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Finansiering av SFI 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att SFI-utbildningen ska fortsätta att bedrivas 

i kommunens regi i Mörbylånga. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram 

förslag till hur finansieringen ska ske.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 3 mars §59 

Tjänsteskrivelse, daterad 24 mars 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Av utbildningsnämndens utredning framgår att det krävs ett tillskott på två 

miljoner kronor för att fortsätta att bedriva SFI utbildningen i Mörbylånga.  

Finansutskottet beslutade under februari 2020 att skjuta till ytterligare 2,5 

miljard till kommuner och regioner som ett tillfälligt stöd under 2020 (de så 

kallade extra välfärdsmiljarderna). För Mörbylånga kommuns del blev 

tillskottet 2 567 432 kronor. 

Förvaltningens förslag är därför att delar av dessa extra medel används för 

att finansiera SFI-utbildningen under 2020. Inför budget 2021 behöver dessa 

arbetas in i ordinarie budgetprocess. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens krav på kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente 2 § på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden får en utökad budgetram med 2 000 000 kronor år 2020 

för att finansiera SFI-utbildningen. Ramen tas av de extra välfärdsmiljarder 

som riksdagen beslutat om för år 2020. 

Inför budget 2021 ska finansiering arbetas in i den ordinarie 

budgetprocessen.     
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§ 59 Dnr KS 2020/000092  

Fortsatt drift av SFI 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjliga former för fortsatt drift av 

SFI-verksamheten. SFI har sedan 2016 anordnats i Mörbylånga och finan-sierats 

av etableringsbidrag från migrationsverket. Utbildningsnämnden föreslår att 

SFI-utbildningen ska bedrivas i Mörbylånga kommuns regi och att Mörbylånga 

kommun blir huvudman för SFI-undervisningen. Frågan om finansiering skickas 

till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Utredning fortsatt drift SFI, daterad den 4 november 2019.Bilaga 1. 

Utkast avtal SFI GYF, daterad den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 februari 2020. 

Utbildningsnämndens § 27 den 14 februari 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2020. 

Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2020 § 27. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur finansieringen ska ske. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. SFI-utbildningen fortsätter att bedrivas i kommunens regi i Mörbylånga. 

2. Mörbylånga kommun blir huvudman för SFI-undervisningen. 

_____ 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.05-11.15. 
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§ 43 Dnr UN 2020/000033  

Revidering av utbildningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och som 

berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

_____ 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för utbildningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Allmänt om utbildningsnämndens uppgifter 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar enligt nationella styrdokument 

inbegripet frågor som har med fristående förskolor och skolor att göra. 

Utbildningsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips 

i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag 

behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Utbildningsnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Utbildningsnämndens uppdrag  

Utbildningsnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Förskola och pedagogisk omsorg. 

 Förskoleklass. 

 Grundskola och grundsärskola. 

 Gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 Kommunal vuxenutbildning. 

 Fritidshem. 

 Elevhälsa. 

 Öppen förskola. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av utbildningsnämnden ska vara tillräckligt 

beredda och hela utbildningsnämnden ska ha tillgång till beslutsunderlaget 

senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och 

handlingar kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 

utbildningsnämnden inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

även besluta om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar 

ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in 

efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om 

ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där utbildningsnämnden för kommunens talan. 
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 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till utbildnings-

nämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

 Besluta om ersättningar till fristående förskolor och skolor. 

§ 5 Utbildningsnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Utbildningsnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till utbildningsnämndens behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 

vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar 

utbildningsnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 

är ansvarig för att utbildningsnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Utbildningsnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 

utbildningsnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Utbildningsnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för 

hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 

§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
utbildningsnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-23 

Dnr 

2020/000035 

Sida 

4(7) 

 

 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om utbildningsnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör utbildningsnämndens verksamhet. Om frågan gäller något 

som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

utbildningsnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende 

till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till 

utbildningsnämnden.  

§ 9 Utbildningsnämndens sammansättning 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Utbildningsnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland utbildningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i utbildningsnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

utbildningsnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Utbildningsnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar utbildningsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

utbildningsnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att 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. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av tur-

ordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

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 har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som utbildningsnämnden 

bestämmer. Sammanträde kan, om utbildningsnämnden så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 
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för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, kommun-

direktören eller annan anställd som utbildningsnämnden bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som utbildningsnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer utbildningsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till utbildnings-

nämnden för beslut gäller följande. 
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Medborgarförslag ska beredas så att utbildningsnämnden kan fatta beslut 

inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och utbildningsnämnden får ge förslagsställaren 

möjlighet att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Utbildningsnämnden ska i tid lämna 

underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Utbildningsnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden, 

presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 

kan delegeras till utbildningsnämndens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av utbildnings-

nämnden i sin helhet. 
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Revidering av utbildningsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 

januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.           

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas.      

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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§ 25 Dnr SN 2020/000012  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

_____ 
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Revidering av socialnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för socialnämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om socialnämndens uppgifter 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Nämnden fullgör vidare de uppgifter som åligger kommunen 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade jämte följdförfattningar. 

Socialnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips i 

nämndens ansvarsområde. 

Socialnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag behövs 

med det övriga samhället och dess organisationer. 

Socialnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Socialnämndens uppdrag  

Socialnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Socialtjänst enligt definitionen i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 26 kap. 1 § 2 och 4 st. 

 Kommunal hälso- och sjukvård. 

 Drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård och 

daglig verksamhet. 

 Drift av kommunala HVB-hem. 

 Tillämpning av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem. 

 Myndighetsutövning inom det sociala område inbegripet förebyggande 

insatser. 

 Familjerådgivning. 

 Budgetrådgivning och skuldsanering. 

 Familjecentral utom öppna förskolan. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av socialnämnden ska vara tillräckligt beredda och 

hela socialnämnden ska ha tillgång till beslutsunderlaget senast fem 

arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och handlingar 

kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska social-

nämnden inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum även besluta 

om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar ska lämnas in 

till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in efter beslutat 

inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får i undantags-

fall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om ärendet är 

mycket brådskande. 
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§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där socialnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till socialnämndens 

förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Socialnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Socialnämnden har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till socialnämndens behov och synpunkter när det gäller för-

valtningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med vilken 

kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar socialnämnden om 

detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören är ansvarig för att 

socialnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Socialnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där social-

nämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Socialnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för hur 

uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
socialnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om socialnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör socialnämndens verksamhet. Om frågan gäller något som 

ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör social-

nämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende till 

kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till socialnämnden.  

§ 9 Socialnämndens sammansättning 

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Socialnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland socialnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i socialnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

socialnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, kommunala 

styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Socialnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar socialnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för social-

nämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 
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§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att 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 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av tur-

ordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

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 har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden be-

stämmer. Sammanträde kan, om socialnämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 

för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, kommundirektören 

eller annan anställd som socialnämnden bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som socialnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 

som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 

publiceras på kommunens hemsida. 
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§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till socialnämnden för 

beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att socialnämnden kan fatta beslut inom 6 

månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och socialnämnden får ge förslagsställaren möjlighet att 

delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Socialnämnden ska i tid lämna underlag 

för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Socialnämnden ska ha ett utskott, sociala utskottet. 

Sociala utskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av 

socialnämnden. 

Socialnämnden ska bland sociala utskottets ledamöter utse en ordförande 

och en vice ordförande.  

§ 27 Sociala utskottets uppdrag 

Sociala utskottet ska på socialnämndens uppdrag fatta beslut i enskilda 

ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området i den 

utsträckning som socialnämnden delegerar beslutanderätt. 

I ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området och där 

socialnämnden i sin helhet måste fatta beslut kan sociala utskottet få uppdrag 

att bereda ärendet.  

Sociala utskottet ska inte bereda eller besluta i andra frågor än de som räknas 

upp i denna paragraf.  

§ 28 Ordföranden i sociala utskottet 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland sociala utskottet 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

§ 29 Ersättarnas tjänstgöring i sociala utskottet 

Ersättare får närvara vid sociala utskottet sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

Ersättare kallas till tjänstgöring enligt av fullmäktige fastställd 

inkallelseordning. 

§ 30 Kallelse till sammanträde i sociala utskottet 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Social utskottet beslutar självt om hur kallelse och handlingar ska lämnas till 

ledamöter och ersättare. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den återstående ledamoten göra det. 

§ 31 Sociala utskottets sammanträden 

Socialnämnden beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 

Ordföranden i sociala utskottet får besluta om att ändra datum när så behövs 

och att utlysa extra sammanträde när det finns skäl för det. 

Sociala utskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i 12, 14, 19-21 och 23 

§§. 

§ 32 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i socialnämnden, utskottete, 

presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 

kan delegeras till socialnämndens ordförande, främst när ärendena behöver 

hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den politiska nivån 

utöver den delegation som sker till sociala utskottet bör i största möjliga 

omfattning beslutas av socialnämnden i sin helhet. 
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§ 33 Dnr SN 2020/000011  

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 
laboratorietekniska industrin fr. o. m 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att 

godkänna överenskommelsen om samverkansregler. De vill informera om 

beslutet samt rekommendera även kommuner och regioner att anta 

överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkansregler, inkomna den 13 december 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 

laboratorietekniska industrin fr. o. m 2020 antas med redaktionella 

ändringar. 

_____ 
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19/00013 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

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

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/


 
 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 



Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 13 december 2019 15:38 
Kopia: Särnå Karin; Thörnwall Bergendahl Gunilla 
Ämne: Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler  
Bifogade filer: 18-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf 
 
Till samtliga region- och kommunstyrelser 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december 2019 beslutat om 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, se bifogad 
bilaga. 
 
För frågor om Rekommendationen kontakta Gunilla Thörnwall Bergendahl, avdelningen för vård och 
omsorg, e-post: Gunilla.ThornwallBergendahl@skr.se eller 08-452 70 00 
 
Mvh 
 
Karin Särnå 
Handläggare 
Avdelningen för administration 
_________________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Regioner  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 7264 
+46 76 125 1980 
www.skl.se 
 

 
 
 

 
 
 

Från och med den 27 november 2019 heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

mailto:Gunilla.ThornwallBergendahl@skr.se
http://www.skl.se/
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Datum 

2020-02-03 
Dnr 

SN 2020/000011 

  

 

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 
laboratorietekniska industrin fr o m 2020  

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att 

godkänna överenskommelsen om samverkansregler. De vill informera om 

beslutet samt rekommendera även kommuner och regioner att anta 

överenskommelsen.   

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkansregler, inkomna den 13 december 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Sedan lång tid tillbaka finns gemensamt överenskomna regler, 

samverkansregler, som gäller vid samverkan med varandra från hälso- och 

sjukvården samt industrin.  Reglerna gäller exempelvis fortbildning, 

information av olika slag men även projekt och stipendier.  

Dessa samverkansregler reviderades för 6 år sedan, nu har de moderniserats 

och uppdaterats till dagens kontext. Det har inte införts några större 

förändringar utan fokus är mer på förtydliganden och förenklingar, för att 

göra dem mer kommunicerbara. Man ser att kunskapen om dem behöver 

förbättras i hälso- och sjukvården, att skapa tydliga ramar för roller och 

ansvar, som gäller för alla inblandade parter vid samverkan. 

Förutom att anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka 

för en god följsamhet till samverkansreglerna och möjliggöra att deras 

medarbetare och chefer har kunskap om dem. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 

laboratorietekniska industrin fr o m 2020 antas.   

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Louise Kullman 

Handläggare 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

SKR 
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Reviderade taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE)  

Beskrivning av ärendet 

Taxan ska antas av kommunfullmäktige i Borgholms och Mörbylånga 

kommuner och själva ansvaret ligger på Räddningstjänst Öland i Ölands 

kommunalförbund.     

Beslutsunderlag 

Förslag till förändring av taxor etc daterad den 5 februari 2020. 

Ölands kommunalförbunds § 9 från den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som 

organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunal-

lagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan välja att helt 

eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att verk-

samheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen 

göras om och avgifterna höjas. De nya taxorna har räknats fram med hjälp av 

det underlag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram under 

2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av 

taxor vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. Förslaget består av nya 

taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 

olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE 

godkänns och ska gälla från och med den 1 augusti 2020.     

Charlotta Rasmusson 

Administrativ chef 

Ann-Charlotte Karlsson 

Kommunsekreterare 
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Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE, gällande från 1 augusti 
2020. De ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 
 

Sammanfattning 
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som organisationen har för 
myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE 
utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att 
verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 
avgifterna höjas.  
 
De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram under 2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor 
vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 
 
Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 
olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
De senaste åren har tillsynsmetodiken förändrats en hel del, främst efter det att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en ny tillsynshandbok. Förändringarna handlar bland 
annat om att utredningsarbetet är mer omfattande i dag vilket gör att ärendet i genomsnitt tar längre 
tid. Dessutom går fler ärenden vidare till formella beslut som föreläggande eller förbud (ibland förenat 
med vite) jämfört med tidigare. Det läggs även mer tid vid kvalitetsgranskning och samråd för att 
säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning. 
 
Detta låg till grund för att modellen för räddningstjänstens tillsynstaxa reviderades från och med 1 
mars 2016, till att innehålla en grundavgift och en rörlig timtaxa. Från 1 januari 2018 reviderades 
timtaxan (både för tillsyn och tillstånd) för att bättre täcka in de dåvarande kostnaderna. Timtaxan 
indexuppräknas från 2019. 
 
Sedan dess har räddningstjänstens kostnader för tillsyn och tillstånd ökat ytterligare, utöver vad som 
täcks in av indexuppräkningarna. Främsta skälet till ökade kostnader är större krav på kompetens 
vilket kräver mer utbildning samt ökade kostnader för det verksamhetssystem som används för 
administrationen. 
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Utöver detta har räddningstjänsterna i Kalmar län genomfört ett arbete med att ta fram en gemensam 
taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot den enskilde som i många fall 
bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 
 
I aktuellt förslag har timkostnaden reviderats för att täcka kostnaderna. Modellen för taxan är den 
gemensamma för hela Kalmar län. 
 
Formella grunder  
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn och tillståndsgivning inom LSO/LBE. Detta regleras både i 
kommunallagen (2017:725) och i 5 kap 4§ LSO samt 27§ och 36§ LBE. För all kommunal verksamhet 
gäller självkostnadsprincipen som huvudregel. Det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift 
än som svarar mot kostnaderna för tjänsterna. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 
betydelse utan principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet, dvs syftet med 
verksamheten får inte vara att ge vinst. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta direkta 
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Enligt SKL’s tolkning ska beslut om taxan tas i kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan kan sedan 
fattas av tjänstemän efter delegation. Uppräkningen av timtaxan föreslås ske årligen enligt 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän. 
 
Alternativ 
Taxorna kan enligt SKL konstrueras på tre olika sätt: 
 
Alternativ ett är att differentiera taxan med avseende på olika ärendetyper. Fördelarna med detta är 
att tillsyner på mindre, enklare verksamheter inte blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter 
som till exempel industrilokaler eller samlingslokaler. Svårigheterna när det gäller tillsyn är att man inte 
på förhand kan förutse vilken arbetsinsats som kommer att krävas vid tillsyn på ett visst objekt. En 
liten verksamhet kan vara nog så komplicerad och generera mycket arbete i samband med tillsyn om 
det finns stora brister i brandskyddet. På samma sätt kan ett stort företag ha ett välskött brandskydd, 
vilket kan innebära en mindre arbetsinsats i samband med tillsynen. 
 
Alternativ två är en grundavgift kombinerat med en timtaxa för besöket (den modell räddningstjänsten 
tillämpar idag). Denna konstruktion är mer flexibel utifrån arbetsinsatsen, men våra erfarenheter visar 
att det inte i första hand är besöket som varierar i tid utan framför allt själva utredningsdelen. En annan 
utmaning med denna konstruktion är att handläggaren själv ska bedöma nedlagd tid som är en 
västenlig del av avgiften (timtaxan). Det kan finnas svårigheter att göra likvärdiga bedömningar av 
arbetsinsatsen vilket har visat sig med dagens konstruktion. 
 
Alternativ tre är en fast schabloniserad avgift. Denna konstruktion är enkel att använda och väldigt 
förutsägbar. En avgift – lika för alla. Nackdelen är att avgiften blir ett genomsnitt av den arbetsinsats 
som krävs. Det innebär att det i efterhand kommer att visa sig att vissa tillsyner har medfört en mindre 
arbetsinsats än genomsnittet och vissa har medfört en större arbetsinsats än genomsnittet. 
 

Förslag 
Förslaget bygger på alternativ ett enligt ovan med en taxekonstruktion som differentieras utifrån 
ärendetyp. För tillsyn LSO delas ärendena in enligt objektets verksamhetsklass (enligt BBR). Detta är 
en tydlig indelning vilket innebär att det är förutsägbart för den enskilde och enkelt för handläggarna. 
För tillstånd och tillsyn enligt LBE är indelningen gjord utifrån tillståndets storlek och komplexitet.  
 
De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med ca 20%. Vilken förändring av debiterad tid för 
tillsyn förslaget innebär är svårt att säga eftersom tiden varierar mycket idag. Tillsyn sker hos 
verksamheterna i normalfallet som mest vart 3-4 år och ökningen bedöms därför inte innebära en 
alltför betungande kostnad för den enskilde. För tillståndsgivning enligt LBE är tidsuppskattningen i 
förslaget densamma som i dag, det vill säga ingen höjning görs, förutom av timtaxan. Detta eftersom 
det har visat sig att vi inom detta område redan ligger rätt i förhållande till den arbetsinsats som läggs 
ner. 
 
SKL anger att man antingen kan separera eller samordna tillsynerna inom LSO och LBE. I dag gör vi 
samordnade tillsyner där det är möjligt och det vill vi fortsätta med. 
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En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL’s modell. Den nya 
timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande timtaxa för LSO på 878 kr och för LBE 
på 878 kr. 
 
Indexuppräkning 
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för 
augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för 
tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med 
början fr o m 1 januari året efter startåret. 
 
 
 
 
 

 
Rutger Ekbrand  
Räddningschef 
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Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, 

mindre än 2500 m2)
VK1 5 985 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer 

än 2500 m2)
VK1 8 610 kr

Industrihotell med <3 verksamheter, för 

tillkommande verksamheter till 0,5 

tim/verksamhet. En fastighet (ägare) med flera 

verksamhetsutövare

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 935 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 4 410 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 935 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 985 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 985 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 3 360 kr

På förekommen anledning dvs uppdagade 

brister samt räddningsvägar, garage, bostad, 

vind, sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid kan 

vara aktuellt att använda i enstaka fall, då 

används rakt timkostnad för faktisk besökstid.

2

Avgift Kommentarer

1 Bensinstation bemannad 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 5 460 kr

8 Butik 5 460 kr

9 Färghandel 6 825 kr

10 Lantbruk 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 610 kr

3

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1 Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 m2)VK1 5 093 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2)VK1 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 043 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 3 649 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 043 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 093 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 174 kr

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp tillsyn
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Taxetabeller enligt LSO och LBE

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 6 011 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift Kommentarer

15 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 3 780 kr

21 Butik 3 780 kr

22 Färghandel 3 780 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 830 kr

4

Ärendetyp tillstånd
Avgift med 

avsyning
Avgift utan avsyning

1 Avslag 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 575 kr 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 1 050 kr 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 1 575 kr 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 10 238 kr 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 8 663 kr 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 9 188 kr 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 8 663 kr 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 12 863 kr 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 8 663 kr 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 7 613 kr 5 250 kr

13 Butik 8 663 kr 6 300 kr

14 Färghandel 9 188 kr 6 300 kr

15 Fyrverkeriförsäljning 7 088 kr 5 250 kr

16 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 038 kr 4 200 kr

17 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 9 188 kr 6 300 kr

Kommentarer

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Vid byggnader utformade som Br0 ökar förberedelsetiden med 1tim.

Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt).

För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa 

och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början fr o m 1 januari året efter startåret.

Taxorna gäller från och med 2020-08-01 och är exklusive moms. 

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska 

individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,7 

timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om 

kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Bensinstation bemannad
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KopiaavTaxor20200205

Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och avslut 

av ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 

m2)
VK1 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2) VK1 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,7 1 1,5 1 4,20 4 410 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 1 1 3,70 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

10 Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.) VK4 0,5 1,5 0,7 2,5 3 1 7,70 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,7 1 1,5 1 4,70 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende 

osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,7 2 2 1 6,20 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 6,70 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

Ärendetyp

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tidsuppskattning

1
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Start av ärende Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och 

avslut av ärende

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1 Bensinstation bemannad 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 7,20 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 0,5 2,5 0,7 3 3 1 10,70 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

8 Butik 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

9 Färghandel 0,5 1 0,7 1,3 2 1 6,50 6 825 kr

10 Lantbruk 0,5 1 0,7 1,5 1,5 1 6,20 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 0,5 1 0,7 0,5 1 1 4,70 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 8,20 8 610 kr

1

Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, beslut 

och avslut av 

ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 

2500 m2)
VK1 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 

m2)
VK1 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,125 1 3,48 3 649 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 0,75 1 3,10 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb 

osv.)
VK4 0,5 1,5 0,35 2,5 2,25 1 6,60 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,35 1 1,125 1 3,98 4 174 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,35 2 1,5 1 5,35 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,35 2 1,875 1 5,73 6 011 kr

15 Bensinstation bemannad 0,5 0,75 0,35 0,75 1,5 1 4,85 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 0,5 1,25 0,35 1,5 2,25 1 6,85 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

21 Butik 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

22 Färghandel 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

23 Lantbruk 0,5 0,5 0,35 0,65 1,5 1 4,50 4 725 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 0,5 0,5 0,35 0,75 1,125 1 4,23 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 0,5 0,35 0,25 0,75 1 3,35 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

Förberedelser för LSO omfattar även delar av LBE-tillsynen
1 LSO +0,5 LBE

LSO-tillsynen omfattar även delar av LBE-tillsynen

1 xLSO + 0,5x 

LBE

Formailia är samma för båda tillsynerna och förs i samma 

dokument

0,75xLSO + 

0,75XLBE

1

Ärendetyp

Tidsuppskattning samordnad tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Start av ärende

-Registrering

-Upprättande av ärende

-Fördelning av ärende

Bereda/Beslut/Avslut av 

ärende

-Inläsning

-Tekniska villkor

-Underhandskontakt

-Platsbesök

-Restid

-Upprätta beslut

-Kvalitétsgranskning

-Beslut om avslut

-Gallra

-Arkivering

Avsyning/Efterarbete

-Avsyningsbeslut(bevis)

-Kvalitétsgranskning

-Restid

Summa tid 

med avsyning

Summa tid 

utan avsyning

Avgift med 

avsyning

Avgift utan 

avsyning

1 Avslag 0,5 1,5 0 2,00 2,00 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5 0 1,00 1,00 1 050,00 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 1 5 3,75 9,75 6,00 10 237,50 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 1 4 3,25 8,25 5,00 8 662,50 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 1 8 3,25 12,25 9,00 12 862,50 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 1 4 2,25 7,25 5,00 7 612,50 5 250 kr

13 Butik 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

14 Färghandel 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

2

Tidsuppskattning

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp

Sida 1 av 2
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15 Fyrverkeriförsäljning 1 4 1,75 6,75 5,00 7 087,50 5 250 kr

16 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 

kg
1 3 1,75 5,75 4,00 6 037,50 4 200 kr

17 
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 

kg
1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

Sida 2 av 2
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§ 39 Dnr KTN 2019/000664  

Taxa för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar 
och samlingslokaler 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med uppdraget att göra en översyn av Mörbylånga kommuns 

bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar är det nödvändigt att införa 

nya taxor för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och 

samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 

Jämförelse av taxor i angränsande kommuner. 

Förslag till hyrestaxor för idrottsanläggningar och samlingslokaler i 

Mörbylånga kommun, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår att de föreslagna taxorna börjar gälla från och med 

den 1 juli 2020. 

_____ 
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LOKAL Förening Barn/ungdomsverksamhet (upp till 25 år)och pensionärsförening Förening Vuxen

Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar

Torslundahallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Färjehallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Skansenhallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Färjestadens Sporthall 60 (30) 30 95 (44,50) 62 30 125 125 95 62 190

Gårdby Sporthall 60 (30) 30 95 (44,50) 62 30 100 125 95 62 190

Alunhallen 65 (32,50) 25 60 (30) 35 20 65 70 60 35 100

Glömmingehallen 65 (32,50) 25 60 (30) 35 20 65 70 60 35 100

Konstgräsplanen hela 60 (30) 50 60 (30) 221 60 300 300 300 (150) 221 300

Konstgräs halva 30 (15) 25 30 (15) 110 35 150 150 150 (75) 110 175

Ladan, per gång 540 400 540 750

Ladan, per timme 15 25 100

Skogsbygården, per gång 560 400 560 600

Skogsbygården, per timme 100 (50) 25 100(50) 100

Trossen 50 25 50 75

Vindöga 50 25 50 75

Sammanträdesrum Färjehallen 50 25 50 75

Köket Färjehallen 50 25 50 50

Taxorna för Borgholm, Mönsterås och Kalmar är för motsvarande typ av hall i respektive kommun

*) I Kalmar räknas gruppen som vuxen när de spelar i seniorserie. Dvs om man är anmäld till en serie där åldern är över 18 år. I Mörbylånga och Borgholm räknas gruppen som vuxen endast om färre än tre är under 26 år.

I princip innebär det att alla seniorlag i Mörbylånga och Borgholm betalar ungdomstaxa samt dessutom är berättigade till hyresbidrag på 50%. 

I Borgholm betalar dock seniorlag vuxentaxa på konstgräs.

OBS! I Kalmar o Mönsterås betalas inget hyresbidrag ut.

Rödmarkerade taxor är i Mörbylånga och Borgholm berättigade till hyresbidrag. Inom parentes anges taxa efter hyresbidrag.

Beloppen är angivna i kr/tim



Privat/företag Förening annan kommun barn/ungdom Förening annan kommun vuxen

Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Kalmar

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

125 175 190 169 380 120 125 190 190 250 175 190 380

100 175 190 169 380 120 125 190 190 200 175 190 380

65 100 78 200 130 70 100 130 100 200

65 100 78 200 130 70 100 130 100 200

600 600 600 120 300 600 300 600 600 600 600

300 300 300 60 150 175 300 300 300

2000 2500 750 2500

200 100 200

560 750 600 750

150 100 150

50 100 50 75 50 100

50 100 50 75 50 100

50 100 50 75 50 100

- - -

*) I Kalmar räknas gruppen som vuxen när de spelar i seniorserie. Dvs om man är anmäld till en serie där åldern är över 18 år. I Mörbylånga och Borgholm räknas gruppen som vuxen endast om färre än tre är under 26 år.
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Taxa för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar 
och samlingslokaler  

Beskrivning av ärendet 

I samband med uppdraget att göra en översyn av Mörbylånga kommuns 

bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar är det nödvändigt att införa 

nya taxor för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och 

samlingslokaler.     

Beslutsunderlag 

Jämförelse av taxor i angränsande kommuner. 

Förslag till hyrestaxor för idrottsanläggningar och samlingslokaler i 

Mörbylånga kommun, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Att hyra lokal för sin verksamhet kan för många ideella föreningar vara en 

betydande kostnad. Det faller sig naturligt att kommunen subventionerar 

hyran kraftigt för vissa målgrupper. 

I Mörbylånga kommuns fall har fokus lagts på föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet samt pensionärs- och handikappföreningar. Detta är tre 

viktiga målgrupper där en stöttning från kommunen känns naturlig. 

Det nya förslaget till taxor innebär att hyran för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet sänks med ungefär 50 % på samtliga lokaler i och med 

att hyresbidraget slopas i det nya förslaget kring bidragen. 

Det görs också en tydligare kategorisering både vad gäller lokaltyper och 

taxenivåer. 

I de fall det finns äldre avtal med föreningar gällande hyror slutar dessa att 

gälla och måste således omförhandlas. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Beslut att avslå förändrad taxa. 

I förslaget till nya taxor subventioneras barn- och ungdomsverksamhet samt 

pensionärs- och handikappföreningar mer. Utan förändrade taxor kan 

förslaget om bidragsregler påverkas då det utgår från att taxorna ändras.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att de föreslagna taxorna börjar gälla från 2020-07-01.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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§ 38 Dnr KTN 2019/000274  

Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag 

på bidragsregler till ideella föreningar i Mörbylånga kommun. 

Detta förslag kompletterar det förslag som förvaltningen färdigställde och 

presenterade för Kultur- och tillväxtnämnden i augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsregler, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på att en ändring görs under Punkt 3.5, "Vad krävs 

för att få stöd?", så att det står ”projektet har koppling till Mörbylånga 

kommun” istället för "sker någonstans i Mörbylånga kommun". 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Lena Peterséns ändringsyrkande och 

finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. De nya bidragsreglerna med bilagor antas och börjar gälla från och 

med den 1 juli 2020. 

2. Punkt 3.5, "Vad krävs för att få stöd?", ändras till ”projektet har 

koppling till Mörbylånga kommun” istället för "sker någonstans i 

Mörbylånga kommun". 

_____ 
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1 Allmänna bestämmelser  
 

Föreningsbidrag kan utgå till ideella föreningar i Mörbylånga kommun vars 

verksamhet kommer invånarna till gagn. Föreningen som söker bidrag ska 

vara öppen för alla och ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra 

medlemsförteckning, ha egen styrelse och kassaförvaltning. Föreningsbidrag 

kan inte utgå till stiftelser, företag, privatpersoner eller ekonomiska 

föreningar. Bidragens storlek är beroende av den budget kommunfullmäktige 

årligen beviljar för kultur- och fritidsverksamhet.  

 

Ansökan och redovisning 

Kommunförvaltningen tillhandahåller ansökningsblanketter och 

redovisningsblanketter på kommunens hemsida. För sent inkommen ansökan 

behandlas ej och kan inte beviljas stöd. Ansökningstiden framgår av villkor 

för respektive bidragsform som finns att hitta längre ner i detta dokument.  

Förening som beviljas stöd är skyldig att redovisa stödet inom utsatt tid, på 

rätt blankett samt ställa sina räkenskaps- och revisionshandlingar till 

förfogande för granskning på så sätt som kommunen beslutar. Föreningen är 

skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att förvaltningen 

kan kontrollera om bidraget använts på det sätt som avses i ansökan. 

 
 
1.1 Jämställdhet 

Mörbylånga kommun arbetar för ett inkluderande föreningsliv där det finns 

plats för alla. Föreningars arbete för att bli en mer inkluderande förening ska 

behandlas vid årsmötet och redovisas i verksamhetsberättelsen.  

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna 

veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, 

män och kvinnor och ska därför också redovisas i verksamhetsberättelsen.   

 

 

1.2 Drogförebyggande arbete  

Som ett led i kommunens arbete mot användande av droger (snus, tobak, 

alkohol samt narkotika) är det ett krav att föreningen ska ha en av årsmötet 

antagen drogpolicy. Föreningen väljer själv hur denna drogpolicy ska 

utformas men det ska tydligt framgå hur föreningen arbetar för att motverka 

användningen av droger samt hur föreningen ska agera vid eventuella avsteg 

från policyn. För att detta arbete inte ska avstanna ska föreningen årligen 

behandla drogpolicyn vid sina årsmötesförhandlingar och vid behov 

genomföra ändringar i policyn.  
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2 Fritidsbidrag till föreningar med barn och 
ungdomsverksamhet  

 

 

Vilka kan få stöd?  

Bidrag utgår till ideella föreningar i Mörbylånga Kommun som under 

demokratiska former ger barn och ungdomar en verksamhet anpassad till 

deras ålder, som syftar till att stimulera medlemmarnas egen aktivitet och 

personlighetsutveckling, lär dem ta hänsyn till andra, att känna och pröva sitt 

ansvar för sig själv och sin förening och som förmedlar värdet av det 

demokratiska samhällets principer. Föreningen ska vara ansluten till en 

riksorganisation som är berättigad till statsbidrag för sin centrala verksamhet. 

Föreningen ska ha en av årsmötet antagen policy för 

alkohol/tobak/doping/droger/spel. Detta gäller bidragen 2.1 – 2.4.  

 

Säker & Trygg förening  

Mörbylånga kommun i samverkan med RF-SISU Småland uppmuntrar 

föreningar att delta i projektet Säker & Trygg Förening.  

 

2.1 Aktivitetsstöd  

Vilka kan få stöd? 

Lokalt aktivitetsstöd utgår till åldersgruppen 5-25 år och avser att 

komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet baserat på antalet 

sammankomster i föreningen. Det statliga lokala aktivitetsstödet utgår till 

åldersgruppen 7 – 25 år. Aktiviteter i åldersgruppen 5 – 6 år redovisas 

separat till kommunen. Sammankomsterna ska uppfylla alla de krav som 

gäller för erhållande av statligt aktivitetsstöd. 

 

Hur fördelas stödet?  

Bidraget betalas ut per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen i 

samband med fastställande av kommunens budget. Aktiviteter för 

funktionsnedsatta ger ett större aktivitetsstöd. 

För aktuella bidragsbelopp, se Bilaga 1. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan görs samtidigt med den statliga ansökan den 25 februari respektive 

den 25 augusti och bidraget utbetalas senast 2 månader efter sista 

ansökningsdatum.   

 

2.2 Hyresbidrag och subventionerad hyra  

Hyresbidrag 

Vilka kan få stödet? 

Ideella föreningar som hyr icke-kommunal anläggning för 

bidragsberättigade sammankomster har möjlighet att söka hyresbidrag. 

För att få hyresbidrag måste sammankomsten vara rapporterad och godkänd 

för lokalt aktivitetsstöd (se 2.1). Bidrag utgår endast när man hyr lokaler 

inom Mörbylånga och Borgholms kommun. 
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Hur fördelas stödet? 

Vid hyra av lokal eller anläggning betalar respektive förening hyra till 

lokalägaren och kan sedan motta maximalt 50% av hyreskostnaden i bidrag. 

Se bilaga 1. 

När ska ansökan ske? 

Föreningen ansöker om hyresbidrag två gånger om året, den 25 februari 

respektive 25 augusti.  

 

Subvention av lokalhyra  

Vilka kan få stödet? 

Ideella föreningar i Mörbylånga kommun har möjlighet att motta 

subventionerade hyror i kommunala lokaler enligt vad som anges i 

kommunens taxor och avgifter. För att få maximalt subventionerad hyra 

måste sammankomsten uppfylla kraven för lokalt aktivitetsstöd. 

Subventionens storlek varierar beroende på ålder på aktuell träningsgrupp.  

 

2.3 Ledarutbildningsstöd 

 Vilka kan få stödet? 
Stödet utgår för deltagande i extern ungdomsledarutbildning. Kursen ska 

omfatta minst 4 studietimmar. Nedersta åldersgräns för kursdeltagare är 13 

år. Kursprogram, kursintyg och fakturakopia ska bifogas ansökan. 

 

Hur fördelas stödet? 

Bidrag utgår per kurstillfälle och deltagare, se bilaga 1 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast två månader efter 

genomgången kurs.  
 

2.4 Stöd till föreningsägda anläggningar 

 Vilka kan få stödet?  
Bidrag utgår till ideell förening som bedriver regelbunden verksamhet bland 

barn och ungdom i åldern 5-25 år samt redovisar minst 10 

sammankomster/år enligt villkoren för aktivitetsstöd (se 2.1). Anläggningar 

som nyttjas till färre än tio godkända aktiviteter per år är ej berättigad bidrag. 
 

Hur fördelas stödet?  

För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar utgår ett 

schablonbidrag, se bilaga 2. Beloppen prövas årligen i samband med att 

kommunens budget fastställs. Bidraget är maximerat i relation till antalet 

aktiva medlemmar i åldern 5-25 år.  

 

När ska ansökan ske?  
Ansökan sker senast 25 augusti året innan bidraget betalas ut.  
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3 Kulturbidrag 

 

3.1 Stöd till kulturarrangemang  

Vad menas med kulturarrangemang? 
Med kulturarrangemang menas exempelvis en konsert, en workshop, en 

föreläsning, en föreställning, en utställning eller något annat som spelas eller 

visas för publik.  

 

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturarrangemang som: 

- Riktar sig till målgruppen barn och unga  

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som kompletterar 

kommunens kulturliv 

- Genomförs av professionella utövare  

- Bidrar till en jämn spridning av aktiviteter i kommunen året om 

 

Det är även viktigt att arrangemanget har god tillgänglighet och tar hänsyn 

till olika funktionsvariationer i sin planering och utförande.  

Stöd till helgaktiviteter som till exempel midsommarfirande beviljas bara i 

undantagsfall. Stöd till arrangemang betalas inte ut till investeringar av olika 

slag.  

 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för stöd till kulturarrangemang 

hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier:  

• Arrangemanget ska komma invånarna i Mörbylånga kommun till gagn och 

vara öppet för allmänheten  

• Ansökan har inkommit senast tre veckor innan arrangemanget genomförs, 

med en korrekt ifylld ansökningsblankett  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Ansökan  
Stöd till kulturarrangemang kan sökas när som helst under året. Blankett 

finns på Mörbylånga kommuns hemsida, normal handläggningstid är cirka 

tre veckor.  

 

Redovisning  
Efter genomfört arrangemang redovisas stödet till kommunen inom två 

månader. Redovisningsblankett finns på Mörbylånga kommuns hemsida. 

Eftersom könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med 

säkerhet kunna veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av 

flickor, pojkar, män och kvinnor så ska detta också redovisas.  
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3.2 Stöd till kulturprojekt 

Vad menas med kulturprojekt?  
Med kulturprojekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och 

slut. Ett projekt ska ha ett mål. Stödet är till för projekt inom kulturområden 

såsom ordets, scenens, bildens, tonens och kulturarvets. Stödet ska inspirera 

till så varierade aktiviteter som möjligt och ger föreningar möjlighet till 

utveckling inom kulturområdet.  

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturprojekt som: 

- Bedriver verksamhet för målgruppen barn och unga 

- Arbetar aktivt för att nå och inkludera nya grupper  

- Samverkar med andra aktörer i kommunen 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som 

kompletterar kommunens kulturliv 

- Främjar professionell kulturverksamhet av hög kvalitet 

Ansökan  
Ansökan ska ske senast 15 november året innan stödet betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej. I ansökan ska ingå verksamhetsberättelse, 

revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning för senaste året, samt 

budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Har föreningen 

verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar ska även alkohol och 

drogpolicy bifogas.  

Förening som söker stöd till kulturprojekt från kommunen ska också söka 

kompletterande ekonomiskt stöd, till exempel via andra stödformer eller 

samverkan med andra organisationer. Syftet med stödet är att stötta projekt. 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för stöd till kulturprojekt hittar 

du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Projektet ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

• Ansökan för stöd för kulturprojekt har inkommit inom utsatt tid med en 

korrekt ifylld ansökningsblankett.   

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Redovisning  
Projektet redovisas på blanketten som finns på Mörbylånga kommuns 

hemsida senast 31 dec samma år som bidraget delas ut. Eftersom 

könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna 

veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, 

män och kvinnor så ska detta också redovisas. 
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3.3 Stöd till verksamhet inom kulturområdet  

 Vad menas med verksamhet inom kulturområdet?  
Meningen med stödformen är att stödja långsiktig kulturell och konstnärlig 

verksamhet som vänder sig till allmänheten. Stöd till verksamhet inom 

kulturområdet är till för stabila föreningar som har varit verksamma i 

Mörbylånga kommun under minst 2 år och som bedöms ge kommunens 

medborgare kultur av kvalitet. Verksamheten ska ske inom kulturområden 

såsom ordets, scenens, bildens, tonens och kulturarvets.  

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturverksamhet som: 

- Riktar sig till målgruppen barn och unga.  

- Arbetar aktivt för att inkludera nya grupper i sin verksamhet 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som 

kompletterar kommunens kulturliv 

- Främjar professionell kulturverksamhet av hög kvalitet 

Ansökan 
Ansökan ska ske senast 15 november året innan stödet betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej. Förening som söker stöd för sin verksamhet 

från kommunen ska också ansöka om kompletterande ekonomiskt stöd, till 

exempel via andra stödformer eller samverkan med andra organisationer.  

Aktuell information om beviljat maxbelopp för verksamhet inom 

kulturområdet hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Verksamheten ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

 

• Ansökan för stöd till verksamhet inom kulturområdet har inkommit inom 

utsatt tid med en korrekt ifylld ansökningsblankett.  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang, projekt och verksamheter 

på ett korrekt sätt. 

 

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Redovisning  
Verksamhetstödet redovisas genom att följande bilagor bifogas ansökan om 

verksamhetsstöd: verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansräkning 

och resultaträkning för senaste året samt budget och verksamhetsplan för 

kommande verksamhetsår. Har föreningen verksamhet som riktar sig mot 

barn och ungdomar ska även en drogpolicy bifogas. Eftersom könsuppdelad 

statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna veta hur 

aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, män och 

kvinnor så ska detta också redovisas. 
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3.4 Projektstöd till hembygdsföreningar  

Vilka projekt kan få stöd?  
Projektstöd är till för enskilda projekt inom hembygdsföreningar med ett 

tydligt mål, start, förlopp och avslut. Projektet kan exempelvis handla om 

utveckling av verksamheten genom utgivning av hembygdslitteratur eller ett 

samarrangemang med andra föreningar. Hembygdsföreningar som söker 

projektstöd från kommunen ska också ansöka om kompletterande 

ekonomiskt stöd, till exempel via andra stödformer eller samverkan med 

andra organisationer. Det är viktigt att arrangemang och aktiviteter som 

anordnas inom projektet har god tillgänglighet.  

Mörbylånga kommun prioriterar specifikt projekt som:  

- Riktar sig till målgruppen barn och unga  

- Arbetar aktivt för att nå och inkludera nya grupper  

- Samverkar med andra aktörer i kommunen 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som lyfter 

hembygdsföreningens arbete 

- Involverar professionell kompetens  

Ansökan 
Ansökan ska ske senast 15 november året innan bidraget betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej.  

Aktuell information om beviljat maxbelopp för projektstöd till 

hembygdsföreningar hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Projektet ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

• Ansökan för stöd har inkommit inom utsatt tid med en korrekt ifylld 

ansökningsblankett.  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

 

Redovisning  
Projektet redovisas på blankett som finns på Mörbylånga kommuns hemsida 

senast 31 dec samma år som bidraget delas ut. Eftersom könsuppdelad 

statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna veta hur 

aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, män och 

kvinnor så ska detta också redovisas. 
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3.5 Ungt kulturbidrag 

Vilka kan få stöd? 
Ungt kulturbidrag är till för att stötta och realisera kulturprojekt drivna av 

barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av barn och ungdomar upp till 25 år 

som är skrivna i Mörbylånga kommun. Den ungdom som söker bidraget ska 

själv genomföra projektet. 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för ungt kulturbidrag hittar du i 

Bilaga 1. 

 

Vad krävs för att få stöd?  
• Att projektet sker någonstans i Mörbylånga kommun  

• Att projektet är öppet för andra unga som vill ta del av projektet.  

• Att den sökande skriver en projektplan och har ett möte med kommunens 

kultursektor.  

 

Utbetalning och redovisning  
Ungt kulturbidrag kan sökas fortlöpande under året, normal 

handläggningstid är tre veckor. Mörbylånga kommun betalar projektets 

fakturor upp till det beviljade beloppet. Enklare redovisning görs efter 

genomfört projekt.  
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4 Övriga bidrag 

  

4.1 Stöd till föreningsägda samlingslokaler  

Vilka kan få stödet? 

Med samlingslokal anses lokal som drivs av ideell förening och är öppen och 

tillgänglig för föreningars och privatpersoners verksamheter såsom möten, 

sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, fester och liknande. 

Vid ansökan skall yta anges för den del av byggnaden som används som 

samlingslokal. Antal interna och externa sammankomster som skett under 

senaste verksamhetsåret ska också redovisas i ansökan. 
 

Hur fördelas stödet? 

För drift och underhåll av föreningsägda samlingslokaler utgår ett 

schablonbidrag, se bilaga 1. Driftbidraget är relaterat till ytan på 

samlingslokalerna.  
 

När ska ansökan ske? 

Ansökan ska vara Mörbylånga kommun tillhanda senast 25 augusti året 

innan bidraget betalas ut. 

4.2 Stöd för anslutning av fiberbredband 

Vilka kan få stöd?  

Bygdegårdsförening, hembygdsförening, idrottsförening, Folkets Hus-

förening och andra ideella föreningar. Förutsättningen för att erhålla bidrag 

är att föreningen äger fastigheten och upplåter lokalen till andra som har 

behov av en lokal för olika sammankomster (se bidrag 4.1).  

Hur fördelas stödet? 

Ansökan om bidrag behandlas löpande. Bidraget kan uppgå till maximalt 15 

000 kronor och utbetalas mot uppvisande av faktura. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan görs innan projektets genomförande och slutredovisning sker senast 

tre månader efter genomförande. Till ansökan bifogas offert på 

anslutningskostnader samt föreningens senaste ekonomiska redovisning.  

 

4.3 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 

Ändamål  
Bidraget skall ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i 

anläggningar som bedöms angelägna för kommunens föreningsliv.  

 

Vilka kan få stöd?  

Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till 

föreningsbidrag eller driva en allmän samlingslokal.  

Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte 

garanterat kommunalt bidrag. Föreningarna ska även söka bidrag från 
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Allmänna Arvsfonden, Boverket, Riksidrottsförbundets eller liknande 

bidrags- eller lånegivande myndigheter.  

 

Vid fördelning av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som 

tillgodoser:  

• Kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och 

ungdomsverksamhet.  

• Allmänhetens behov av föreningsanläggning i området.  

• Föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av 

verksamhetsytor. Som grund för bedömning är föreningens aktivitetsnivå 

och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga.  

• Tillgänglighet och energieffektivisering.  

Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget mottas av, får 

inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan 

kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätt eller 

användning av anläggningen skall återbetalning av beviljat 

investeringsbidrag prövas av kommunen.  

 

Bidragets storlek  

Bidraget utgår med högst 30 % och maximalt 150 000 kr av godkända 

bruttokostnader, efter kultur- och tillväxtnämndens prövning för ny-,till- 

eller ombyggnad. Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kr per 

beräknad ideellt utförd arbetstimme.  

Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd 

föranledd av oförutsedd händelse eller av en myndighets lagstiftning. 

Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda.  

 

Krav  

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:  

• Motiv till föreslagen åtgärd  

• Statistik om medlemmar, sammankomster med mera  

• Ritningar eller beskrivning av projektet  

• Kostnadsberäkning av projektet  

• Plan för finansiering  

• Driftkalkyl  

• Genomförda ansökningar till andra bidragsgivare  

• Kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal  

• Kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart  

• Kopia på ansökan om bidrag till Riksidrottsförbundet med flera  

När ska ansökan ske? 

Ansökan skall vara inkommen senast 15 november.  

Fördelningen av investeringsbidrag sker årligen och beslut meddelas senast 

15 januari. 

 

Utbetalning och redovisning  

Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning då investeringen är 

klar, dock senast två år efter beslut.  
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4.4 Stöd till Studieförbund  

Bidragets syfte 
Mörbylånga kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa 

möjlighet att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förändring i 

demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet 

av god kvalitet i kommunen: 

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet; 

att stimulera intresset för nya kunskapsområden och stödja folkligt 

förankrad bildnings- och kulturverksamhet; 

att stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina 

egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina värderingar 

och ideal; 

att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället; 

att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl har 

begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet, samt barn 

och ungdom; 

att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av 

kommunen antagna kulturmålen; 

att en förutsättning för kommunalt stöd till studieorganisationerna är att 

verksamheten medverkar till att bredda kulturintresset och att den når och 

engagerar många människor från olika grupper och med omfattande 

geografisk spridning i kommunen. 

 

Den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen skall både till form och 

arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet och 

högskolan. 

Bidragen från kommunen får inte användas till verksamhet med 

kommersiellt syfte eller uppdragsutbildning. 

 

Förutsättningar för bidraget 
Kommunbidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars 

centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av 

Folkbildningsrådet. 

Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller 

om avsevärda förändringar skett. 

 

Fördelning av bidraget 
Av det anslag som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet fördelas 

bidraget enligt följande: 

Grundbidrag: 70 % av verksamhetsbidraget fördelas efter relativ andel av 

det senaste verksamhetsårets totala kommunala bidrag. 

Volymbidrag: 30 % av verksamhetsbidraget fördelas i förhållande till 

antalet deltagartimmar. 

 

Samspel – dialog 

Kommunen kallar studieförbunden till överläggning en gång per år i 

samband med kommunens budgetarbete. Vid dessa träffar diskuteras 

folkbildningsarbetet, rent allmänt och samspel och samarbete mellan 

folkbildning och övrig kulturverksamhet i kommunen. 
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Vid dessa överläggningar uppmärksammas Folkbildningsrådets uppföljning 

och utvärdering av studieförbundens verksamhet. 

 

Redovisning av verksamheten 
Redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för avslutat 

verksamhetsår skall lämnas senast den 30 april. 

Redovisningen undertecknas av avdelningens ordförande och revisorer. 

För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller, att handlingarna 

skall vara så utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 

 

Utbetalning av verksamhetsbidrag 
Grundbidraget utbetalas i januari och volymbidraget i juni efter inlämnad 

redovisning. 

 

Bestämmelser angående kontroll 
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper 

och redovisningshandlingar till förfogande på så sätt som kommunen 

bestämmer. 

 

4.5 Bidrag för simskola 

Vilka kan få stödet? 

Bidrag utgår till ideell förening som uppfyller de krav som finns i allmänna 

bestämmelser.  

Simskolan ska arrangeras i Mörbylånga kommun och vara öppen för alla att 

anmäla sig till.  

Simskolan ska ha minst tio deltagare och innefatta minst tio lektionstillfällen för 

varje barn.  

Arrangerande förening kan vara en förening skriven i annan kommun. 

Simskoleverksamheten ska ledas av simlärare utbildade av SLS eller Svenska 

Simförbundet 

Ansvarig ledare, på plats, ska vara minst 18 år. 

 

Hur fördelas stödet? 

En fast ersättning utgår med maximalt 5 000 kr per simskola. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan sker årligen senast 25 augusti efter avslutad simskola via Mörbylånga 

kommuns e-tjänst för bidrag.  
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Bilagor till Mörbylånga kommuns bidragsregler 

 

Bilaga 1 – Gällande bidragsnivåer 

Bidragstyp Bidragsnivå 

Aktivitetsstöd 5-25 år 50 kr/aktivitetstillfälle 

Aktivitetsstöd funktionsnedsatta 75 kr/aktivitetstillfälle 

Subvention av hyra Enligt fastställda taxor 

Ledarutbildningsbidrag 25% av kostnad, max 2 000 kr/kurstillfälle 

Hyresbidrag (icke-kommunal lokal) 50% dock max 325 kr i bidrag/hyrestillfälle 

Stöd till föreningsägda anläggningar Maximalt 660 kr/medlem i åldern 5-25 år 

Investeringsbidrag 30% av kostnaden, max 150 000 kr 

Stöd till föreningsägda samlingslokaler 10 000 kr + 75 kr/kvm 

Fiberanslutning 50% av kostnad, maxbelopp 15 000 kr 

Bidrag till simskola 5 000 kr/simskola 

Arrangemangsstöd                             Maxbelopp 10 000 kr per förening/år 

Förlusttäckningsstöd Maxbelopp 10 000 kr per förening/år 

Ekonomiskt stöd till kulturprojekt Maxbelopp 70 000 kr per förening/år 

Projektstöd till Hembygdsföreningar Maxbelopp 40 000 kr per förening/år 

Ekonomiskt stöd till kulturverksamhet Maxbelopp 100 000 kr per förening/år 
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Bilaga 2 - Schablonbidrag till föreningsägda anläggningar  

För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet utgår 

följande schablonbidrag. Beloppen prövas årligen i samband med fastställande av kommunens 

budget. Driftbidraget till anläggningar är relaterat till antalet aktiva medlemmar i 

bidragsberättigad ålder och är maximerat till 660 kronor per aktiv medlem i åldern 5-25 år. En 

aktiv medlem deltar i minst 10 aktiviteter per år. 

 
Anläggningstyper 

 

Fotbollsplaner Bidrag 

Tävlingsplan, gräs min 100x60 m 28 600 kr 

Träningsplan, gräs eller grus min 100x60 m 14 300 kr 

7-mannaplan 14 300 kr 

Tennisplaner  

Tennisbana, en-tout-cas 2 860 kr 

Tennisbana, asfalt  1 150 kr 

Ridanläggning  

Ridhus, manege (kvm) 62 kr 

Ridning, paddock, mindre grusplan (kvm) 4,50 kr 

Ridstiga, löpmeter 4,50 kr 

Stallplats + kostnad för foder till hästar i ridskoleverksamhet 4 290 kr 

Övriga anläggningar  

Boulebana 715 kr 

Arnevallen (politiskt beslut 2007) 68 640 kr 

Scoutstuga (politiskt beslut 2007) 25 154 kr 

Lokaler  

Omklädningsbyggnad  

 - Åretruntanvändning (kvm) 165 kr 

 - Sommaranvändning (kvm) 57 kr 

Klubblokal/verksamhetslokal  

 - Åretruntanvändning (kvm) 100 kr 

 - Sommaranvändning (kvm) 43 kr 

Övriga lokaler, kompl. utrymme (kvm) 28,50 kr 

Elbelysning  

Fotbollsplan 2 145 kr 

Träningsanläggning (yta motsv. fotboll) 2 145 kr 

Tennisbana (eller motsvarande yta) 430 kr 

Skjutbana  

Gevär - grundbidrag 2 860 kr 

Gevär - antal ställ 143 kr 

Pistol - grundbidrag 1 140 kr 

Pistol - antal ställ 143 kr 

Skeet, trap, viltmål 1 430 kr 

Älgbana 2 860 kr 

Harbana 286 kr 
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Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag 

på bidragsregler till ideella föreningar i Mörbylånga kommun. 

Detta förslag kompletterar det förslag som förvaltningen färdigställde och 

presenterade för Kultur- och tillväxtnämnden i augusti 2019.     

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsregler, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Föreningar har vid tre tillfällen givits möjligheten att inkomma med 

synpunkter kring Mörbylånga kommuns bidragsregler. Dessa åsikter har 

beaktats av förvaltningen och förslagen har justerats. Senaste förslaget 

mottogs utan några invändningar och förvaltningen känner sig tillfreds med 

att detta förslag faller i linje med föreningarnas vilja. 

I det nya förslaget har förvaltningen bland annat reviderat styrdokumentet 

genom att tydliggöra kulturbidragens bedömningskriterier. Förvaltningen har 

i samband med detta tagit bort de poäng- och rangordningskriterier som 

tillämpats tidigare och istället listat några få kriterier som kommunen 

prioriterar i sin bedömning. Förvaltningen vill att det nya styrdokumentet för 

bidragsregler tydligt ska kommunicera vad förvaltningen bedömer vid 

utdelning av kulturstöd men undvika detaljerad information om hur denna 

bedömningsprocess går till. Vi anser att det nuvarande policydokumentet 

gällande bidragsreglerna är alldeles för specifikt när det gäller bedömning 

och att detta inte är relevant information att ha med i ett styrdokument för 

bidrag.  Förvaltningen planerar dock att fortsätta tillämpa poäng- och 

rangordningssystemet internt. 

Förvaltningen hoppas på att dessa nya ändringar i kulturbidragen tydliggör 

och uppmuntrar till ett mer strategiskt tänkande gällande kommunens 

kulturbidrag. Vi önskar att det möjliggör en tydligare översyn och långsiktig 

planering av vilka slags kulturområden och verksamheter som bör prioriteras 

i vår kommun.  

Utöver vad som har ändrats i det nya förslaget angående kulturbidrag 

planerar förvaltningen även att arbeta aktivt framöver med att revidera 

ansökning- och redovisningsblanketter som gäller för respektive 

kulturbidrag. Förvaltningen bedömer att dessa blanketter tydligare måste 

specificera för föreningar vad som är relevant information i en ansökan och 
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redovisning till Mörbylånga kommun. Förvaltningen vill genom dessa 

ansökningar och redovisningar bli tilldelad tydlig information från 

föreningarna om hur bidragen används för att stärka kulturlivet i kommunen. 

Ett nytt bidrag föreslås utifrån medborgarförslaget kring simskola dnr 

Barn och ungas simkunnighet är otvivelaktigt en viktig fråga för kommuner i 

allmänhet, och för en kommun med stora kuststräckor i synnerhet. 

Avsaknaden av simhall i Mörbylånga kommun gör att utbudet av simskolor 

för kommunens barn och unga är begränsat. För att uppmuntra föreningar att 

erbjuda möjligheten till simskola inom kommunens gränser föreslår vi därför 

en ny bidragsform för detta ändamål. 

Fritidsbidragen har fått ett par mindre korrigeringar och förtydliganden 

utefter svar på enkäter och dialog med Ölands idrottskrets. Förvaltningen 

föreslår också att vi tillmötesgår de önskemålen att höja bidragsnivåerna för 

föreningsägda anläggningar, och att detta görs i två steg. Till 2020 höjs 

bidraget för idrottsanläggningar och ambitionen är att kunna höja bidraget 

för samlingslokaler till 2021.Vi föreslår också att förvaltningen ges i 

uppdrag att tillsammans med Ölands idrottskrets göra en översyn av de 

schablonbidrag som ligger till grund för bidraget för föreningsägda 

idrottsanläggningar. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag är i detta ärende överflödigt. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

De nya bidragsreglerna med bilagor antas och börjar gälla från och med den 

1 juli 2020.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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§ 44 Dnr KTN 2020/000214  

Verksamhetsområde Kullhorvan 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Sandby, Frösslunda och Norra Kvinneby. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet, den 

2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby, den 

2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsområde Kullhorvan  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Sandby, Frösslunda och Norra Kvinneby.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet, den 

2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby, den 

2 mars 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 
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Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Kullhorvan planeras vara klar i augusti 2022. 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 

 



Fastighetsnamn Fastighetsnamn Fastighetsnamn

FRÖSSLUNDA 13:1 NORRA KVINNEBY 25:1 SÖDRA SANDBY 3:10

FRÖSSLUNDA 14:1 NORRA KVINNEBY 25:2 SÖDRA SANDBY 3:11

FRÖSSLUNDA 14:2 NORRA KVINNEBY 26:1 SÖDRA SANDBY 3:13

FRÖSSLUNDA 14:3 NORRA KVINNEBY 3:11 SÖDRA SANDBY 3:6

FRÖSSLUNDA 14:4 NORRA KVINNEBY 3:2 SÖDRA SANDBY 3:7

FRÖSSLUNDA 16:1 NORRA KVINNEBY 3:7 SÖDRA SANDBY 3:9

FRÖSSLUNDA 17:1 NORRA KVINNEBY 4:10 SÖDRA SANDBY 4:2

FRÖSSLUNDA 18:1 NORRA KVINNEBY 4:5 SÖDRA SANDBY 4:4

FRÖSSLUNDA 19:1 NORRA KVINNEBY 4:9 SÖDRA SANDBY 4:5

FRÖSSLUNDA 20:1 NORRA KVINNEBY 6:11 SÖDRA SANDBY 4:6

FRÖSSLUNDA 20:2 NORRA KVINNEBY 6:5 SÖDRA SANDBY 4:7

FRÖSSLUNDA 3:3 NORRA KVINNEBY 6:9 SÖDRA SANDBY 5:3

FRÖSSLUNDA 4:10 NORRA KVINNEBY 9:1 ÅBY 1:13

FRÖSSLUNDA 4:5 NORRA KVINNEBY 9:2 ÅBY 1:19

FRÖSSLUNDA 4:8 NORRA SANDBY 1:12 ÅBY 10:1

FRÖSSLUNDA 4:9 NORRA SANDBY 1:13 ÅBY 3:2

FRÖSSLUNDA 5:2 NORRA SANDBY 2:3 ÅBY 3:7

FRÖSSLUNDA S:1 NORRA SANDBY 2:5 ÅBY 3:8

NORRA KVINNEBY 1:10 NORRA SANDBY 3:3 ÅBY 4:3

NORRA KVINNEBY 1:4 NORRA SANDBY 3:4 ÅBY 4:4

NORRA KVINNEBY 1:6 NORRA SANDBY 5:1 ÅBY 4:5

NORRA KVINNEBY 1:7 SANDBY 1:1 ÅBY 4:6

NORRA KVINNEBY 10:1 SANDBY 1:10

NORRA KVINNEBY 11:1 SANDBY 1:11

NORRA KVINNEBY 12:1 SANDBY 1:12

NORRA KVINNEBY 13:1 SANDBY 1:13

NORRA KVINNEBY 14:1 SANDBY 1:14

NORRA KVINNEBY 15:1 SANDBY 1:16

NORRA KVINNEBY 15:2 SANDBY 1:2

NORRA KVINNEBY 16:1 SANDBY 1:3

NORRA KVINNEBY 17:1 SANDBY 1:4

NORRA KVINNEBY 18:1 SANDBY 1:5

NORRA KVINNEBY 19:1 SANDBY 1:6

NORRA KVINNEBY 19:2 SANDBY 1:7

NORRA KVINNEBY 2:13 SANDBY 1:8

NORRA KVINNEBY 2:15 SANDBY 1:9

NORRA KVINNEBY 2:16 SANDBY 2:1

NORRA KVINNEBY 2:17 SANDBY 3:1

NORRA KVINNEBY 2:18 SANDBY 3:2

NORRA KVINNEBY 2:19 SANDBÄCK 1:2

NORRA KVINNEBY 2:6 SANDBÄCK 2:2

NORRA KVINNEBY 20:1 SANDBÄCK 2:4

NORRA KVINNEBY 20:3 SANDBÄCK 5:1

NORRA KVINNEBY 20:4 STORA BRUNNEBY 6:1

NORRA KVINNEBY 21:1 SÖDRA SANDBY 1:3

NORRA KVINNEBY 21:2 SÖDRA SANDBY 1:4

NORRA KVINNEBY 23:1 SÖDRA SANDBY 1:5

NORRA KVINNEBY 23:2 SÖDRA SANDBY 2:5

NORRA KVINNEBY 24:1 SÖDRA SANDBY 2:6
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§ 45 Dnr KTN 2020/000212  

Verksamhetsområde Västra Malmen 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Västra Malmen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 27 februari 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Lista över fastigheter som byter verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Karta där fastigheterna i bilaga 1 och 2 visas. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för Västra Malmen 

antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsområde Västra Malmen  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Västra Malmen.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26 

Tjänsteskrivelse, den 27 februari 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Lista över fastigheter som byter verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Karta där fastigheterna i bilaga 1 och 2 visas.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 

Ett redan antaget verksamhetsområde Na Möckleby-Bröttorp ligger i 

anslutning till det nya verksamhetsområdet Västra Malmen.  

Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Västra Malmen planeras vara klar i oktober 2021. 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativt föreslås att endast de nya fastigheterna ingår i 

verksamhetsområdet Västra Malmen och de som redan ingår i ett antaget 

verksamhetsområde stannar kvar i den. Konsekvenserna av att anta det 

alternativa förslaget är att vi skapar fler små verksamhetsområden vilket gör 

att de blir svårare att ha översikt över. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för Västra Malmen antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 

 



FASTIGHETER FASTIGHETER

BRÖTTORP 1:28>1 LÅNGRÄLLA 3:24>2

BRÖTTORP 1:8>1 LÅNGRÄLLA 3:25>1

BRÖTTORP 19:2>1 LÅNGRÄLLA 3:26>1

BRÖTTORP 2:14>1 LÅNGRÄLLA 3:27>1

BRÖTTORP 2:22>1 LÅNGRÄLLA 3:28>1

BRÖTTORP 2:24>1 LÅNGRÄLLA 3:29>1

BRÖTTORP 2:27>1 LÅNGRÄLLA 3:31>1

BRÖTTORP 2:28>1 LÅNGRÄLLA 3:32>1

BRÖTTORP 2:29>1 LÅNGRÄLLA 3:33>1

BRÖTTORP 2:30>1 LÅNGRÄLLA 3:34>1

BRÖTTORP 2:31>1 LÅNGRÄLLA 3:35>1

BRÖTTORP 2:39>1 LÅNGRÄLLA 3:36>1

BRÖTTORP 2:4>1 LÅNGRÄLLA 3:37>1

BRÖTTORP 2:41>1 LÅNGRÄLLA 3:38>1

BRÖTTORP 21:2>1 LÅNGRÄLLA 3:40>1

BRÖTTORP 4:4>1 LÅNGRÄLLA 3:5>1

BRÖTTORP 6:13>1 LÅNGRÄLLA 3:7>1

BRÖTTORP 6:14>1 LÅNGRÄLLA 4:5>1

BRÖTTORP 6:15>1 NORRA MÖCKLEBY 1:14>1

BRÖTTORP 7:18>1 NORRA MÖCKLEBY 1:6>1

BRÖTTORP 8:5>1

BRÖTTORP 9:7>1

GUNNARSTORP 1:16>1

GUNNARSTORP 1:8>1

GUNNARSTORP 3:2>1

GUNNARSTORP 3:3>1

GUNNARSTORP 5:5>3

GUNNARSTORP 7:1>1

LÅNGRÄLLA 1:6>1

LÅNGRÄLLA 1:7>1

LÅNGRÄLLA 13:1>1

LÅNGRÄLLA 13:2>1

LÅNGRÄLLA 13:3>1

LÅNGRÄLLA 14:1>1

LÅNGRÄLLA 14:2>1

LÅNGRÄLLA 14:4>1

LÅNGRÄLLA 15:2>1

LÅNGRÄLLA 2:8>1

LÅNGRÄLLA 3:10>1

LÅNGRÄLLA 3:12>1

LÅNGRÄLLA 3:15>1

LÅNGRÄLLA 3:18>1

LÅNGRÄLLA 3:19>1

LÅNGRÄLLA 3:2>1

LÅNGRÄLLA 3:20>1

LÅNGRÄLLA 3:21>1

LÅNGRÄLLA 3:22>1

LÅNGRÄLLA 3:23>1

LÅNGRÄLLA 3:24>1



FASTIGHETER

BRÖTTORP 4:11>1

BRÖTTORP 7:15>1

BRÖTTORP 6:17>1

BRÖTTORP 2:43>10

BRÖTTORP 10:28>1

BRÖTTORP 1:18>1

BRÖTTORP 3:8>1

BRÖTTORP 5:5>1

BRÖTTORP 7:9>1

BRÖTTORP 10:29>1

BRÖTTORP 21:1>1

BRÖTTORP 4:11>1

BRÖTTORP 4:10>1

BRÖTTORP 6:2>2

BRÖTTORP 1:27>1

BRÖTTORP 7:3>1
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0 0,5 10,25 Kilometer

FÖRSLAG VERKSAMHETSOMRÅDE
VÄSTRA MALMEN

Datum: 2020-03-03 Skala: 1:13500

Teckenförklaring
Nytt verksamhetsområde Vatten och Spill

Antaget VO: Vatten och spill

Bilaga 3 


