/förvaltingsområdet för
finska med fokus på äldreomsorg och förskola/skola.
Samrådsmötena har inte varit formaliserade i den bemärkelsen att de har varit inskrivna i kommunstyrelsens reglemente och det har inte funnits en formell arbetsordning. Målsättningen är att det från
och med år 2015 ska finnas ett samverkansorgan under kommunstyrelsen kring kommunens arbete
med nationella minoriteter och det ska finnas en arbetsordning som beskriver syfte och uppdrag,
samt hur representationen utformas i samverkansorganet.

Kartläggning
Med utgångspunkt från samrådsmöten med Finska föreningen/Finska pensionärsföreningen i Gislaved
beslöt kommunstyrelsen den 5 mars 2013 att under 2013 genomföra en kartläggning av vilka nationella minoriteter det finns i Gislaveds kommun, samt kartlägga vilka behov minoriteterna har avseende
stöd och åtgärder på det egna minoritetsspråket. Kommunstyrelsen beslöt också att en kartläggning
ska göras av vilka språkkunskaper som finns inom kommunens personalgrupper.

11

Rapport 2012, Nationella minoriteter – Rapport om tillämpning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länsstyrelsen i Stockholms län och Samtinget s 25.
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En kartläggning av minoriteternas situation är viktig att genomföra för kommuner som planerar att
ingå i förvaltningsområde eller som överhuvudtaget ska arbeta effektivt med minoritetslagstiftningen.
En kartläggning handlar inte om att det genomförs någon form av registrering av minoriteterna men
för att kunna bedriva ett effektivt minoritetsarbete behöver kommuner ha kunskap om minoriteternas situation.
Kartläggningen genomfördes främst genom en webbenkät som publicerades på kommunens webbplats mellan den 31 augusti och den 31 oktober 2013. Enkäten distribuerades även i pappersform och
fanns tillgänglig på samtliga av kommunens bibliotek och skickades ut till medlemmar i Gislaveds
Finska förening och i Finska pensionärsföreningen. Enkäten fanns både på finska och svenska, men
riktades sig till samtliga av kommunens nationella minoriteter. Sammanlagt besvarade 124 personer
enkäten. Nedan presenteras resultatet av kartläggningen/enkäten. Resultatet från kartläggningen av
personalens språkkunskaper redovisas inte i denna konsekvensanalys.
Personer som talar ett minoritetspråk
Tabell 3. Antal personer som talar ett minoritetsspråk (antal n 123)

Majoriteten av respondenterna talar finska, 110 personer (89 %), 15 personer (12 %) talar meänkieli
(flertalet av dem talar även finska), 1 person talar samiska (1 %) och 2 (2 %) personer talar romani
chib. Det innebär att frågorna som berör minoriteternas behov framförallt har besvarats av den
finska minoriteten. Därför utgår nedanstående analys från den finska minoritetens behov. För att
vidare kartlägga övriga minoriteters behov krävs andra uppsökande metoder än enkäter.
Ålder
Tabell 4. Ålder (antal n 124)

Av de personer som besvarade enkäten var majoriteten mellan 60-79 år (64 %), det vill säga framförallt de
personer som kan bli aktuella för insatser helt eller
delvis på finska inom äldreomsorgen om Gislaveds
kommun ansluter sig till finskt förvaltningsområde.
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Kön
Tabell 5. Kön (antal n 123)

59 % av de som besvarade enkäten var kvinnor och 41
% män.

Behov av kommunal service och stöd på minoritetsspråket
Tabell 6 Behov av kommunal service och stöd på minoritetsspråket (antal n 120)

Tabell 7 Behov av kommunal service och stöd på minoritetsspråket – kön (antal n 120)
Man
Kvinna
1. Fritidsverksamhet
2. Kulturutbud
3. Modermålsundervisning
4. Vård och omsorg
5. Äldreomsorg
6. Skola/förskola
7. Kommunal information på det egna språket

Tabell 8 Behov av kommunal service och stöd på minoritetsspråket – ålder (antal n 120)
1. Fritidsverksamhet
2. Kulturutbud
3. Modersmålsundervisning
4. Vård och omsorg
5. Äldreomsorg
6. Skola/förskola
7. Kommunal information på det egna
språket

12

Fritidsverksam- Kulturut- Modersmålsundervis- Vård/omsor
het
bud
ning
g

Äldreomsorg

Kommunal
information på det
egna språSkola/försko
ket (på
la
t.ex.
kommunens
webbplats)

1019 år

4 (80%)

1 (20%)

5 (100%)

1 (20%)

0 (0)

3 (60%)

1 (20%)

2029 år

0 (0)

1 (50%)

1 (50%)

0 (0)

1 (50%)

0 (0)

0 (0)

3039 år

2 (50%)

3 (75%)

3 (75%)

2 (50%)

0 (0)

1 (25%)

3 (75%)

4049 år

1 (50%)

1 (50%)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (50%)

1 (50%)

5059 år

3 (50%)

5 (83%)

0 (0)

3 (50%)

6 (100%)

1 (17%)

6 (100%)

6069 år

13 (39%)

14 (42%)

2 (6%)

18 (55%)

24 (73%)

5 (15%)

19 (58%)

7079 år

11 (31%)

7 (20%)

3 (9%)

26 (74%)

30 (86%)

0 (0)

20 (57%)

80
+ år

0 (0)

0 (0)

1 (33%)

1 (33%)

3 (100%)

1 (33%)

0 (0)

Framförallt är det inom äldreomsorgens verksamhetsområde som den finska minoriteten har behov
av service och stöd (71 %). Det är i huvudsak inom åldersgruppen mellan 60-80 år som efterfrågan
finns och något fler kvinnor än män efterfrågar äldreomsorg. Med utgångspunkt från fritextsvaren
efterfrågar respondenterna ett finskspråkigt äldreboende (finskspråkig personal) och finskspråkig
personal inom hemtjänsten:
”Självklart äldreomsorg. Just nu klarar jag mig med svenskan i vanliga saker och ärenden. Men tiden är kort och ett
senare inlärt språk glöms bort när man blir äldre.”
”Ett finskspråkigt äldreboende med finskspråkig personal.”
”Till exempel, om en gamling behöver hemtjänst är en finskspråkig assistent passande. Även om man kan det svenska
språket, så förstår man kanske inte alltid vad som frågas/menas.”
”Jag tycker att äldreomsorg skulle vara viktigt till mina föräldrar på finska. Det finns många finsktalande som inte kan
tala svenska-språket ordentligt. Det räcker inte med tack och hej osv. De har svårt att prata om känslor m.m. på främmande språk så som svenska.”

57 % efterfrågar vård och omsorg på finska. Efterfrågan finns främst i gruppen mellan 60-80 år och
fler kvinnor än män efterfrågar vård och omsorg på finska.
56 % önskar utökad kommunal information på finska. Önskemålet finns främst i gruppen mellan 60-79
år och ingen skillnad finns mellan kvinnor och män. Exempel på informationskanaler/insatser med
utgångspunkt från fritextsvaren.
”Sökfunktionen på kommunens webbplats bör förbättras för sökning på finska, så att ord också kommer upp på
finska.”
”Lokaltidningen borde ha en finskspråkig sida där man informerar om aktuella händelser och beslut i kommunen.”
”Information på finska genom trycksaker etc. avseende ovanstående områden.”
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34 % respektive 32 % önskar service och stöd kring fritidsverksamhet och kulturutbud och önskemålen finns främst i gruppen 60-79 år. Något fler kvinnor än män efterfrågar stöd, service respektive
utbud inom respektive område. Exempel på utbud och service enligt fritextsvaren:
”Mer finska böcker på biblioteken”
”Är en aktiv medlem i finska föreningen i Gislaved, och där märks hur viktigt det är att kunna umgås med andra finnar.
Det är för många det enda sociala umgänge, såsom för mig.”
”Gratis Bad till Pensionärer som Kommunal anställda har.”

Minst antal respondenter 17 % respektive 13 % har uppgett att de har behov och stöd kring
skola/förskola och modersmålsundervisning. En trolig förklaring till det låga resultatet är att det är
flest personer inom åldersgruppen 60-80 år som har besvarat enkäten och deras fokus finns troligen
främst kring äldreomsorg och vård och omsorg. Avseende skola/förskola är det främst personer i
åldersgrupperna 10-19 år och 60-69 år som önskar mer stöd kring det finska språket. Något fler
kvinnor än män efterfrågar detta. När det gäller modermålsundervisning är det inom åldersgrupperna
10-19 år och 30-39 år som respondenterna efterfrågar utökad/stöd kring modersmålsundervisningen.
Fler kvinnor än män efterfrågar ett utökat stöd. Exempel från fritextsvaren:
”Modersmålsundervisning i grundskola och inom barnomsorg.”
”Jag är mamma till 5 barn varav 2 går i skola och en på dagis. Jag önskar att det skulle finnas modersmålsundervisning
till dem i finska språket. Språket är viktigt i min familj.”
”Mer hemspråk i skolan! 1 timme i veckan är inte acceptabelt!! Gärna individuellt anpassat då det skiljer mycket på hur
mycket barnen kan sitt modersmål.”

Insatser på finska - förskola/skola och modersmålsundervisning
Inom grundskolan (årskurs 1-9) finns det läsåret 2013-2014, 51 elever registrerade som har finska
som modersmål. 17 av eleverna/föräldrarna har önskat modersmålsundervisning på finska och de har
även erbjudits undervisning. Inom förskolan finns inga elever registrerade som har finska som modersmål och inga elever/föräldrar har efterfrågat modersmålsundervisning på finska. Förutom erbjudande om modersmålsundervisning genomförs inga riktade insatser mot den finska minoriteten inom
för-, grund-, och gymnasieskolan för att främja det finska språket.

Insatser på finska – kultur
Det finns ett utbud av litteratur på finska på kommunens bibliotek. Dessutom stödjer kulturnämnden
Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening årligen när föreningarna arrangerar
kulturevenemang/aktiviteter.

Insatser på finska - information
Sidor på finska finns tillgängliga på kommunens webbplats och publicerades i maj 2013. Alla sidor på
webbplatsen är inte översatta utan ett urval av sidor har gjorts i samarbete med representanter för
Finska föreningen/ Finska pensionärsföreningen i Gislaved. Sidorna som är översatta berör allmän
kommuninformation, öppettider till kommunens verksamheter, förskola och skola, bibliotek, tolkservice och äldreomsorg. Sidor finns också på svenska som informerar om vilka rättigheter kommunens
nationella minoriteter har.
Generellt översätts inte broschyrer eller andra trycksaker till finska. Men under 2014 kommer kommunens närnaturguider att översättas till finska. Närnaturguiderna ger exempel på utflyktsmål med
fokus på natur- och kulturhistoria som finns i Gislaveds kommuns större tätorter.
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Insatser på finska – äldreomsorg
Inom äldreomsorgen förekommer det sporadiskt insatser på särskilda boenden där det finns finskspråkiga brukare. Förutom att eventuell finskspråkig personal kommunicerar på finska med finskspråkiga brukare så ordnas även aktiviteter. Exempel på aktiviteter har varit finsk dragspelsmusik, tango,
finska filmer, individuella aktiviteter med finsktalande personal, med mera. Det förekommer inget
samarbete med Gislaveds Finska förening och Finska pensionärförening kring att arrangera aktiviteter
för finskspråkiga brukare inom kommunens äldreomsorg.
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Samrådsgruppens förslag till insatser vid frivillig anslutning
till finskt förvaltningsområde
Den 26 november 2013 beslöt kommunstyrelsen i Gislaveds kommun att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en konsekvensanalys som utreder för- och nackdelar, samt driftkostnader
för Gislaveds kommun att ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket. Konsekvensanalysens har genomförts i samråd med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening.
Om Gislaveds kommun ansluter sig till förvaltningsområde till finska erhåller kommunen ett statsbidrag om 660 000 kronor årligen. Nedan följer kommunstyrelsekontorets/samrådsgruppens förslag till
insatser vid en frivillig anslutning till finskt förvaltningsområde, samt en sammanfattning.

Handlingsplan
Oavsett om Gislaveds kommun ansluter sig till förvaltningsområde för det finska språket bör ett
styrdokument/handlingsplan arbetas fram som beskriver Gislaveds kommuns arbete med minoritetslagstiftningen och eventuellt kommunens arbete i förvaltningsområdet för finska. En handlingsplan
hjälper till att strukturera arbetet och underlättar uppföljning av åtgärder. Handlingsplanen ska beskriva vilka åtgärder som ska genomföras, vem som ansvarar för vad, tid- och aktivitetsplan, samt hur
åtgärderna ska följas upp. Det är samordnarens ansvar tillsammans med Gislaveds finska minoritet att
arbeta fram en handlingsplan som beslutas av kommunstyrelsen.

Samordning
Om Gislaveds kommun ska ansluta sig till finskt förvaltningsområde är det nödvändigt att det finns en
samordnare som har det övergripande ansvaret för förvaltningsområdet. I samordnarens arbetsuppgifter ska det ingå att koordinera det övergripande arbetet med insatser inom olika verksamhetsområden. Dessutom ska samordnaren arrangera samrådsmöten med den finska minoriteten och ha ett
övergripande ansvar för kommunikations- och informationsinsatser på finska tillsammans med medarbetare på kansli- och informationsenheten.
I dagsläget arbetar utvecklingsledaren på kommunstyrelsekontoret som koordinator för kommunens
arbete med minoritetslagstiftningen. Samma funktion kan med fördel fortsätta det arbetet under
första året som kommunen ingår i förvaltningsområdet under förutsättning att utrymme ges inom
befintlig tjänst, cirka 20 %. Därefter anställs en samordnare permanent på en tjänst om 50 % för att
koordinera och administrera kommunens arbete inom förvaltningsområdet. Samordnaren bör kunna
tala och skriva finska för att stärka kommunikationen med Gislaveds finska minoritet och för att
kunna ansvara för översättning av material, webbsidor och trycksaker till finska. Samordnarens arbete
ska ske i samråd med Gislaveds finska minoritet.

Förskola
Med utgångspunkt från kartläggningen går det att konstatera att efterfrågan avseende förskola helt
eller delvis på finska är låg i förhållande till storleken på målgruppen som har finsk bakgrund i Gislaveds kommun. Representanter för barn- och utbildningsförvaltningen har inte heller noterat någon
efterfrågan på förskola helt eller delvis på finska eller en önskan om modersmålsundervisning på
finska i förskolan.
Det kan finnas flera orsaker till det. En anledning kan vara att gruppen som har minst en förälder född
i Finland eller minst en far- morförälder född i Finland inte i lika hög utsträckning identifierar sig som
tillhörande den finska minoriteten. En annan orsak kan vara att det finns en efterfrågan men att den
inte framkommer på grund av att den finska minoriteten inte har tillräckliga kunskaper om sina rättigheter. Ett scenario kan vara att efterfrågan ökar om Gislaveds kommun ansluter sig till förvaltningsområde och ett reellt erbjudande finns om möjlighet till förskola helt eller delvis på finska, samt
om kommunikationsinsatserna ökar. Så var fallet i Borås stad när en finsk förskoleavdelning öppna-
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des, då ökade också efterfrågan. Troligen är det så för Gislaveds vidkommande att det finns en större
efterfrågan än vad som framkommer i kartläggningen.
När det gäller förskola helt eller delvis på finska kan följande alternativ vara aktuellt:
Eftersom efterfrågan och underlaget för att starta en helt finskspråkig förskoleavdelning inte finns i
dagsläget hos den finska minoriteten i Gislaved är det bästa alternativet att inledningsvis följa Kalix
kommuns modell för förskola helt eller delvis på finska. Det innebär att två finskspråkiga förskollärare
anställs på två förskolor i kommunen. Företrädesvis på de orter där det finns flest barn med finsk
bakgrund. Genom förskollärarnas försorg integreras finskan i den ordinarie verksamheten och alla
barn oavsett om de har svensk eller finsk bakgrund får ta del av viss verksamhet på finska, till exempel kan sagostunder genomföras på finska, med mera. De finskspråkiga förskollärarna genomför
dessutom riktade insatser mot de barn som har finsk bakgrund. Fördelaktigast är att använda redan
befintlig personal inom förskolan som är finskspråkig och som är intresserad av att arbeta med pedagogik på finska. Eventuellt behöver de personerna ytterligare utbildning.
För att på bästa sätt kunna utveckla verksamheten så att förskola delvis på finska ska kunna erbjudas,
eventuellt utifrån ovan beskrivet koncept, bör arbetet under första halvåret/året inledas som ett projekt. En projektledare anställs på en tjänst om 50 % för att utarbeta formerna för den pedagogiska
verksamheten på finska inom förskolan. Projektledaren ska rekrytera intresserade förskollärare och
undersöka vilken utbildning de kräver, undersöka behovet av särskilt undervisningsmaterial, samordna
rekryteringen av barn med finsk bakgrund och sköta informationen och kommunikationen kring förskolan på finska. Projektledarens arbete ska ske i samråd med Gislaveds finska minoritet. Projektledarens arbete avslutas inom ett år då förskola delvis på finska i Gislaveds kommun ska finnas som
permanent verksamhet.

Äldreomsorg
Kartläggningen visar att det finns ett behov av vård och omsorg och äldreomsorg på finska. Denna
slutsats är rimlig trots att enbart 5 % av kommuninvånarna med finsk bakgrund deltog i kartläggningen. Vård och omsorg och äldreomsorg har också efterfrågats av Finska föreningen och Finska pensionärsföreningen i Gislaved. I dagsläget försöker man inom äldreomsorgens verksamhet tillgodose de
behov som finskspråkiga brukare har genom att finskspråkig personal genomför riktade insatser utifrån behov hos finsktalande brukare.
Det kan finnas flera alternativ för kommunen att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska:
Ett alternativ kan vara att avsätta ett visst antal platser på ett särskilt boende till finskspråkiga brukare, samt rekrytera finskspråkig personal till boendet. Hemtjänsten kan organiseras så att finskspråkig personal i första hand besöker brukare som är finskspråkiga. Båda alternativen kan kräva att redan
anställd finskspråkig personal får vidareutbildning i det finska språket. Det finns troligen även andra
alternativ som behöver utredas och undersökas vidare.
För att på bästa sätt kunna utveckla verksamheten så att äldreomsorg helt eller delvis kan erbjudas på
finska bör arbetet under första halvåret/året inledas som ett projekt. En projektledare anställs på en
tjänst om 50 % för att utarbeta den bästa organisationsformen för att bedriva äldreomsorg på finska.
Projektledaren ska rekrytera intresserad finskspråkig personal inom kommunens verksamheter, undersöka vilken utbildning i det finska språket som personalen behöver, samt genomföra utbildningsinsatser. Projektledaren ska även undersöka behovet hos finskspråkiga äldre och finskspråkiga brukare
och utifrån det föreslå en lämplig organisationsform. Projektledaren ska administrera och genomföra
informations- och kommunikationsinsatser kring äldreomsorg på finska. Projektledarens arbete ska
ske i samråd med Gislaveds finska minoritet. Projektledarens arbete avslutas inom ett år då en organisationsform för äldreomsorg på finska ska vara färdigställd.
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Information och service
Kartläggningen visar att kommunal information på finska efterfrågas. Gislaveds Finska förening och
Finska pensionärsförening har också efterfrågat utökad information på finska. Inom ramen för statsbidraget finns det möjlighet att utveckla kommunens kommunikation, information och service på
finska. Sidorna på kommunens webbplats som är på finska kan utvecklas och utökas. Dessutom kan
en broschyr produceras som beskriver kommunens arbete med minoritetslagstiftningen/förvaltningsområdet och som beskriver vilka rättigheter de nationella minoriteterna och den finska
minoriteten har. Efterhand kan ett urval av trycksaker översättas till finska. Samordnaren blir ansvarig
för översättning av webbsidor och av trycksaker.

Kultur och stöd till föreningslivet
Kartläggningen visar att det finns en viss efterfrågan om utökat kulturutbud på finska. Ett utökat utbud av aktiviteter och evenemang på finska kan tillgodoses inom ramen för statsbidraget genom att
föreningar och andra organisationer ska kunna söka stöd till aktiviteter/evenemang som främjar det
finska språket. Administrationen kring och utbetalning av stödet ska förvaltas av kulturförvaltningen
och samordnaren av det finska förvaltningsområdet. Arbetet ska genomföras i samråd med Gislaveds
finska minoritet. Genom att kulturförvaltningen utses som ansvarig kan förvaltningen samordna olika
aktiviteter som främjar det finska språket.

Kostnader enligt förslag
Insats
År 1. Samordnare finskt
förvaltningsområde. 20 %
inom befintlig tjänst, utvecklingsledare, kommunstyrelsekontoret.
År 2. Rekryteras finskspråkig samordnare 50 %.
År 1. Rekrytering av projektledare förskola, 50 %.
År 2 och vidare. Permanent
verksamhet. Finansiering till
löpande kostnader.
År 1. Rekrytering av projektledare äldreomsorg, 50 %.
År 2 och vidare. Permanent
verksamhet. Finansiering till
löpande verksamhet.
Utbildningsinsatser för personal, samordnare och projektledare. Inköp av material.
Bidrag till föreningslivet och
kulturella evenemang.
Redigering och publicering av
tvåspråkiga trycksaker.
Summa (kr)

2016-2017
(0,2 * 500 00
= 100 000
Finansieras
inom befintlig
tjänst)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

250 000

250 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

80 000

100 000
60 000

100 000
60 000

100 000
60 000

100 000
60 000

60 000

100 000

100 000

100 000

100 000

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

660 000

660 000

660 000

660 000

660 000

250 000

250 000
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Sammanfattning och rekommendation
I nedanstående sammanfattning presenteras samrådsgruppens förslag och avväganden för att Gislaveds kommun frivilligt ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Förslagen baseras på
ovanstående analys som har utgått från aktuell lagstiftning, statistik och kartläggning av minoriteternas
behov (den finska minoriteten).
Som framkommer har Gislaveds kommun sedan 2012 aktivt arbetat med minoritetslagstiftningen med
utgångspunkt från grundskyddet i lagen. Ett sätt att vidareutveckla det arbetet är att frivilligt ansluta
sig till det finska förvaltningsområdet eftersom det finns ett utökat behov av och önskemål om insatser hos den finska minoriteten. Arbetet med grundskyddet i minoritetslagstiftningen behöver även
utvecklas när det gäller övriga nationella minoriteter.
I Gislaved fanns det i juni 2013, 2621 personer med finsk bakgrund. De utgör 9,1 % av Gislaveds totala befolkning. De personerna skulle komma att omfattas av de rättigheter som ingår i det finska
förvaltningsområdet om Gislaveds kommun ansluter sig. Enligt kartläggningen och Gislaveds Finska
förening och Finska pensionärsförening finns det önskemål om och behov av framförallt äldreomsorg/vård och omsorg helt eller delvis på finska och utökad kommunal information på det finska
språket. Även om inte önskemålet om modersmålsundervisning och förskola/skola helt eller delvis på
finska framkommer tydligt i kartläggningen finns det önskemålet hos Gislaveds Finska förening och
Finska pensionärsförening. Forskning visar att det är viktigt att arbeta med språkinlärning hos barn i
förskoleåldern för att främja modersmål och för att kunna revitalisera ett språk.
Ska Gislaveds kommun frivilligt ansluta sig till förvaltningsområdet för finska innebär det att kommunen åtar sig att leverera insatser som tillgodoser de rättigheter som Gislaveds sverigefinska befolkning har inom förvaltningsområdet, som till exempel äldreomsorg och förskola helt eller delvis på
finska. För det arbetet erhåller kommunen ett statsbidrag om 660 000 kronor årligen. Avseende genomförandet av insatser är det viktigt att påpeka att minoritetslagstiftningen ger kommuner ett stort
utrymme till att utforma omfattningen av insatserna på finska utefter den enskilda kommunens förutsättningar och utifrån de behov som finns.
Samrådsgruppen har presenterat ett antal förslag på insatser som kan genomföras om Gislaveds
kommun frivilligt ansluter sig till förvaltningsområdet för finska så som projektledare år 1 för införandet av äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska, finsk samordnare från år 2, möjlighet för
föreningar att söka bidrag för kulturinsatser och andra aktiviteter på finska, samt utveckla och producera kommunal information på finska. Se föregående kapitel.
Enligt samrådsgruppens förslag och bedömningar täcks kostnaden för insatserna av det statsbidrag
som kommunen erhåller årligen om en anslutning sker till förvaltningsområdet för finska. Samrådsgruppen gör även bedömningen att Gislaveds kommun bör ansluta sig till förvaltningsområdet för
finska för att tillgodose de behov som den sverigefinska befolkningen har i Gislaved. Samrådsgruppens
samlade slutsatser är att Gislaveds kommun har goda förutsättningar för att ansluta sig till det finska
förvaltningsområdet under förutsättning att det statliga bidraget erhålls på samma bidragsnivå.
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Anslutning till finskt förvaltningsområde
Ärendebeskrivning
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:274) antogs av
riksdagen 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. Minoritetslagens allmänna
bestämmelser och grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet och
omfattar samtliga fem nationella minoriteter. De fem nationella minoriteterna
är: judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar och
tornedalingar.
Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som bland
annat slår fast:
- förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
- det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken (4 §, även 8 § språklagen)
- det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
- barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
- förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)
Exempel på förvaltningsmyndigheter är kommuner, landsting, regioner och
statliga myndigheter. Med ”det allmänna” avses offentlig verksamhet som
utövas genom staten, kommunerna eller landstingen.
Minoritetslagstiftningen innehåller också bestämmelser om förstärkt skydd för
samiska, finska och meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. I
förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska, finska respektive
meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har
också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på något
av de tre språken. Kommuner som inte ingår i ett förvaltningsområde kan
ansöka hos regeringen om att få ingå i ett sådant och får även statsbidrag för
sitt arbete baserat på antalet kommuninvånare. För Gislaveds kommun skulle
bidragsbeloppet bli cirka 660 000 kronor/år.
Gislaveds kommun har sedan 2012 haft återkommande samrådsmöten med
Finska föreningen och Finska pensionärsföreningen i Gislaved. Vid
samrådsmötena har bland annat frågor kring äldreomsorg,
modersmålsundervisning och information på finska på kommunens webbplats,
diskuterats. Gislaveds Finska förening har även lyft frågan om möjligheten för
Gislaveds kommun att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för
finska språket.
Med anledningen av diskussionerna under samrådsmötena, samt önskemålet
från Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening om att
Gislaveds kommun ska ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket,
beslöt kommunstyrelsen den 26 november 2013 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att under 2014 genomföra en konsekvensanalys.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-11

Sida
2(3)

Ks § 43 (forts.)
Konsekvensanalysen ska utreda för- och nackdelar, samt driftkostnader för
Gislaveds kommun att ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.
Konsekvensanalysen färdigställdes våren 2014. I arbetet medverkade en
samrådsgrupp bestående av representanter för kommunstyrelsekontoret, barnoch utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, samt
representanter för Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska
pensionärsförening.
Konsekvensanalysen beskriver minoritetslagstiftningens innehåll samt vad det
innebär för en kommun att ansluta sig till ett förvaltningsområde. Analysen
innehåller även en demografisk genomgång av Gislaveds kommuns befolkning
som har finsk bakgrund och en beskrivning av Gislaveds kommuns nuvarande
arbete med minoritetslagstiftningen. Slutligen lämnar samrådsgruppen en
kostnadsberäkning och förslag till insatser som kan genomföras om Gislaveds
kommun ansluter sig till förvaltningsområdet för det finska språket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2014 godkänt
konsekvensanalysen och beslutat att sända ut den på remiss till barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden för
synpunkter.
Kommunstyrelsekontoret konstaterar i sin beredning att samtliga tillfrågade
nämnder är positiva till att Gislaved kommun frivilligt ansöker om att ingå i
förvaltningsområde för det finska språket. Socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden anser dock att en grundligare utredning först behöver
göras för att identifiera det verkliga intresset hos de finska brukarna och vilket
behov som finns. Socialnämnden vill att utredningen även ska redogöra för vilka
tjänster som ska ingå samt vilka kostnader och konsekvenser som det kommer
att medföra för socialnämnden.
Minoritetslagstiftningen ger kommuner ett stort utrymme till att utforma
omfattningen av insatserna på finska utefter den enskilda kommunens
förutsättningar och utifrån de behov som finns. Samrådsgruppen har
presenterat ett antal förslag på insatser som kan genomföras om Gislaveds
kommun frivilligt ansluter sig till förvaltningsområdet för finska. Enligt
samrådsgruppens förslag och bedömningar täcks kostnaden för insatserna av
det statsbidrag på 660 000 kronor som kommunen erhåller årligen.
Ansökan om att bli ansluten till finskt förvaltningsområde ska ställas till
regeringen innan den 1 april. Regeringens prövning sker som regel i slutet av
året och om inträde beviljas sker det från någongång i början av året därpå.
Om inträde beviljas får kommunen även statsbidrag från samma tidpunkt.
Av ansökan ska framgå att det finns ett uttalat intresse från berörda
minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområde och att det är
kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 478
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad den 4 juli 2014
Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i förvaltningsområde för det
finska språket, daterad den 22 maj 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 294
Justerares signatur
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Ks § 43 (forts.)
Barn- och utbildningsnämnden den 27 oktober 2014, § 114
Socialnämnden den 22 oktober 2014, § 141
Kulturnämnden den 20 oktober 2014, § 49
Fritidsnämnden den 1 oktober 2014, § 61
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2015
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 februari § 16
Yrkande
Niclas Palmgren (M) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaveds kommun ska ansöka hos regeringen om att bli ansluten till
finskt förvaltningsområde, samt

att

konstatera att finska föreningen har ett intresse i att kommunen ansöker
om att ansluta sig till finskt förvaltningsområde och har varit delaktig i
processen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Remiss. Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ingå i
förvaltningsområde för det finska språket.
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har sedan 2012 haft återkommande samrådsmöten med
Finska föreningen och Finska pensionärsföreningen i Gislaved. Vid
samrådsmötena har bland annat frågor kring äldreomsorg,
modersmålsundervisning och information på finska på kommunens webbplats,
diskuterats. Gislaveds Finska förening har även lyft frågan om möjligheten för
Gislaveds kommun att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för
finska.
Med anledningen av diskussionerna under samrådsmötena, samt önskemålet
från Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening om att
Gislaveds kommun ska ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket,
beslutade kommunstyrelsen den 26 november 2013 § 478 att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att under 2014 genomföra en konsekvensanalys.
Konsekvensanalysen ska utreda för- och nackdelar samt driftkostnader för
Gislaveds kommun att ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.
Konsekvensanalysen färdigställdes våren 2014. I arbetet medverkade en
samrådsgrupp bestående av representanter för kommunstyrelsekontoret, barnoch utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, samt
representanter för Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska
pensionärsförening.
Konsekvensanalysen beskriver minoritetslagstiftningens innehåll samt vad det
innebär för en kommun att ansluta sig till ett förvaltningsområde. Analysen
innehåller även en demografisk genomgång av Gislaveds kommuns befolkning
som har finsk bakgrund och en beskrivning av Gislaveds kommuns nuvarande
arbete med minoritetslagstiftningen.
Slutligen lämnar samrådsgruppen en kostnadsberäkning och förslag till insatser
som kan genomföras om Gislaveds kommun ansluter sig till
förvaltningsområdet för det finska språket. Samrådsgruppens sammanfattande
rekommendation är att Gislaveds kommun har goda förutsättningar för att
ansluta sig till det finska förvaltningsområdet, under förutsättning att det
statliga bidraget erhålls på samma bidragsnivå.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 8 oktober 2014, § 74
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2014
Socialförvaltningens yttrande daterat den 30 september 2014
Remiss från kommunstyrelsen daterad den 19 september 2014
Konsekvensanalys för Gislaveds kommun att ansluta sig till förvaltningsområde
för det finska språket, kommunstyrelsekontoret, daterad den 24 mars 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 294
Socialnämnden den 17 mars 2010, § 45
Socialnämnden den 26 augusti 2009, § 122
Yrkande
Lis Melin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Sn §141 forts.
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden, i yttrandet till kommunstyrelsen, ställer sig positiv till
frivillig anslutning till förvaltningsområde för finska språket. Det gäller
under förutsättning att ytterligare utredning görs för att identifiera
verkligt intresse hos finska brukare, vilka tjänster som ska ingå samt vilka
kostnader och konsekvenser som det kommer att medföra för
socialnämnden.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur
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Avtal angående cykel/gångväg och bro

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Nedan kallad Kommunen

Parter

Anderstorps Församling Svenska Kyrkan
Parkgatan 2
334 32 Anderstorp
Nedan kallad Församlingen
Objekt

Gång och cykelväg med bro på fastigheterna Gislaved Anderstorp
9:451, 8:55 och 11:79. Vägen är markerad på bifogad karta och
belysningspunkterna är inringade.

Avtalstid

Detta avtal gäller i 25 år från den dag då båda parterna undertecknat
handlingen.

Uppsägning

Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske senast 12
månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs
avtalet med 12 månader för varje gång.

Syfte

Avtalets syfte är att reglera fördelning av arbetsinsatser och kostnader
för drift och underhåll av den aktuella vägen och bron.

Bakgrund

I samband med att Församlingen byggt en helt ny bro har gamla
handlingar som reglerar parternas mellanhavanden genomgåtts.
Det finns ett avtalsservitut från 1981 och ett officialservitut från 1983 i
vilket det regleras att Kommunen äger rätt att nyttja den aktuella
vägen och bron. I servitutsavtalet kan dock inte den tjänande
fastigheten Gislaved Anderstorp 9:451 åläggas att utföra positiva
prestationer och därför har parterna kommit överens om att
komplettera och reglera sina mellanhavanden med anledning av de
nämnda servitutsavtalen.

Överenskommelse

1.

Kommunen bidrar med 700000 kronor inklusive moms till den av
Församlingen nylagda bron. Avräkning ska ske med ett belopp om
140000 kronor inklusive moms enligt ett principavtal från 2007 då
kommunen bekostade anläggandet av parkering. Sammantaget ska
således Kommunen betala 560000 kronor inklusive moms till
församlingen. När kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet
vunnit laga kraft kan Församlingen fakturera Kommunen ovanstående
belopp.

2.

Kommunen åtar sig att utföra och bekosta snöröjning och
halkbekämpning av cykelvägen enligt kommunens gällande regler för
snöröjning antagna av tekniska nämnden.
Kommunen åtar sig även att utföra och bekosta maskinell sopning av
cykelvägen en gång per år.
Kommunen åtar sig att utföra och bekosta asfaltsreparationer på
cykelvägen från Ägatan och fram till bron, sträcka A-B på bifogad karta .
Vid asfaltreparationer mellan bron och Storgatan, sträcka C-D på
bifogad karta fördelas kostnaden med 1/2 på kommunen och 1/2 på
Församlingen.
Församlingen står för drift och underhåll av Sst belysningsstolpar
utmed cykelvägen, se bilaga.

3.

Kostnader vid skadegörelser och reparationer på bron delas lika mellan
Kommunen och Församlingen.
Församlingen står för den dagliga tillsynen av bron och informerar
Kommunen angående skadegörelse mm.
Församlingen ska varje år se till att brofästen samt synliga broytor
tvättas och hålls rena från smuts/sand/grus och växtlighet.

4.

Cykelvägens beläggning och bron besiktigas var S:e år med
representanter från Kommunen och Församlingen.
Bron besiktigas var 10:e år med sakkunnig besiktningspersonal,
kostnaden delas lika mellan Kommunen och Församlingen.
Vid kostnader på bron och cykelvägen skall båda parter vara överens
angående de åtgärder som behöver utföras enligt utförd besiktning.
Överenskommelsen ska skriftligen godkännas av båda parter.

6.

Detta avtal ska för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige och
kyrkofullmäktige.

7.

Detta avtal ska skrivas in hos Lantmäteriet. Församlingen åtar sig att
ansöka om inskrivning.

8.

Avtalet är upprättat i två original varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum
För Gislaveds kommun
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PRINCIPAVTAL
Parter:

Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Anderstorps församling
Box 224
334 24 ANDERS TORP

Syfte

1. Renodla ägarförhållandena avseende del av Anderstorp 9:452, Storgatan 30,
("kommunalhustomten") och del av Anderstorp 11:140, Agatan 50- 52 ("förskoletomten"). Marken ägs av församlingen medan byggnaderna ägs av kommunen.

2. Reglera ägarförhållanden, vad gäller kommunens andel i den samfällighet,
Anderstorp s:15, som idag utgörs av gångväg fram till kyrkoentre.
3. Reglera ansvar för utbyggnad, framtida drift och underhåll samt finansiering av
ny parkering vid kyrkan. Parkeringen skall anläggas vid Kyrkogatans nuvarande
anslutning mot Storgatan.
4. Reglera ombyggnad av befintlig parkering och GC-väg öster om kyrkan.
5. Reglering av mark som berörs av anläggande av ny parkering enligt punkt 3 och
ombyggnad av Kyrkogatan.
De aktuella fastigheterna mm framgår av kartbilaga 1 - 4 till detta avtal.

Bakgrund

Lagfart på fastigheterna Anderstorp 9:452 och 11:140 innehas av Anderstorps
församling. Kommunen äger dock byggnaderna på aktuella delar av fastigheterna
och bedriver där verksamhet sedan flera år. På Anderstorp 9:452 gäller det lokaler
för bibliotek mm( fd kommunalhus), på Anderstorp 11: 140 finns en förskola ( fd
ålderdomshem). Uppgörelsen mellan församlingen och kommunen innebär att
ägarförhållandena renodlas.
Församlingen och kommunen skall anlägga ny parkering i direkt anslutning till
kyrkogården, i Kyrkogatans nuvarande sträckning. Den nya parkeringen skall
tillgodose, dels församlingens behov parkeringsplatser vid denna del av kyrkan,
dels kommunens behov av ersättnings parkering för de platser som försvinner vid
biblioteket enligt det förslag till ombyggnad av Storgatan som utarbetats.
Del av Kyrkogatan skall flyttas, dels för att bereda plats för parkeringen, dels för
att få en ändamålsenligare anslutning mot Storgatan.

För att fä en säkrare GC-vägsförbindelse sker ombyggnad av den befintliga GCvägen och parkeringen öster om kyrkan .
Anläggande av ny parkering och ombyggnad av Kyrkogatan strider mot gällande
detaljplan. En ändring av planen erfordras.
Samtliga arbeten skall utföras under åren 2000 - 2001.
Uppgörelse

l. Aganderätt til/fastigheter, överlåtelse av mark.
1.1 För renodling av ägarförhållandena överlåter församlingen till kommunen de
aktuella markområdena av fastigheterna Anderstorp 9:452 och 11: 140. Befintliga
byggnader ägs sedan tidigare av kommunen. Områdena framgår av kartbilaga 1
och 2.
1.2 Församlingen överlåter till kommunen de markområden av Anderstorp 9:451
och 9:452 som erfordras för ombyggnad av Kyrkogatan och Storgatan och som i ny
detaljplan redovisas som allmän platsmark. Ombyggnaden av Kyrkogatan och
Storgatan framgår av kartbilaga 3.
1.3 Kommunen överlåter till församlingen sin andel i samfälligheten Anderstorp s:15.
Se kartbilaga 3.
1.4 Kommunen överlåter till församlingen den del av Anderstorp 9:587 som kommer
att ingå i ny parkering. Se kartbilaga 3.
Samtliga markområden och andel i samfällighet överförs genom fastighetsreglering.
Särskild överenskommelse om fastighetsreglering upprättas med detta avtal som grund.
I överenskommelsen sker detalj redovisning av aktuella marköverföringar.

2. Ny parkering.
Nya parkeringen med 22 platser anläggs av kommunen men ägs efter färdigställandet
av församlingen. Parkeringen beläggs med asfalt. Detaljlösning vad gäller övriga
ytor, t ex planteringar, beläggning av gångstråk med marksten etc utformas i samråd
med församlingen. Parkeringen redovisas på kartbilaga 3.
Kommunen har behov att nyttja 10 av parkeringens 22 platser. Övriga 12 platser
tillgodoser församlingens behov.
Närmare reglering av skötsel mm skall framgå av särskilt servitutsavtal. Principen är
att åtagandena fördelas efter resp parts andelstal.
Församlingen i egenskap av markägare ger härmed kommunen rätt att nyttja område
av Anderstorp 9:451, i korsningen Kyrkogatan - Storgatan, för tillfällig parkering och
busshållplats under tiden permanenta anläggningar färdigställes.

3. Ombyggnad parkering och Ge-väg.
Församlingens parkering öster om kyrkan byggs om av kommunen. Detta för att få.
en säkrare GC-väg. Detaljutformning avgörs i samråd med församlingen. Den
intilliggande GC-vägen utformas så att den även kan användas av församlingen för
att med bil kunna nå bårhuset. Kommunens rätt till GC-väg över församlingens
mark, församlingens tillgång till vägen etc skall närmare regleras i särskilt
servitutsavtal. Parkering och GC-väg framgår av kartbilaga 4.

4. Detaljplan.
Kommunen ombesörjer erforderlig ändring av detaljplan för Kyrkogatans ombyggnad och anläggande av parkering.

5. Fastighetsbildning.
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning för fullgörandet
av detta avtal.

6. Ekonomisk uppgörelse.
Anläggande av den nya parkeringen ink! detaljplan och erforderlig marklösen skall
bekostas av församlingen med 12/22 och av kommunen med resterande 10/22.
Församlingen betalar sin andel av anläggningskostnaden genom att till kommunen
överlåta område av fastigheterna (marken) Anderstorp 9:452 och 11:140 (värde 210
000 kr), upplåta mark för parkering (värde 35 000 kr) samt därutöver till kommunen
betala ett belopp av högst 140 000 kr. Det angivna beloppet grundas på en prel
anläggningskostnad (tekniska arbeten) på 710 tkr för parkeringen med angränsande
grönytor och gångstråk. I det fall den verkliga kostnaden blir lägre skall ersättningen
till kommunen reduceras i proportion till församlingens andel (12/22) av parkeringen. ErSättning enligt ovan skall församlingen erlägga till kommunen när
parkeringen fårdigställts.
Villkor

Avtalet förutsätter
att erforderlig ändring av detaljplanen vinner laga kraft
att avtalet godkännes av kommunfullmäktige
att avtalet godkännes av kyrkofullmäktige
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KARTBILAGA 1.
(Skala 1:500)
Till principavtal mellan Gislaveds kommun och
Anderstorps församling.
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Avtal angående cykel/gångväg och bro mellan kommunen och
Anderstorps församling Svenska kyrkan
Ärendebeskrivning
Kommunen gavs rätt att anlägga GC-väg på församlingens mark i ett
avtalsservitut från 1981. I en Lantmäteriförrättning år 1983 gavs kommunen
servitutsrätt för GC-väg inkl bro.
Eftersom man inte närmare kan reglera respektive parts åtaganden vad gäller
drift och underhåll så har "Avtal angående cykel/gångväg och bro" upprättats
mellan Anderstorps Församling Svenska Kyrkan och Gislaveds kommun.
Församlingen har tidigare anlagt en ny bro och man har i avtalet kommit
överens om att kommunen bidrar med 700 000 kr inkl moms för bron.
Avräkning ska ske med ett belopp om 140 000 kr inkl moms enligt ett
principaval från 2007 då kommunen bekostade anläggandet av parkering.
Sammantaget ska således kommunen betala 560 000 kr inkl moms till
församlingen.
Beslutsunderlag
Avtal angående cykel/gångväg och bro daterat 2015.01.28
Principavtal daterat 2007.06.03 / 2007.06.18
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens näringsutskott den 4 februari 2015, § 11
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Lars Park (FP), Marie-Louise
Dinäss (S) och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Avtal angående cykel/gångväg och bro, daterat den 28 januari
2015,

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna Avtal
angående cykel/gångväg och bro, daterat den 28 januari 2015, samt
därtill erforderliga handlingar, samt

att

tekniska nämnden, inom befintlig ram, belastas med en periodisering av
kostnaden under nyttjandeperioden.
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Kommunfullmäktige
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Arbetsplats/enhet
Patientnämnden

Sammanfattning
Patienter och närstående har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig information om
hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Anställda inom
hälso- och sjukvården, omvårdnaden och tandvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå
kan det hända att man som patient och närstående känner sig missnöjd. Patientnämnden i
Jönköpings län är en från hälso- och sjukvården fristående och opartisk instans som patienter
och deras närstående kan vända sig till om det uppstått problem i kontakten med hälso- och
sjukvården eller tandvården.
Patientnämnden vill betona att det inte ligger inom ramen för uppdraget att uttrycka sig i
termer av rätt eller fel i vården. Patientnämndens arbete är inriktat på att bidra till
problemlösning för patient/närstående samt återföring av erfarenheter till ansvariga för
verksamheten.
Kontakterna från patienter och närstående har 2014 resulterat i att 551 ärenden registrerats hos
patientnämnden, vilket är en ökning från föregående år med 98 ärenden (22%). Det är fler
kvinnor än män som vänder sig till patientnämnden. Under 2014 avsåg 312 ärenden kvinnor
och 239 ärenden män.
Klagomål och synpunkter spänner över ett brett register, från avgifter för läkarbesök till
allvarlig vårdskada med dödlig utgång. Det framförs besvikelse över att behandlingar och
andra åtgärder inte leder till det resultat patienten hoppats på. Detta innebär inte, att fel eller
försummelse begåtts. Det visar snarare på att förväntan på vården är hög och att
informationen till patienterna behöver utvecklas.
Möjligheten finns att patientnämnden begär ett yttrande från vården. I yttrandet förväntas den
aktuella vårdenheten, via verksamhetschef, ge sin syn på vad som har skett och besvara patientens
frågor. Patientnämndens handläggare har under året granskat vårdens yttrande utifrån ett
patientcentrerat perspektiv. Det förekommer att yttranden inte är skrivna utifrån
patientperspektivet och att inte heller utredningen är gjord utifrån patientens perspektiv utan
enbart utgår från journalgranskning.
Genom att få mer kunskap, om de patienter som inte är nöjda med verksamhetens yttrande,
skulle det kunna bidra med betydelsefull information till vården. Försök har gjorts att
undersöka samband mellan verksamhetens yttranden och upplevelsen av ”nöjdhet” hos den
som klagat. Patientnämnden har överlämnat 204 (37 %), av totalen inkomna synpunkter, till
verksamheten för yttrande. Av de som besvarat patientnämnden uppföljnings/återkopplingsenkät, (n=135), uppgav 77 personer (57 %) att de inte var nöjda och 58
personer (43 %) att de var nöjda med verksamhetens yttrande.
Vården behöver utveckla de yttranden man lämnar till patientnämnden. Det finns en risk att
patienter/närstående inte vill vända sig till patientnämnden igen utifrån hur vården hanterar
deras synpunkter och att de ytterligare tappar förtroende för vården.
Patientnämndens samarbete, med de enheter inom landstinget och kommunerna som berörts,
upplevs god. Viljan och möjligheterna att ta till sig synpunkter och kritik på ett konstruktivt

sätt har i flera fall lett till att, i yttrande, redovisa att åtgärder vidtagits/planeras vidtagas i
syfte att det inträffade inte skall upprepas inom verksamheten.
I detta sammanhang vill patientnämnden lyfta värdet av att systematiskt sammanställa
synpunkter och klagomål som inkommer till vården, och som används som ett underlag i
verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Patientnämnden ansvarar också, enligt lagen, för att utse stödpersoner till patienter inom
psykiatrisk tvångsvård och till patienter som tvångsvårdas enligt smittskyddslagen.
Under perioden 2014-01-01—2014-09-14 gjorde psykiatriska kliniken i Jönköpings
sjukvårdsområde 6 anmälningar om stödperson till patientnämnden. Den siffran uppfattades
låg med tanke på antal personer som tvångsvårdats på kliniken. Som ett led i att förbättra
stödpersonsprocessen har patientnämndens sekreterare och verksamhetsutvecklare vid den
psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov kontaktat verksamhetschef vid den psykiatriska
kliniken för dialog. Kontakten resulterade i att verksamhetschef formulerade en
uppdragsbeskrivning. Uppdraget ska utmynna i en flödesbeskrivning av stödpersonsprocessen
vid tvångsvård. I uppdraget ingår även att upprätta rutinbeskrivningar av de delar av
processen där sådant behov bedöms finnas. Förbättringsarbetet avser stödpersonsprocessen i
Jönköpings län. Representationen i arbetsgruppen har ett patientcentrerat fokus och utgöras av
personer som berörs av stödperson i olika sammanhang.
Det finns information om hur man klagar på hälso- och sjukvården på många olika ställen,
exempelvis på landstingens och vårdgivarnas webbplatser eller i broschyrer men den kan vara
svår att hitta och är inte alltid enhetlig. Kartläggning visar att patienter och närstående kan ha
svårt att ta till sig information om att klaga på hälso- och sjukvården om man är påverkad av
sjukdom eller utsatt för stress eller andra starka känslor. Därför är det extra viktigt att det är
lätt att hitta rätt när patienter och närstående vill klaga eller lämna synpunkter på hälso- och
sjukvården.
I lagen om patientnämndsverksamhet ingår också ett informationsuppdrag. Patientnämnden
har under året 2014 informerat om patientnämndens verksamhet inom antal verksamheter och
områden. I samband med dessa aktiviteter har Patientnämnden erfarit att det föreligger
kunskapsbrist om Patientnämndens verksamhet både bland allmänheten och hälso- och
sjukvårdspersonal.
I rapportens avslutande avsnitt redovisar patientnämnden exempel på reflektioner utifrån
inkomna synpunkter och klagomål och vårdens yttrande. Områden som redovisas är;
bemötande och patientsäkerhet, hyrläkare, fast vårdkontakt, bristande information och
kunskap om patientnämndens verksamhet samt patientmedverkan
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1. Bakgrund
1.1 Om man som patient eller närstående inte är nöjd
Patienter och närstående har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig information om
hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Anställda inom
hälso- och sjukvården, omvårdnaden och tandvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå
kan det hända att man som patient och närstående känner sig missnöjd.
Patientnämnden i Jönköpings län är en från hälso- och sjukvården fristående och opartisk
instans som patienter och deras närstående kan vända sig till om det uppstått problem i
kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.

2. Patientnämndens uppdrag
2.1 Lag om patientnämndsverksamhet m.m.
Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. skall det i varje landsting och kommun finnas
en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom
1.

den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av
landsting eller enligt avtal med landsting,

2.

den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner
eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnaden enligt
socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt

3.

den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis
finansieras av landsting ska det i varje landsting eller kommun finnas en nämnd med
uppgift att stödja och hjälp patienter.

Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och
bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att
1.

tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att
kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården,

2.

främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,

3.

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt

4.

rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenhet.

Patientnämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och
andra berörda om sin verksamhet. Lag (2014:825)
Patientnämnden ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som
omfattas av myndighetens tillsyn. Nämnden ska senast den siste februari varje år till
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Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över
patientnämndensverksamheten under föregående år. Lag (2010:943).
En kommun som ingår i ett landsting får överlåta uppgifterna till landstinget, om kommunen
och landstinget har kommit överens om detta. I Jönköpings län har samtliga 13 kommuner
överenskommelse med Landstinget i Jönköpings län angående patientnämndsverksamhet.
Till nämndens arbetsuppgifter här även att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de
patienter som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om rättspsykiatrisk vård (LPT,
LRV) eller vård enligt smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:189).

2.2 Fullmäktiges arbetsordning
Patientnämnden ingår i landstingets organisation och följer därmed de bestämmelser som
gäller för landstinget i Jönköpings län. Patientnämndens reglemente har stora likheter med
bestämmelserna i lagen om patientnämndsverksamhet. I reglementet kan man därutöver läsa:


att senast den sista februari varje år till landstingsfullmäktige och anslutna kommuner
lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.



att utöva den beslutanderätt i övrigt och fullgöra de uppdrag som landstingsfullmäktige
eller landstingsstyrelsen ger nämnden.

3. Patientnämndens ledamöter, ersättare och sekreterare
Patientnämnden har bestått av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Patientnämnden är
utsedd av landstingsfullmäktige. Huvudföredragande och sekreterare utses av
landstingsdirektören. Patientnämndens sekreterare är organisatoriskt placerad inom
kansliavdelningen på Landstingets kansli, och motsvarar 1,0 årsarbetare. Alla i nämnden har
tystnadsplikt, detsamma gäller för sekreterare.

3.1 Ledamöter i patientnämnden
Ragnwald Ahlnér (KD) ordförande
Mari Karlsson (S) vice ordförande
Boel Lago (C)
Bertil Nilsson (M)
Kenth Persson (S)

3.2 Ersättare i patientnämnden
Desiré Törnqvist (S)
Eber Fransson (S)
Sonja Rundgren (C) tom 2013-02-05
Kristina Nordquist (C) from 2013-02-06
Margareta Karlberg (FP)
Bevan Berthelsen (MP) tom 2014-03-04
Lea Peterson from 2014-03-05
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3.3 Patientnämndens sammanträden 2014
Patientnämnden har haft sju sammanträden 2014. I samband med dessa har oftast ansvarig
tjänstemän och verksamhetsföreträdare bjudits in för dialog och kunskapsinhämtning.
Sammanträden har, förutom på landstingets kansli, varit förlagda till olika verksamheter.
Nedan redovisas sådana tillfällen som avses ovan:


Presentation av kunskapsläget avseende jämställd vård, och hur arbetet inom området
bedrivs inom Landstinget i Jönköpings län gavs av Projektledare Charlotte Jerkelund
och Folkhälsoplanerare Oscar Liljebäck.



Chefläkarna Jörgen Tolstrup Höglandets sjukvårdsområde, Axel Ros Jönköpings
sjukvårdsområde, Anders Sjögren Värnamo sjukvårdsområde, Claes Hultberg Bra Liv,
Peter Blomstrand Medicinska Diagnostik informerade om chefläkarrollen.



Presentation av verksamheten vid Akutkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, gavs av
Verksamhetschef Thomas Johansson, Vårdenhetschef Akutmottagningen Maria
Christensen och Vårdenhetschef Ambulansverksamheten Mats Kraft.



Presentation av verksamheten vid Ortoped- och reumatologkliniken Länssjukhuset
Ryhov gavs av verksamhetschef Jens Christian Larsen.



Presentation av den Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, gavs av
verksamhetschef Johan Björck och verksamhetsutvecklare Karin Skog.

4. Handläggning av patientärenden
4.1 Ärendegång
I regel går det till så att en patient eller anhörig hör av sig via telefon, e-post eller brev. Personen
ifråga kan efterfråga vägledning eller vilja framföra synpunkter eller klagomål. När det gäller en
händelse som har inträffat får patienten först beskriva vad som har hänt. Därefter kan
handläggaren informera om olika alternativ, och fråga hur patienten vill gå vidare.
Om det handlar om medicinsk felbehandling kan handläggare informera om hur man gör en
anmälan till Socialstyrelsen/IVO. Information ges också om Patientförsäkringen LÖF,
Läkemedelsförsäkringen och andra myndigheter. Ofta kan ärenden gälla andra brister, exempelvis
bemötande, eller brister som inte är lika grava. Då finns möjligheten att patientnämnden begär ett
yttrande från vården. I yttrandet förväntas den aktuella vårdenheten, via verksamhetschef, ge sin
syn på vad som har skett och besvara patientens frågor.
I vissa fall ber handläggaren också patienten att inkomma med en skriftlig redogörelse innan
yttrande begärs av vården, medan det i andra fall räcker med den redogörelse som givits på
telefon. Om det är så att anmälaren är en anhörig brukar handläggaren, även stämma av med den
patient som ärendet gäller (Fullmakt). Detta under förutsättning att personen ifråga klarar av att ta
ställning till saken och exempelvis inte är minderårig, lider av demens, psykos eller har avlidit.
När vården har lämnat sitt yttrande återkommer patientnämnden med detta till anmälaren som får
möjlighet att kommentera vårdens beskrivning. Många ärenden slutar här, åtminstone från
patientens perspektiv.
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Utöver den praktiska handläggning av ärendet som rör patient/anhörig och den specifika
vårdenheten, så behandlas ärenden även i den politiskt sammansatta nämnden. Det är nämnden
som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Ärenden avslutas formellt på nämndens
sammanträden. Nämnden sammanträder i regel sju gånger per år, och tar då del av enskilda
(avidentifierade) ärenden. Handläggare presenterar även övergripande mönster och tendenser i
ärenden, med hänsyn till vårdtyp och problemområde.
I patientnämnder finns en möjlighet att lyfta vad som kallas ”principärenden” – det är ärenden
som anses vara av särskild vikt. Det kan vara att det som ärendet gäller uppfattas som
allmängiltigt, att konsekvenserna är allvarliga eller att det är uppenbart att det saknas rutiner.
Principärenden följs upp i nämnden på andra sätt än ordinarie ärenden. I första hand eftersom de
behandlas individuellt i nämnden, till skillnad från den ”stora massan” av ärenden. Nämnden kan
också, i vissa fall, be den berörda vårdgivaren om kompletterande information om händelsen eller
de åtgärder som vidtagits eller är planerade.

De politiker som ingår i patientnämnden kan därefter verka mot andra politiskt sammansatta
organ som på olika sätt har ansvar för och inflytande över hälso- och sjukvården, som
Landstingets fullmäktige. Utöver det har nämnden, som framgår av ovan, även ansvar för att
informera och rapportera om sin verksamhet till Socialstyrelsen/IVO. I detta avseende är
patientnämnden en del av hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkring, eftersom patienternas
klagomål förväntas leda till återkoppling och i förlängningen förhöjd kvalitet.
Patientnämnden vill betona att det inte ligger inom ramen för uppdraget att uttrycka sig i
termer av rätt eller fel i vården. Patientnämndens arbete är inriktat på att bidra till
problemlösning för patient/närstående samt återföring av erfarenheter till ansvariga för
verksamheten. Den löpande handläggningen av patientärenden sköts av patientnämndens
handläggare/sekreterare och redovisas till nämnden i sammanställd form. Patientnämnden har
noterat att ett ökat antal ärenden varit komplexa och att de i många fall berört flera vårdgivare
och/eller flera vårdenheter.

4.2 Dokumentation
Samtliga ärenden diarieförs och registreras i databasen Vårdsynpunkter och regleras i
Personuppgiftslagen, (PUL). Nämnden följer landstingets interna riktlinjer för
informationssäkerhet, som säger att register med personuppgifter lagras på server hos
Itcentrum för att säkerställa säkerhetskopiering, drift och att uppgifter inte kommer på omväg.
Databasen har varit i bruk sedan 2004.
Som handläggare i patientnämnden ska man utgå från patientens upplevelse av
huvudproblemet. Detta hänger ihop med tolkningen av patientnämndens uppdrag; att vara en
neutral, opartisk instans som samtidigt kan hjälpa patienten att framföra sina synpunkter och
klagomål.
Patientnämnden tillämpar en struktur för rubricering och kategorisering av ärenden som är
gemensam för landets samtliga patientnämnder, bl.a. för att redovisningen ska bli enhetlig och
underlätta jämförelser mellan nämnder och över tid, men också underlätta nationella
sammanställningar. Syftet är, att öka kvalitet och precisionen när det gäller att hitta allvarliga
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risker och händelser, och därmed på ett bättre sätt bidra till ökad patientsäkerhet. Genom
förändringen minskar förvisso möjligheten att göra direkta jämförelser över ärendeutveckling
med tidigare år, men fördelarna har ansetts överväga. Förändringen är genomförd i samverkan
med Socialstyrelsen/IVO.
Fr.o.m. 2014 redovisas ärenden under följande nio huvudrubriker:
1. Vård och behandling
2. Omvårdnad
3. Kommunikation
4. Patientjournal och sekretess
5. Ekonomi
6. Organisation och tillgänglighet
7. Vårdansvar
8. Administrativ hantering
9. Övrigt

5. Verksamheten 2014
5.1 Ärenden
Under 2014 har 551 ärenden registrerats hos patientnämnden, vilket är en ökning från
föregående år med 98 ärenden (22%). Den största ökningen är under huvudrubrik ”Vård och
behandling”, där det är 92 ärenden fler än föregående år. Det är fler kvinnor än män som
vänder sig till patientnämnden. Under 2014 avsåg 312 ärenden kvinnor och 239 ärenden män.
Tabell 1. Beskrivning av antal registrerade ärenden per huvudrubrik och kön 2014 samt 2013.
Kontaktorsak 2014
Kontaktorsak 2013
Huvudrubrik
Kvinnor Män Totalt Totalt % Huvudrubrik
Totalt Totalt %
1. Vård och behandling
163 127
290
52,6 Vård och behandling
204
45
2. Omvårdnad
0
6
6
1,1
3. Kommunikation
58 30
88
16 Bemötande/kom/info
102
22,5
4. Patientjournal och sekretess
11 11
22
4 Organistation, regler och resurser
146
32,2
5. Ekonomi
33 29
62
11,3
6. Organisation och tillgänglighet
19 17
36
6,5
7. Vårdansvar
24 14
38
6,9
8. Administrativ hantering
4
5
9
1,6
9. Övrigt
0
0
0
0 Övrigt
1
0,2
Summa

312 239

551

100 Summa

453

5.1 Kommentarer
Här följer ett urval exempel på registrerade ärenden 2014 grupperade utifrån registrerad
huvudrubrik. Det är patientens eller den närståendes uppfattning om vad som är
huvudproblemet som ligger till grund för hur ärendet registreras.
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5.1.1
Vård och behandling
Den är numera vanligt att patienter inte får någon uppföljning genom återbesök efter kirurgisk
behandling, utan detta sker genom ett telefonsamtal, eller inte alls. När resultatet då inte varit
det förväntade, kan patienten hamna i ett sämre läge om t.ex. ett nytt ingrepp måste göras. Det
kan även inträffa en försämring, som annars troligen skulle upptäckts vid ett besök.
Exempel på ärenden:
”Patienten har opererats för ljumskbråck som han upplever blivit ett "misslyckande". Han
säger "om jag hade fått återbesök till läkaren så hade detta troligen upptäckts och jag hade
kunnat få behandling för det inträffade. Nu får jag leva med detta, och allt på grund av att jag
inte fått komma till läkaren på återbesök/uppföljning”.
5.1.2
Omvårdnad
Trycksår kan drabba personer som ligger länge i samma position och dessutom har nedsatt
blodcirkulation, nedsatt rörelseförmåga eller äter och dricker dåligt. Nationella mätningar
visar att 14 procent av patienterna som vårdas på sjukhus drabbas av trycksår, vilket oftast
leder till längre vårdtider. Likt andra patientsäkerhetsrisker innebär trycksår inte bara lidande
för patienten utan även kostnader. Beräkningar görs på olika sätt, men trycksår kostar minst
två miljarder kronor per år, bara i sjukvården.
Andelen patienter med trycksår varierar dock mellan olika sjukhus. På en del drabbas 5
procent av patienterna, på andra 19 procent. Så vad gör personalen på de sjukhus som lyckas
bäst med att förebygga trycksår? Vad kan personalen på de mindre framgångsrika sjukhusen
lära sig?
Exempel på ärenden:
Patienten är diabetiker sedan flera år tillbaka,har dialysbehandling samt nedsatt känsel i sina
båda fötter. I samband med vårdtillfälle för smärtor i ryggslutet, får patienten smärtstillande
läkemedel, blir sängliggande tre dagar, och drabbas av trycksår på höger häl. Såret
förvärras snabbt från att ha varit en blåsa till öppet sår som går djupt i vävnaden. Såret
behandlas och läggas om av vårdpersonal under flera månaders tid, för att sluta i
benamputation av patientens högra ben.
5.1.3
Kommunikation
Hälso- och sjukvårdssystemet brister ofta i att möta patienters individuella behov, värderingar
och preferenser. Denna brist minskar patienternas tillfredsställelse i mötet med hälso- och
sjukvården och dess vårdgivare. Något som mycket väl kan få en negativ effekt på vårdens
kostnader och resultat, genom att patientens följsamhet till behandlingen kan försämras.
Möjligheten till patientcentrering och patientmedverkan varierar beroende på patientens
sjukdomskaraktär och omfattning samt av läkarens, och vårdpersonalens vilja. Bristerna är på
flera sätt uppenbara. Samtidigt som det finns lagstiftning som säger att vårdgivarna är
skyldiga att respektera patientens individuella behov, värderingar och preferenser finns det få
åtgärder att vidta då de inte respekteras.
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Exempel på ärenden:
"Patienten hade noterat att hon fått inflammation när hon varit på återkontroll och fått
bedövningsdroppar - innan trycket i ögat kontrolleras. Detta har hänt minst tre gånger sedan
juni 2014. När läkaren kom med bedövningsdroppen den 7/10 ville patienten diskutera detta
med läkaren och sa: ”jag vet inte om jag vill ta den droppen”... mer hann hon inte förrän
läkaren smällde till instrumentbordet så det for iväg och började gorma om att det var
patienten som fick välja mellan att ha ögoninflammation eller få högt tryck och riskera att bli
blind. Patienten blev så förskräckt över läkarens beteende och började gråta.
Patienten avslutar med att säger ”jag ville ju bara diskutera min teori, om det kunde ligga
något i det jag funderat över. I mina tankar har detta blivit en ond cirkel... jag får kortison för
inflammationen - kortisonet ger mig högt tryck i ögat - högt tryck leder till skador på syn
nerven och jag riskerar min syn. Tyvärr har jag fått en ny tid hos honom och jag tror inte att
jag vill gå tillbaka till honom igen."
5.1.4
Patientjournal och sekretess
Ofullständig och felaktig dokumentation kan drabba patienter på olika sätt. Förutom att det
kan medföra risker för patienten om symtom eller åtgärder inte är fullständigt beskrivna,
förekommer också negativa konsekvenser inom andra områden. Vid skador i samband med
olycksfall eller för den som utsatts för brott kan ofta patientjournalens uppgifter vara
nödvändiga för att få ersättning från försäkring, och för att rättsliga processer ska kunna
följas.
Exempel på ärenden:
”Anhörig var med sin moder/patienten till vårdcentralen och läkarbesök. I samband med
läkarbesök fick patienten utskrivet hjärtmedicin. När patienten kommer till apoteket för att
hämta ut medicinen fanns inget att hämta ut. Anhörig kontaktar läkaren som bekräftar att han
dokumenterar patientens läkarbesök i annan patientens journal.”
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1§ offentlighets- och
sekretesslagen, (200:400, OSL).
Exempel på ärenden:
”Förälder ringer till vården för att talar om att sonen som varit på läkarbesök och fått
information kring blodtryck och EKG, inte har förstått vad läkaren sagt/informerat.
Vårdpersonalen ställer då fråga till förälder "om sonen vet om att förälder kontaktat
vården?" - varpå förälder säger att sonen/patienten har bett förälder ringa och meddela att
han inte förstått informationen vid läkarbesöket och att han vill ha förklarat vad läkaren
menade. Enligt förälder ger då vårdpersonal omfattande information ur patientens journal,
information som inte efterfrågats. Bland annat uttalade vårdpersonal upprepade gånger
"patientens missbruk". Enligt förälder var hennes ärende att meddela att sonen inte förstått
läkarens information och att sonen/patienten ska ges möjlighet att få en ytterligare
informations tillfälle i syfte att förstå informationens innebörd för honom som patient".
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5.1.5
Ekonomi
Patienter som inte vill betala vårdavgifter på grund av missnöje med besöket förekommer.
Resonemanget runt detta, pekar på att patienten betraktar sig som ”konsument” av vilken
service som helst, vilket verkar ha ett samband med att vården ibland på övergripande nivå
betraktar patienten som ”kund”, och lägger över alltmer ansvar för att beställa, boka och
samordna vårdinsatser på patienten.
Ersättningsanspråk från patienter på t.ex. förekomna tandproteser, glasögon och klädesplagg
förekommer, och osäkerhet återfinns i verksamheterna om hur detta ska hanteras.
Patientnämnden vill uppmärksamma på vikten av att tillämpa likställighetsprincipen, dvs. alla
medborgare måste behandlas lika, och föreslår att landstingsövergripande riktlinjer för
ersättningar utarbetas.
Exempel på ärenden:
Patienten hade fått skriftlig kallelse till vården, men när han kommer dit finns ingen tid
reserverad och patienten får gå hem. Patienten ställer sig frågande om vården har samma
skyldigheter mot sina kunder som kunderna har till vården och avser då texten i kallelsen
"Om du inte kommer på den bokade tiden eller om du lämnat återbud för sent, tar vi betalt för
det planerade besöket. Det gäller både får barn och vuxna. Prislista finns på kliniken och vår
webbplats”.
Verksamhetens svar:
”Enligt Landstingets riktlinjer ska vi debitera patienter som uteblir eller lämnar för sent
återbud men tyvärr finns det inga möjligheter för kliniken att ersätta patienten ekonomiskt för
förlorat arbetsinkomst i samband med att han uppsökte kliniken”.
5.1.6
Organisation och tillgänglighet
Det finns uppgifter om bland annat att hyrläkare varit inblandad i olika händelser som lett till
synpunkter och klagomål, vilket i sig inte säger något om den enskilde hälso- och
sjukvårdspersonalen utan mer om hur vården varit organiserad och vilka förutsättningar som
funnits för att kunna erbjuda en god vård.
I några ärenden går det att se brister i utbildningsnivå och kompetens som orsak till en
allvarlig händelse. Även här faller det tillbaka på vårdgivaren som ska se till att det finns
personal som behövs för att ge god vård.
Exempel på ärenden:
”Patienten har, enligt närstående, totalt omvårdnadsbehov, dvs. även hjälp med tvätt och
påklädsel. Närstående upplever att patienten, som vanligtvis sitter något ihopkrupen, börjar luta
sig bakåt, blir tungandad och får svårt att äta, magen är spänd. Närstående tar kontakt med
personalen och påpekat förändringen, som svarar "vi avvaktar ett tag”. Dagarna går och
patienten blir inte bättre, varpå närstående tar ytterligare kontakt med personalen utan att något
sker. En dag känner närstående på patientens mage som är hård och stor som en fotboll!
Ytterligare kontakt tas med personlen och nu ska närstående uttalat "om Ni som personalen inget
gör så får väl jag agera”. Patienten skickas nu till akuten, som konstaterar att patienten har
urinstämma och tömmer patienten på 4 liter urin. Resultat från detta är att urinblåsan tänjts ut så
mycket, med bestående skada som följd och patienten måste nu ha urinkateter, vilket i sig är risk
för urinvägsinfektioner”.
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5.1.7
Vårdansvar
Målet för all vård som ges i livets slut, så kallad palliativ vård, är att försöka lindra smärta och
oro att ge psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till patienten och dennes
anhöriga/närstående. Att kunna erbjuda ett etiskt och kvalitativt arbetssätt ställer krav på
personalen. En god och högkvalitativ vård och omsorg den sista tiden i livet – det vill säga att
få ett värdigt slut – är något som alla har rätt till, oavsett diagnos och vårdgivare.
Den palliativa vården är ett område där det blir tydligt hur patienter kan tvingas åka fram och
tillbaka mellan hemmet och sjukhus på grund av att samarbetet/vårdansvaret mellan landsting,
kommuner inte fungerar, dvs. mellan primärvård, hemsjukvård och sjukhus.
Exempel på ärenden:
Kvinna 58 år med pankreascancer, levermetastaser och palliativ vård.
”Min hustru vädjar om att slippa mer smärta. När jag kontaktar primärvården får jag olika
besked av bakjoursläkaren, som i kraftfulla ordalag föreslår att vi i ambulans ska åka till
akuten om det gör för ont! Jag förklarar att min hustru ska få somna in i lugn och ro i sitt
hem, så vi börjar ge Oxynorm varje timme. Efter övertalning skriver bakjoursläkaren ut
tillräckligt med Oxynorm-ampuller så vi kan klara oss till måndag morgon då palliativa
teamet ska komma med morfinpump. När jag kommer till apoteket så finns inte tillräckligt
många ampuller på apoteket så till slut vände vi oss till Onkologavdelningen som ger oss
morfin så det skall räcka.”
Maken avslutar med:
”Ingen upplyste oss att palliativa teamet bara är i tjänst vardagar 8-17. Vi kände inte till att
min hustru inte kunde få morfinpump under helgen.”
5.1.8
Administrativ hantering
Remisser som hamnar fel eller inte blir ivägskickade, provsvar som kommer bort eller
journalanteckningar som inte skrivs ut i tid innebär väl kända risker som kan leda till fördröjd,
felaktig eller utebliven vård. Tydliga rutiner för registrering och bevakning av inkomna och
utskickade remisser har visat sig vara viktiga faktorer för en säker remisshantering, och har
därför reglerats genom föreskrifter om remisshantering från Socialstyrelsen, (SOSFS 2004:11
Ansvar för remisser för patienten inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.).
Exempel på ärenden:
”I samband med vårdtillfälle får jag besked om att jag har feldiagnos och blivit felbehandlad.
Beslut togs vid samma vårdtillfälle om att skicka remiss till Neurologen i Linköping för ny
medicinsk bedömning. Jag har vid upprepade tillfällen kontaktat vården utan att erhålla
besked om fortsatt vård och behandling”.
Verksamhetens svar:
”Remissen blev tyvärr ej skickad efter patientens besök utan först efter påstötning från
patienten”.
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5.2 Yttranden från vården
Som nämns i inledningen har patientnämnden två uppdrag; att utifrån synpunkter och
klagomål hjälpa och stödja patienten och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Patientnämndens handläggare har under året granskat vårdens yttrande utifrån ett
patientcentrerat perspektiv.
5.2.1

Handläggarens granskning av verksamhetens yttrande och resultat



Det förekommer att yttrandena inte är skrivna utifrån patientperspektivet och att inte
heller utredningen är gjord utifrån patientens perspektiv utan enbart utgår från
journalgranskning.



Där vården inte hittar dokumentation på det patienten beskriver har man valt att
kommentera enbart med att det inte finns med i journalen. Oftast finns ingen
kommentar rörande om man gjort försök att finna anledningen till att dokumentation
inte finns eller vad man vid behov ämnar göra för att det inte ska hända igen.



Där vården inte håller med eller försvarar sig hänvisar, inte sällan, klinikerna till
varandra, att aktuell vårdpersonal har slutat och därför inte kan yttra sig i ärendet eller
till interna organisatoriska problem.



Det saknas många gånger information om förbättringar gjorts eller ska göras.

Genom att få mer kunskap, om de patienter som inte är nöjda med verksamhetens yttrande,
skulle det kunna bidra med betydelsefull information till vården. Försök har gjorts att
undersöka samband mellan verksamhetens yttranden och upplevelsen av ”nöjdhet” hos den
som klagat. Patientnämnden har överlämnat 204 (37 %), av totalen inkomna synpunkter, till
verksamheten för yttrande. Fördelningen synpunkter och kön var 120 från kvinnor och 84 från
män.
Av de som besvarat patientnämnden uppföljnings-/återkopplingsenkät, (n=135) 77 kvinnor
och 58 män, uppgav 77 personer (57 %) att de inte var nöjda och 58 personer (43 %) att de
var nöjda med verksamhetens yttrande. Bland de som var nöjda med verksamhetens yttrande
är andelen kvinnor något större (59%) jämfört med män (41%).
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Figur 1. Beskrivning av antal verksamhetsyttrande (n=135) där patienten återkopplat
upplevese av nöjdhet fördelat på kön.
5.2.2

Vad anger patienterna som skäl till att man inte är nöjd med verksamhetens
yttrande?



Upplevelsen av att ej bli lyssnad på, ej tagen på allvar. Friserar händelsen som patienten
har synpunkter på.



Frågor har ej besvarats helt eller utelämnats.



Innehåller ord och begrepp som patienten inte känner till eller förstår.

Vården behöver utveckla de yttranden man lämnar till patientnämnden. Det finns en risk att
patienter/närstående inte vill vända sig till patientnämnden igen utifrån hur vården hanterar
deras synpunkter och att de ytterligare tappar förtroende för vården.
5.2.3

Vårdens redovisade åtgärder på grund av patientens framförda synpunkter och
klagomål
Patientnämndens samarbete, med de enheter inom landstinget och kommunerna som berörts,
upplevs god. Viljan och möjligheterna att ta till sig synpunkter och kritik på ett konstruktivt
sätt har i flera fall lett till att, i yttrande, redovisa att åtgärder vidtagits/planeras vidtagas i
syfte att det inträffade inte skall upprepas inom verksamheten.
I detta sammanhang vill patientnämnden lyfta värdet av att systematiskt kartlägga,
sammanställa statistik på synpunkter och klagomål som inkommer till vården, och som
används som ett underlag i verksamhetens patientsäkerhetsarbete utifrån följande perspektiv;


Ingen åtgärd föreslagen



Åtgärd föreslagen
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Åtgärd genomförd



Åtgärd utvärderad

Syftet är framförallt att studera grundproblemet – för att åtgärder ska vara effektiva är det
viktigt att orsakssambanden är klarlagda, dvs. att försöka få svar på om genomförda åtgärder
utformas så effektivt som möjligt i syfte att förhindra att det inträffade upprepas.

5.3 Återföring till verksamheten – tre modeller
Det är tänkt att Patientnämnden, som en av flera instanser, ska ge återkoppling till hälso- och
sjukvården. Eftersom det handlar om många ärenden, en hälso- och sjukvårdsorganisation
bestående av flera delar, krävs en struktur för denna information- och återföring.
5.3.1
Landstingets referensgrupp för patientsäkerhet
I landstingets Referensgrupp för patientsäkerhet togs 2012-05-02 beslut om återföring av
Patientnämndens ärenden till vården med ett första utskick juli 2012,och därefter varje
kvartal. En utvärdering gjordes av samma Referensgrupp den 28 november 2013, med resultat
att förändra rapporterna, från att ha varit olika till verksamhetschef och chefläkare, till att
utgöra samma underlag, dvs. sammanfattning och åtgärd av respektive ärende, samt att dessa
skickas ut varje tertial (andra veckan i januari, första veckan i maj respektive september
månad). Referensgruppen gav även uttryck för önskemål om att Patientnämnden skulle göra
viss sammanställning/analys av ärendemängden i separat dokument, som bifogas respektive
verksamhets-, socialchefs- och chefläkarrapport.
5.3.2
Höglandssjukhusets ledningsgrupp
Chefläkare på Höglandssjukhuset, har framfört önskemål om återföring av patientnämndens
ärenden avseende Höglandssjukhuset med första rapport den 27 augusti 2014, och därefter
varje månad. Önskemål framfördes att återföringsrapporten, förutom statistik, även kunde
innehålla illustrerade ärenden.
5.3.3
Äldreområdet
Utredare vid Folkhälsa och sjukvård, har kontaktat patientnämnden med önskemål om
återföring av patientnämndens ärenden avseende äldreområdet med första rapport september
2014, och därefter varje tertial.

6. Information om hur man gör för att klaga
Det finns information om hur man klagar på hälso- och sjukvården på många olika ställen,
exempelvis på landstingens och vårdgivarnas webbplatser eller i broschyrer men den kan vara
svår att hitta och är inte alltid enhetlig. Kartläggning visar att patienter och närstående kan ha
svårt att ta till sig information om att klaga på hälso- och sjukvården om man är påverkad av
sjukdom eller utsatt för stress eller andra starka känslor. Därför är det extra viktigt att det är
lätt att hitta rätt när patienter och närstående vill klaga eller lämna synpunkter på hälso- och
sjukvården. Informationen om vart man vänder sig med klagomål bör vara enkel att hitta och
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förstå och enhetlig i hela landet. Denna information kan kompletteras med lokal information i
landstingen och regionerna.

6.1 Patientnämndens informationsuppdrag
I lagen om patientnämndsverksamhet ingår också ett informationsuppdrag. Patientnämnden
har under året 2014 informerat om patientnämndens verksamhet inom antal verksamheter och
områden. I samband med dessa aktiviteter har Patientnämnden erfarit att det föreligger
kunskapsbrist om Patientnämndens verksamhet både bland allmänheten och hälso- och
sjukvårdspersonal.

6.2 Verksamheter som erhållit information om patientnämnden


Kuratorer, Länssjukhuset Ryhov



PRO Sofia Torpa, Jönköping



Partigrupp V, Landstingets kansli



Partigrupp SD, Landstingets kansli



AT-läkarintroduktion, Höglandssjukhuset Eksjö



Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov



Seminarium för ST-Tandläkare, Rosenlunds Folktandvård



Godemän och kontaktpersoner, Jönköping



AT-läkarintroduktion, Värnamo sjukhus



Äldreomsorgen, Jönköpings kommun



Goda möten? Utbildningsdag i samverkan med Etikrådet

6.3 Information via webben
6.3.1

Vårdguiden

Landstingets kommunikationsstrategi är att all information om regler och rättigheter i hälsooch sjukvården och tandvården, kontaktinformation och information om sjukdomar,
undersökningar, behandlingar och läkemedel ska vara tillgänglig via landstingens
gemensamma webbplats 1177.se.
6.3.2
lj.se
Aktuell information om Landstingets verksamheter finns på Landstingets koncernwebbplats lj.se.
Utförlig information om patientnämnden finns under rubriken ”Kontakta
Landstinget/Patientnämnden”. Här finns även formulär för att kontakta nämnden.
Vid sökning på Google på ”Patientnämnden i Jönköpings län” får man mycket bra sökresultat på
både 1177.se och lj.se. Båda webbplatserna har responsiv design som fungerar bra i smarta
telefoner.

13

6.4 Tryckt information
6.4.1
Landstings NYTT
Landstinget publicerar varje år en sammanfattning av regler och rättigheter samt
information om hur man kontaktar vården i tidningen Landstings NYTT. Tidningen används
för att lyfta fram aktuella frågor om sjukdomar och behandlingar och förmedla information
om beslut och förändringar som påverkar invånarna. Tidningen distribueras till alla hushåll
och alla väntrum fyra gånger om året.
6.4.2

1177 Vårdguiden

En sammanfattning av regler och rättigheter – inklusive information om
patientnämnden – finns även i broschyren 1177 Vårdguide som trycks varje år. Broschyren är
obligatorisk i väntrum.

7. Stödpersonsverksamet
7.1 Bakgrund – vad säger lagen?
Chefsöverläkaren vid den psykiatriska kliniken fattar beslut om tvångsvård. Om kliniken
bedömer att en patient är i behov av tvångsvård under en längre period än fyra veckor måste
chefsöverläkaren ansöka hos Förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt vård.
En patient som tvångsvårdas har enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT),
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt enligt smittskyddslagen (2004:168)
(SmL) rätt att få en stödperson. Stödpersonen fungerar som allmänmänskligt stöd och ska
bistå patienten i personliga frågor, exempelvis i kontakter med rättsväsendet.
Chefsöverläkaren vid den psykiatriska kliniken ansvarar för att patienten får information om
sin rätt att få en stödperson. Det ska ske genom en individuellt anpassad information och så
snart patientens tillstånd tillåter. Stödperson är frivilligt och utses endast om patienten själv
önskar detta.
Den1 juli 2000 trädde vissa förändringar i LPT och LRV i kraft. Förordnandetiden för
stödpersoner förlängdes och kan nu fortgå fyra veckor efter att tvångsvården upphört. Därefter
kan patienten ha en möjlighet till kontaktperson via socialtjänsten. Om både patient och
stödperson önskar detta kontaktar öppenvårdsteam vid psykiatrin kommunen, varvid nytt
beslut tas enligt socialtjänstlagen.
Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform, öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård, vilket innebär att patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård,
men som inte längre har behov av vård på sjukvårdsinrättning, i stället kan överföras till
öppen vård med särskilda villkor. Den nya vårdformen har förtydligat det som varit vanligt i
praktiken under flera års tid. Stödpersonerna har inte märkt av någon praktisk skillnad i sina
uppdrag.
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Chefsöverläkaren ansvarar enligt lagstiftningen för att den psykiatriska kliniken anmäler till
patientnämnden när det kan finnas skäl att utse en stödperson. Kliniken ska därutöver alltid
rapportera till patientnämnden när beslutet om tvångsvård är föremål för en
domstolsprövning:


När chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård hos Förvaltningsrätten



När patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning



När patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran om att
tvångsvården ska upphöra.

I anmälan till patientnämnden ska kliniken ange patientens inställning till att få en stödperson.
Kliniken ska med andra ord rapportera patientens svar, oavsett om denne vill ha en stödperson
eller inte. Kliniken ska även dokumentera patientens inställning till att få en stödperson i
patientens journal.
Utöver vad som framgår av patientdatalagen om journalföring inom hälso- och sjukvården
finns särskilda regler angående journalföringen vid tvångsvård. Dessa bestämmelser finns i
förordningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Av förordningen framgår
att chefsöverläkaren ska tillse att journalen innehåller uppgifter om beslut och tvångsåtgärder
som rör patienten. Journalen ska enligt bestämmelserna bland annat innehålla uppgift om när
patienten fått information om sin rätt att få en stödperson.
Om en patient som fått en stödperson avförs från tvångsvård ansvarar chefsöverläkaren för att
kliniken snarast möjligt informerar patientnämnden om detta.

7.2 Patientnämndens uppdrag
Patientnämnden har sedan den 1 januari 1992 lagreglerad skyldighet att förordna stödpersoner
till berörda patienter. Uppdraget ska handläggas skyndsamt och på ett opartiskt sätt. Hänsyn
ska tas till patientens önskemål inom ramen för Patientnämndens uppdrag.
7.2.1
Stödpersonens bakgrund och uppdrag
De patienter som önskar stödperson har olika bakgrund. Det är därför viktigt att
stödpersonernas ålder och bakgrund speglar samhället i stort. För att bli stödperson krävs
ingen speciell utbildning. Erfarenheter från vård och social omsorg kan vara värdefull men det
viktigaste är att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor.
En stödperson fyller två funktioner. Dels får patienten kontakt med en person ute i samhället
fristående från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården
fungerar. Stödpersonen har tystnadsplikt och ska vara ett medmänskligt stöd genom
regelbundna besök. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för patientens
ekonomi eller vara juridiskt ombud, men får om patienten önskar, närvara vid förhandlingar i
Förvaltningsrätten.
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Med stödpersonen kan patienten tala om andra saker än det som rör den direkta vården.
Patientnämndens policy är att stödpersoner inte skall besöka patienter i hemmen.
7.2.2
Antal uppdrag och stödpersoner
De flesta patienter som har haft stödperson har vårdats enligt LRV. Hittills har ingen
stödperson förordnats enligt smittskyddslagen. Åtta stödpersoner har haft förordnanden,
merparten av stödpersonerna har flera förordnanden, det vanligaste är att de har två eller tre
patienter. Antal arvoderade stödpersonsuppdrag (utbetalade arvoden/uppdrag och månad) har
ökat från 260 utbetalade arvoden år 2013 till 320 utbetalade arvoden år 2014, en ökning med
23%.

Figur 2. Antal stödpersonuppdrag per månad och vårdform år 2014.
De patienter som vårdas enligt LPT har generellt korta vårdtider.
7.2.3
Aktiviteter för stödpersoner 2014
Under året har två stödpersonsträffar genomförts;
1. Den 7 april på Landstingets kansli för dialog och information. Vid denna träff
framkom bland annat önskemål och ”stödpersonskort” som en handling att visa fram i
kontakt med vården och uppdrag som stödperson. Träffen avslutades med föreläsning
av Astrid Hyllsjö, som har skrivit självbiografin "Den dolda pärlan".
2. Den 10 november på Landstinget kansli för dialog och information. Vid denna träff
framfördes önskemål om fyra stödpersonsträffar/år. Avslutning i form av
samverkanskväll med Socialförvaltningen och information kring funktionshindrade
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7.2.4
Kvalitetssäkring
Under perioden 2014-01-01—2014-09-14 gjorde psykiatriska kliniken i Jönköpings
sjukvårdsområde 6 anmälningar om stödperson till patientnämnden. Den siffran uppfattas låg
med tanke på antal personer som vårdas enligt LPT eller LRV på kliniken.
Som ett led i att förbättra stödpersonsprocessen har patientnämndens sekreterare och
verksamhetsutvecklare vid den psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov kontaktat
verksamhetschef vid den psykiatriska kliniken för dialog. Kontakten resulterade i att
verksamhetschef formulerade en uppdragsbeskrivning. Uppdraget ska utmynna i en
flödesbeskrivning av stödpersonsprocessen vid tvångsvård. I uppdraget ingår även att upprätta
rutinbeskrivningar av de delar av processen där sådant behov bedöms finnas. Förbättringsarbetet avser stödpersonsprocessen i Jönköpings län.
Representationen i arbetsgruppen ska ha ett patientcentrerat fokus och utgöras av personer
som berörs av stödperson i olika sammanhang. Deltagare i arbetsgruppen är representant för;


huvudman (person/ personer med egen erfarenhet av tvångsvård)



stödperson (en eller två)



personal från verksamheten (öppen- och slutenvård)



vårdadministratör



patientnämndens handläggare

Förbättringsarbetet planeras påbörja i januari 2015 och vara klart i januari 2016.

8. Avslutande reflektioner
I detta avslutade avsnitt redovisar patientnämnden exempel på reflektioner utifrån inkomna
synpunkter och klagomål och vårdens yttrande. Reflektionerna är uppdelade i följande
rubriker:


Bemötande och patientsäkerhet



Hyrläkare



Fast vårdkontakt



Bristande information och kunskap om patientnämndens verksamhet



Patientmedverkan

8.1 Bemötande och patientsäkerhet
Ett bra bemötande kan tyckas självklart när man arbetar med människor. Enligt
hälso-och sjukvårdslagen står det att vård skall ges på lika villkor för alla och med
respekt för människors lika värde och värdighet.
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Socialstyrelsen skriver i föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete i hälso-och sjukvård. ”Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner
så att:


patientens värdighet och integritet respekteras,



patienten och närstående visas omtanke och respekt, oavsett t.ex. ålder, kön,
funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller
sexuell läggning, och



patienten och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns hinder för
detta enligt sekretesslagen eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.”

Då det finns flera behandlingsalternativ har patienten, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, rätt
att medverka i valet av behandling. Behandlingen ska vara vetenskaplig och beprövad.
Patienten är även skyddad mot påtvingat kroppsligt angrepp. Detta innebär att patienten inte
kan påtvingas behandling, undersökning och/eller medicinering (Regeringsformen,
1974:152).
Om det dock uppstår en akut situation, exempelvis vid medvetslöshet, vidtar vården åtgärder,
som anses adekvata och som man förmodar att patienten skulle önska. Detta kan hända med
vilken patient som helst.
Om det däremot är känt att den medvetslöse patienten är Jehovas Vittne (som kanske tidigare
klargjort sin syn på blodtransfusion) alternativt blivit känt genom att den medvetslöse
patienten bär på sig ett kort där han klargjort att han tar emot all vård utom blodtransfusioner,
så kan förstås inte ”samtycke” till blodtransfusion ”förmodas”. Visserligen hade det ju för
läkaren i den här situationen varit extra önskvärt att kunna efterhöra om patienten höll fast vid
sin ståndpunkt även när livet stod på spel, men noteras bör att det är ju just för en sådan
situation (förutseende möjlighet att man inte muntligen kan föra sin talan) som patienten valt
att bära på sig detta dokument. Socialstyrelsen har i skrivelse till HSAN uttalat att kortet skall
respekteras (Dnr 149-8140/92) (HSAN 586/92:22).
När en patient tillhörande Jehovas vittne nekar blodtransfusion på grund av sin etiska och
religiösa övertygelse, kan juridiska, etiska och moraliska problemen uppstå för både patient
och vårdpersonal. Problemen kan försvåras om vårdpersonalen saknar kunskap och förståelse
för patientens religiösa tro. Det skulle också kunna vara så att bristande kunskap hos vården
om medicinska alternativ eller begränsad erfarenhet av att tillämpa dessa och möjligen också
avsaknad av information om riskerna med transfusion i några fall bidrar till en för bägge
parter upplevd etisk ansträngd situation.
Det finns en sjukdom, en lungkomplikation, som bara överförs genom blodtransfusioner och
som kan leda till döden, sjukdomen kallas TRALI. TRALI, som betyder transfusion Related
Acute Lung Injury, upptäcktes redan på 60-talet men är fortfarande ett mysterium på många
sätt. Den beskrivs i den medicinska litteraturen som en allvarlig och akut lungkomplikation
och den uppkommer bara hos någon som fått en blodtransfusion. TRALI är en ovanlig
komplikation men ändå tros den drabba minst 100 personer i Sverige varje år. TRALI är den
allvarligaste transfusionsorsakade komplikation som man känner till i dag. Sjukdomar som
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HIV och hepatit har sjukvården nu kommit till rätta med och risken att smittas av dessa vid en
blodtransfusion är nästan obefintlig idag.
Bristande kunskap i sjukvårdspraxis finns idag. Därför måste bättre beredskap säkerställas.
Denna beredskap, som innebär samarbete mellan anestesiolog, kirurg/ortoped och
transfusions-medicinare är av största vikt för att den peri-operativa handläggningen ska
lyckas. Patientnämnden anser att information/ utbildning inom detta område bör ha hög
prioritet.

8.2 Hyrläkare
Kompetensen hos dem som hyrs in skiftar, men flertalet av dem som hyrs in har hög
kompetens. Läkarbrist finns både på väl fungerande enheter och på mindre väl fungerande
enheter. Läkekonsten är betydligt mer än att följa ett flödesschema. Effektivitet handlar inte
om hur många patienter man hinner möta under en viss tid utan vad varje patientkontakt leder
till. Detta förutsätter kontinuitet och tid för att bygga följsamhet och förtroende.
En annan viktig faktor, när man anlitar inhyrda läkare, är att dessa ofta saknar kännedom om
lokala rutiner, kontaktnät med andra specialister samt kunskap om remissförfarande.
Det finns en risk, vid anlitande av hyrläkare, att denne väljer att utföra sina uppgifter i
enskildhet och utan att ta gemensamt ansvar. För att få en bra och patientsäker vård måste det
finns en vikänsla i arbetslaget och att man arbetar tillsammans.
Rekryteringen av hyrläkare bör vara mer noggrann för att patienten ska erhålla en god, trygg
och säker vård. Landstinget som beställare bör:


framförallt ställa tydliga krav avseende den inhyrda läkarens kompetens



eftersträva längre uppdrag med initialt kortare prövotid samt



integrera den inhyrde läkaren både socialt och i verksamhetens utvecklingsarbete och
dra nytta av dennes klinikska erfarenhet från tidigare tjänstgöringar.

8.3 Fast vårdkontakt
Sedan den 1 juli 2010 har kraven på att utse en patientansvarig läkare ersatts med en ny
bestämmelse i 29 a§ HSL. Bestämmelsen innebär att verksamhetschefen ska säkerställa att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om
det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om patienten begär det, ska
verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.
Skälen för förslaget om fast vårdkontakt är bland annat att vårdprocesser där flera
kompetenser, vårdnivåer, vårdgivare och både kommuner och landsting är involverade kan
leda till att patientens ställning blir svag på grund av att patienten förväntas ta ett stort
samordningsansvar.
Intentionen är att en fast vårdkontakt ska stärka patientens ställning. Det innebär t.ex. att
patienten har en tydlig utpekad kontaktperson som ska bistå och stödja patienten i kontakterna
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med vården och hjälpa till att samordna insatserna. Bl.a. anges att en fast vårdkontakt bör
kunna bistå med att informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra personer
inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården
och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter, till exempel
Försäkringskassan.
Vården kan, ur vårdgivarens perspektiv, vara upplagd så att den uppnår kontinuitet och
samordning utan att den enskilde patienten känner sig trygg. Därför ska en fast vårdkontakt
alltid utses på patientens begäran, oavsett om det anses behövligt eller ej. Patientens egen
uppfattning om sina behov blir således styrande.

8.4 Bristande information och kunskap om patientnämndens
verksamhet
Patientnämnden ska hjälpa patienten att få den information de behöver för att kunna ta tillvara
sina intressen i hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
samt hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnden ska även hantera
synpunkter och klagomål som gäller bemötande eller liknande förhållanden inom hälso- och
sjukvården samt bidra till hög patientsäkerhet. Patientnämndernas förutsättningar för att
hantera ovanstående varierar mellan landstingen, framför allt när det gäller vilka resurser som
avsätts för verksamheten.
I Patientsäkerhetsutredningens slutbetänkande ”Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver
göras?” (SOU2008:117) framgår att trots stora informationsinsatser är patientnämndsverksamheten inte tillräckligt känd vare sig hos allmänheten eller hos hälso- och
sjukvårdspersonalen och att framför allt personalen behöver mer kunskap om
patientnämndens verksamhet.
Att patientnämndens verksamhet är känd är en förutsättning för att kunna ta tillvara patientens
synpunkter i vården, analysera orsak till missnöje och bidra till verksamhetsutveckling och
hög patientsäkerhet. Informationsbroschyrer i vårdens väntrum ”Om du inte är nöjd med
vården” har under året 2014 ersatts av ”Vårdguiden 2014” utan förekommande
kommunikation med patientnämnden. Förändringen innebär att informationen om
patientnämndens verksamhet har minskat, dels avseende patientnämndens uppdrag dels har
kontaktinformation såsom telefonnummer, e-post, postadress tagit bort. Patienten hänvisas
istället till webben och www.1177.se.
Ett problem kvarstår – många invandrare har inte tillgång till eller använder inte internet. Det
gäller framförallt äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Dessa individer
utgör en stor patientgrupp. Det finns uppgift om att ca 1 miljon invånare i Sverige, av en eller
annan anledning, saknar internet.
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Figur 3. Andel som inte använder internet och åldersgrupp.(Källa Olle Findahl, Svenskarna
och internet 2013).

8.5 Patientmedverkan
Termerna person- och patientcentrerad vård används omväxlande. Personcentrerad vård
definieras som en inriktning där ”vårdgivaren försöker att kliva in i patientens värld och se
genom patientens ögon”. Begreppet omfattar också en inriktning mot att ge ökad information
och att involvera patienten i beslutsfattande vad gäller behandling.
Möjligheten till patientcentrering och patientmedverkan varierar beroende på patientens
sjukdomskaraktär och omfattning samt av läkarens, och vårdpersonalens vilja. Är patientens
självbestämmande påverkat av sjukdom, behandling och/eller funktionsnedsättning kan
förutsättningarna och möjligheten att delta i planering och behandling vara nedsatt. Likaså får
barn och ungdomar som inte har en egen självbestämmanderätt, en ställning som gör att deras
vårdnadshavare får fatta beslut och ta ansvar.
Hur en patient värderar sin egen medverkan och sitt inflytande är beroende på de
förväntningar och erfarenheter han eller hon har. Det finns ett brett spektrum av
föreställningar och önskemål om vad patientmedverkan innebär, allt från att få enkel
information till att ha kontinuerlig och aktivt inflytande i diagnostik och behandling. Både
förväntan på patientens egen hälsoutveckling och vad vården kan och/eller ska kunna göra
påverkar graden av medverkan och delaktighet. Därför är det viktigt för all vårdpersonal att i
varje enskilt möte se vilka förutsättningar för medverkan som finns och inte utgå ifrån att
visst sjukdomen/hälsotillstånden med automatik hindrar patientmedverkan.
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Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2014.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer.
Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
då verkställigheten avbröts.
Socialnämnden ska därutöver anmäla till IVO när ett beslut har verkställts
alternativt när ett ärende har avslutats utan verkställighet.
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport kring hur
många beslut som inte har verkställts samt även hur många beslut som inte har
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.
För kvartal 4 2014 har följande rapportering lämnats till IVO










1 st. gynnande beslut LSS 9.4 biträde av kontaktperson med
beslutsdatum 2014-04-09 har rapporterats som ej verkställt
(återrapportering)
1 st. gynnande beslut SoL 4 kap 1§ avlösning i hemmet med
beslutsdatum 2014-04-23 har rapporterats som verkställt. Skulle ej ha
rapporterats under förra kvartalet då det verkställdes redan 2014-0424
2 st. beslut SoL 4 kap 1§ avseende permanent bostad med
beslutsdatum 2014-02-12, 2014-05-21 (Återrapportering) I dessa fall
har man tackat nej till nytt erbjudande om bostad.
4 st. beslut Sol 4 kap 1§ avseende permanent bostad med beslutsdatum
2014-08-20, 2014-09-03, 2014-09-23 och 2014-09-23. Erbjudande om
bostad 2014-11-07, 2014-12-29, 2014-12-29 och 2014-12-29, som
man tackat nej till.
1 st. gynnande beslut avseende permanent bostad har rapporterats
som avslutat utan att det verkställts. Datum för gynnande beslut 201403-05, erbjudande om boende har gjorts 2014-11-17 men man tackade
nej. Avled på sjukhus 2014-12-24
7 st. gynnade beslut Sol 4 kap 1§ avseende permanent bostad med
beslutsdatum 2014-02-12, 2014-05-13, 2014-06-09, 2014-06-12, 201406-25, 2014-08-27, 2014-08-27 har rapporterats som verkställda med
verkställighetsdatum 2014-11-18, 2014-11-20,2014-10-16, 2014-11-03,
2014-11-04, 2015-01-14 (denna verkställighet har rapporterats på kv 1
2015)

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport till IVO samt 16 individrapporter
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Sn §24 forts.
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk
redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen.
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