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Justering Exp. Utdragsbestyrkande

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Förvaltningens upprättade Verksamhetsberättelse/årsredovisning godkänns 

efter vissa redaktionella ändringar och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens riktlinjer ska socialnämnden upprätta 

verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2017. 

Socialchefen redovisar verksamhetens måluppfyllelse. Ekonomen redovisade 

och kommenterar det ekonomiska utfallet. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2017. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Socialnämnd 
 

Ordförande:  Ann-Katrin Löfstedt (M) 

Förvaltningschef:  Lotta Damberg 

Nettokostnad totalt: 241 179 tkr 

Antal årsarbetare:   390 årsarbetare 

Kostnad per invånare 17 459 kr 

 

RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Verksamhetens intäkter +103 625 +88 817 122 896 +83 789 
Verksamhetens kostnader -344 347 -333 052 -341 545 -311 558 
Verksamhetens nettokostnader -240 722 -244 235 -218 649 -227 769 
Finansiella kostnader -40 -32 -46 -23 
Avskrivningar -417 -357 -348 -124 
Resultat efter avskrivningar -241 179 -244 624 -219 043 -227 916 
Kommunbidrag +244 624 +244 624 234 653 +222 715 
ÅRETS RESULTAT 3 445 0 15 610 -5 201 

 

 

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag 
Nämndens 

mål, antal 

Nämndens 

Måluppfyllelse 

01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det 

är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på 

Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets 

gränser. 

1  50% 

02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt 

problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och 

ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen. 

1 50% 

05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken 1 50% 

 

1. Socialnämndens uppgifter 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I 

uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, 

missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om människor med olika funktionsvariationer, hemsjukvård 

och äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske. 

Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel. Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till 

Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Inspektionen för vård och omsorg(IVO) 

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där 

enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.  
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2. Socialnämndens måluppfyllelse 2017

KFmål* Socialnämndens mål 2017 

Ej
påbörjat
/ uppfyllt

Påbörjat 50 % Uppfyllt

KF 1a 
01. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån 

gällande lagstiftning med god kvalitet. 

KF 2 
02. Medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras 

genom öppen dialog 

KF 5 
03. Roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och 

medarbetare ska vara tydlig och logisk. 

Summering måluppfyllelse 0 2 0 

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017 

KF 

mål 

Senaste utfall 
(2017) 

Målvärde 
(budget 2017) 

Föregående år 
(2016 eller tidigare) 

KF 1a Väntetid för inflyttning särskilt boende 42 d 83* 

Väntetid från ansökan till beslut om 

ekonomiskt bistånd 

13 d 20** 

Väntetid från ansökan till LSS-insats 32 d 

Utredningstid barn och unga 0-20 år 145 d 159* 

Utredningstid missbruksproblem 21+ 45 d 79* 

KF 2 Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst 97 % 93* 

Brukarbedömning helhetssyn särskilt 

boende 

78 % 78* 

Kvalitetsaspekt LSS bostad med särskild 

service 

78 % 72* 

KF 5 Medarbetare arbetar mot tydliga mål 65 % 58** 

Medarbetare deltar aktivt i utförandet av 

målen 

57 % 56** 

Medarbetare vet vad som förväntas i 

arbetet 

84 % 81** 

Medarbetare känner stort engagemang 

för arbetet 

84 % 81** 

Medarbetare känner att arbetet är 

betydelsefullt 

94 % 90** 

Not: *2016, **2015 

Måluppfyllelse övergripande 

Socialnämndens målsättning att kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i har gett 

resultat i positiv riktning. Enskilda nedbrutna aktiviteter har påbörjats men inte genomförts i sin helhet. Nämndens 

resultat är därmed att målet är delvis uppnått. 

Socialnämndens målsättning att kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande 

förhållningssätt har enligt mått i KKiK förbättrats eller är kvar i samma nivå som föregående års mätning. Aktiviteter i 

inom verksamheter har helt eller delvist nått målet varvid nämndens samlade bedömning är att det delvis är uppnått. 

Socialnämndens målsättning att det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken 

påvisar att de aktiviteter som arbetats med under året har gett ett positivt resultat. Medarbetarens upplevelse av 

socialnämndens verksamheter som arbetsplats visar ett positivt resultat i jämförelse med föregående års mätning. Det 

kvarstår att arbeta med en systematik i riktlinjer, rutiner, ansvar och roller som inte till fullo genomfördes under 2017 där 

av är målet delvis uppnått på kommunövergripande nivå. 
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Måluppfyllelse miljöarbetet 

Under året har förarbete för utbyte av bilar genomförts. Planering är lagd för utbyte av fordonsparken till typen 

el eller hybrid. Upphandlingsunderlag är påbörjat. Planerat är att ett 20- tal bilar kommer att bytas ut när 

upphandling är klar. 

Målsättning att minska användandet av fossila bränslen i socialnämndens verksamheter har inte gett något 

positivt resultat.   

Arbetsgivarperspektiv 

Socialnämnden har påbörjat åtgärder för förbättrat frisktal under 2017. Under 2017 har frisknärvaron ökat från 

januari till december med ca 2 procentenheter. 

Socialnämnden har under året arbetat med att förbättra målarbetet i organisationen för att öka medvetenheten och 

göra det till en naturlig del av verksamheten. Det aktiva deltagandet i målutformningen på arbetsplatsen har ökat 

enligt medarbetarenkäten. 

Socialnämnden har under året aktivt arbetat med att öka det nära ledarskapet. I enlighet med organisatorisk och 

social arbetsmiljö har två verksamheter, hälso- och sjukvård samt hemtjänst förändrats genom att en chef 

ytterligare i varje område har anställts vilket medför ökad möjlighet för stöd från chef.  

3. Väsentliga händelser 2017

Socialnämndens verksamheter har genom den nya organisationsstrukturen fått möjligheter att ta stora steg i 

utvecklingen. Varje verksamhetsområde har bättre förutsättningar att hantera den komplexa vardagen som 

socialtjänst innebär. Budget 2017 har vid delårsredovisning i april uppvisat ett stort underskott varvid 

handlingsplan med aktiviteter framarbetades och genomfördes av engagerade medarbetare i organisationen. 

Kostverksamheten som länge varit en fråga för nämnden har under året avknoppats från barn och 

utbildningsnämnden och drivs i egen regi. 

Socialnämnden har tagit fram rumsprogram för nytt vård och omsorgsboende samt varit konsultativa till 

trygghetsboende i kvarteret Gästgivaren. Den digitala tekniken har kommit in i verksamheten genom att samtliga 

trygghetslarm nu är bytta från analoga till digitala. Förbättringsresan, socialnämndens utbildning för 

kvalitetsarbete har genomförts för ytterligare ett hundratal medarbetare.  

Under året har en stor ansats gjorts inom verksamheten för ensamkommande barn. Det minskade inflödet av 

flyktingbarn samt att barnen blivit äldre har inneburit att verksamhet har avvecklas och personal varslats. 

Socialnämndens ledamöter har genomfört kontaktdagar i verksamheter som varit positiva. 
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4. Ekonomiskt resultat 

 

RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Avvikelse 

 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Verksamhetens intäkter +103 625 +88 817 -14 808 122 896 +83 789 

Verksamhetens kostnader -344 347 -333 052 +11 295 -341 545 -311 558 

Verksamhetens nettokostnader -240 722 -244 235 +3 513 -218 649 -227 769 

Finansiella kostnader -40 -32 -8 -46 -23 

Avskrivningar -417 -357 -60 -348 -124 

Resultat efter avskrivningar -241 179 -244 624 +3 445 -219 043 -227 916 

Kommunbidrag +244 624 +244 624 0 234 653 +222 715 

ÅRETS RESULTAT 3 445 0 3 445 15 610 -5 201 

 

Ekonomisk analys resultat 

Socialförvaltnings årsresultat på driftbudgeten uppvisar för 2017 ett överskott med 3 445 tkr. Avvikelsen utgör 

cirka 1,4 procent av nämndens nettobudget på 244 624 tkr.  

 
Årets resultat fördelas enligt följande: 

Socialnämnd -40 

Socialförvaltning +430 

Ensamkommande barn +3 055 

 

5. Driftsredovisning 

 

 DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Avvikelse 

285 Bostadsanpassningsbidrag 1 623 1 100 -523 

700 Socialnämnd 1 140 1 100 -40 

750 Verkställighet IFO 5 889 6 043 154 

751 Familjerådgivning 108 120 12 

753 Ensamkommande barn -3 055 0 3 055 

754 Myndighet barn och unga 17 560 13 899 -3 661 

755 Myndighet vuxna 12 570 11 168 -1 402 

756 Social omsorg 6 505 7 930 1 425 

770 Socialförvaltning administration 21 560 27 818 6 258 

771 Särskilt boende 60 783 63 453 2 670 

773 Demensvård 10 894 11 172 278 

774 Sjukvårdsinsatser 23 126 22 300 -826 

776 Hemtjänst och övrig service 33 373 32 104 -1 269 

781 LSS-insatser 17 752 14 513 -3 239 

782 Övriga insatser 10 476 10 699 223 

785 Bostad med särskild service  20 875 21 205 330 

 TOTALT 241 179 244 624 3 445 

Bokslut 2016 är inte möjlig att redovisa per program då siffrorna inte blir jämförbara p.g.a. omorganisation under 2017. 
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6. Ekonomisk analys

Socialförvaltning exkl. ensamkommande barn redovisar för 2017 ett överskott om 390 tkr. Avvikelsen utgör 

cirka 0,16 procent av nämndens nettobudget på 244 624 tkr.  

Myndighet barn och unga är verksamhet som redovisar den största avvikelsen mot budget – 3 661 tkr. 

Institutionsplaceringar på barnsidan har försämrat resultatet 2017, men jämfört med föregående års verksamhet 

minskade dyra institutionsplaceringar. Regeringen har fördelat ut stimulansmedel för att stärka bemanningen i 

den sociala barn-och ungdomsvården för 2017. Beviljat statsbidrag för Vaggeryds kommun är 947 635 kr.  

Syftet var att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie myndighetsutövande verksamheten. 

Statsbidraget hjälpte kommunen att anställda en administratör, en arbetsledare och socialsekreterare. 

Socialsekreterarna är unga och oerfarna vilket lett till ökad belastning på erfarna handläggare.  

Arbetsmiljön och svårigheterna att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och 

erfarenhet har stått i fokus även 2017. För att komma tillrätta med personalsituationen i förhållande till fortsatt 

ökat inflöde av ärenden inom myndighetsutövningen har bemanningskonsulter hyrts för att stabilisera 

personalomsättningen och säkra arbetsmiljö vilket genererat att verksamhetsprogrammet överskrider sin budget. 

Institutionsplaceringar på grund av missbruk och dyra konsultkostnader under året ledde till att Myndighet vuxna 

redovisar ett underskott om – 1 402 tkr. Myndighet vuxna har fått statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheten har satt i fokus att utveckla det 

systematiska och långsiktiga kvalitetsarbete inom området.  

Organisations- och personalensförändring under 2017 har minskat personalkostnader och medfört att verksamhet 

Social omsorg redovisar ett överskott om 1 425 tkr. Socialförvaltning administration är den verksamhet som 

redovisar det största överskottet om 6 258 tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på stor omorganisation och 

vakanta tjänster inom ledning. Avseende verksamhetssystemet uppvisar det ett överskott på 933 tkr, vilket beror 

på att alla budgetmedel inte tagits i anspråk.  

Regeringens satsning i form av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen skapar trygghet och 

kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den 

enskilde samt ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Fördelningen utgår 

från standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Vaggeryds kommun har beviljats 

2 773 200 kr som har fördelats inom äldreomsorgens utvalda verksamheter Furugården, Sörgården, Hemtjänst 

och Sjukvård.  

Verksamhetsprogram Särskilt boende har fortsatt med positiv trend och redovisar ett överskott på 2 670 tkr. Det 

största överskottet inom programmet redovisar särskilt boende Furugården om 1 916 tkr.  

Sjukvårdsinsatser har överskridit budget med -826 tkr vilket främst beror på personalkostnader och tekniska 

hjälpmedel. Sjuksköterskor har under lång period varit en svårrekryterad grupp. Under året har även 

fysioterapeuter och sjukgymnaster vist sig vara svårrekryterat. Bemanningsföretag har anlitats under 

semesterperioden.  

Verksamhetsprogram Hemtjänst och övrig service redovisar ett underskott på -1 269 tkr. Den största avvikelse 

mot budget inom programmet redovisar hemtjänsten Skillingaryd och Vaggeryd -2 681 tkr. Hemtjänst utför ca 

1 200 timmar av delegerade uppgifter från hälso-och sjukvårdsorganisationen per år. Dessa timmar har inte 

ersatts fullt ut. Ökad kostnad för lokalhyror på grund av utökning av lokaler i Vaggeryd har medfört att 

hemtjänsten har stör avvikelse mot budget 2017.  
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Funktionshinderområdet är en del av socialtjänsten och omfattar verksamheter enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS insatser är verksamhet inom 

funktionshinderomsorgen som har överskridit budget under året -3 239 tkr. Försäkringskassan fortsatte bevilja 

antal ärenden inom personlig assistans och ställde stora krav på socialnämndens ansvar för personer med behov 

av personlig assistans. Volymökning av insatser inom personlig assistans och dyra LSS-ärenden medfört till att 

enhet personlig assistans överskred budget -4 147 tkr.  

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda 

sina föräldrar. Socialnämnden har ansvar för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som 

föreskrivas i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Placeringsbeslut enligt SoL kan innebära att barnet placeras i ett 

hem för vård eller boende, HVB för ensamkommande barn och unga, familjehem eller jourhem. För barn som 

har en släktning kan i visa fall tillfällig placering hos denne vara aktuellt i avvaktan utredning av barnets behov 

och släktingens lämplighet som familjehem. Under året var fyra barn i familjehem i kommunen, tre barn var i 

familjehem hos en släkting och ett barn i jourhem.  

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. För 

ungdomar som behöver vårdas med stöd av lagen (1990:529) med särskilda bestämmelser om vård av inga LVU, 

på grund av sitt beteende kan placering ske i ett särskilt ungdomshem. Under 2017 var tre barn omplacerade 

enligt LVU från HVB boende i Vaggeryds kommun till ungdomshem.   

HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansierad från kommunens budget, utan kostnaderna ska täckas 

av statliga medel för mottagande av ensamkommande barn. Regeringens avisering om förändringar i regelverken 

kring de ensamkommande barnen var en utmaning för socialförvaltningen. En stor ersättningsförändring är att 

från och med 1 juli 2017 ändras schablonerna från 1 900 kronor per dygn och barn till 1 350 kronor per dygn och 

barn, för barn i hem för vård och boende, familjehem/konsulentstödda familjehem. För barnen som är 18-21 år 

med uppehållstillstånd och som studerar erhåller kommunen en schablon om 750 kronor per dygn och barn för 

stödboenden. En annan förändring är att de unga som fyller 18 år och saknar uppehållstillstånd anvisas över till 

Migrationsverkets boende i avvaktan på beslut.  

Regeringens beslut om nytt ersättningssystemet ledde till att Vaggeryds kommun omorganiserade HVB 

verksamhet under 2017 och avvecklade tre av fem HVB boende i kommunen (HVB Skogsvägen, HVB Berget 

och HVB Saturnus). Arbetet med att optimera personal efter behov av verksamheten, personalvarsel och 

omplaceringar i tid samt verksamhetens arbete genom att använda längre och kortare vikariat för att täcka behov 

undvek högra kostnader. Budgeterade intäkter från Migrationsverket för hela 2017 var 33 700 tkr, men verkliga 

intäkter var 36 918 tkr.  

Bemanningskonsulter har hyrts in vilket genererat att kostnader på myndighet överskrider sin budget med -2 423 

tkr. Anledning är bristen på erfarna socialsekreterare samt vakanta tjänster som var svår rekryterade. Även om 

avvikelse finns inom verksamhetsprogrammet ensamkommande barn, har budgeten kunnat hållas och redovisar 

ett överskott på 3 055 tkr.    
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7. Nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 

*medel Antal* Tkr* Antal* Tkr* Antal* Tkr* Antal* Tkr* Antal* Tkr* 

Placerade barn institution     
(kostnad per helårsplaceringar) 

4,36 1 407 3,98 1 406 1,2 2 018 3,9 1 617 4,6 1 355 

Placerade barn familjehem    
(kostnad per helårsplaceringar) 

12 297 12 254 13,4 314 13,2 346 7,5 390 

Familjerådgivning         
(kronor per behandlingstimmar)

115 0,939 75 1,196 78 1,0 211 0,8 81 1,0 

Heldygnsvård missbruk    
(kronor per dygn) 

1 233 3,0 1 302 2,4 2 303 1,9 1 771 1,6 1 601 1,8 

Skyddat boende             
(kronor per dygn) 

268 2,4 733 2,2 759 1,9 462 2,8 181 1,7 

Särskilt boende 
(netto kostnad per brukare)

107 518,0 111 446,4 112 441,5 122 445,2 120 431,1 

Korttidsvård 
(netto kostnad per brukare)

26 330,4 16 559,6 16 491,9 16 503,6 16 515,8 

Demensboende 
(netto kostnad per brukare)

17 527,4 18 498,6 19 513,6 16,58 569,2 16 558,9 

Personer med hemtjänst    
(netto kostnad per brukare)

223 159,6 220 155,5 196 181,3 206 180,4 212 169,3 

Utförda hemtjänsttimmar 
(kronor per timme) 

54 942 0,548 46 0,593 49 091 0,569 59 558 0,515 50 676 0,568 

LSS-ärenden       
(netto kostnad per brukare)

14 764,8 12 564,0 10,9 623,8 10 423,7 10 398,8 

LASS-ärenden
(netto kostnad per brukare)

19 316,6 23 311,1 23,2 298,7 22,8 326,4 26 299,5 

Korttidsvistelse, inskrivna  
(netto kostnad per brukare)

20 120,9 15 150,2 16 117,6 19 100,6 16 95,5 

Korttidstillsyn, inskrivna     
(netto kostnad per brukare)

14 98,5 11 102,2 14 105,7 16 61,8 14 72,6 

Daglig verksamhet, inskrivna  
(netto kostnad per brukare)

65 118,3 53 129,0 51 154,6 49 176,7 48 169,0 

Bostad med särskild service   
(netto kostnad per brukare)

31 730,7 32 658,7 32 683,5 33 696,4 33 704,7 

Gruppboende, social omsorg        
(netto kostnad per brukare)

6 635,9 5 733,8 4,7 786 5 742,1 5 756,9 
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8. Uppföljning intern kontroll 

Internkontroll 2017 gällande kontroll av riktlinjer för ledning och styrning har uteblivit.  

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet 

Socialnämnden och Socialförvaltningen har haft en hög ambitionsnivå att utföra uppdraget med god kvalitet 

inom befintlig budget. Det samlade utfallet för nämnden är att målen är delvis uppfyllda. På verksamhetsnivå har 

flera enheter uppfylld målen. Förbättrade resultat i KKiK , öppna jämförelser och medarbetarenkäten visar på att 

kvalitet i utförande och förutsättningar i organisationen har utvecklats till det bättre  

10. Framåtblick 

Verksamhet stab  

Digital utveckling och välfärdsteknologi 

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som 

pågår i samhället i stort. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare 

och personalen. Socialtjänsten står inför kostnadsdrivande förändringar för att möta de utmaningar som den 

digitala utvecklingen medför. 

Socialtjänstens möjligheter att nyttja digitalisering och välfärdteknik måste garanteras. Bredbandsutbyggnad med 

god täckning och kapacitet för att digitaliseringen ska få effekt är avgörande i samtliga områden där 

socialtjänstens vård och omsorg ges. Möjligheten till självständighet, att kunna medverka i den egna vården 

måste förstärkas och kan så göras genom digitala och välfärdtekniska lösningar.  

25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen(GDPR) svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta 

personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). 

För socialnämnden digitala utveckling krävs att en resurs tillförs med kunskap om organisatorisk och 

avtalsmässig hantering av lösningar både för verksamheten och enskilda medborgare.  Den Nationella e-

hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling. Socialnämnden har 

att ta fram en strategisk plan för utveckling och genomförande. 

Nytt verksamhetssystem 

2018 påbörjas införandet av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation. Införandet planeras 

pågå till 2019. 

Kvalitetsarbete  

Förbättringsresan pågår under 2018 och vid årets slut har samtliga enheter genomgått utbildning kring 

värdegrund och förbättringsarbete utifrån kommunens vision.  

 

Verksamhet Myndighet 

Trygg och säker utskrivning 

1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen 

innefattar såväl barn som äldre och som är behov av samverkan mellan region och kommun.  Länets kommuner 

har med regionen slutit en överenskommelse hur arbetsprocesser för involverade professioner såsom läkare, 

kommunens handläggare, vårdsamordnare och hälso-och sjukvårdspersonal ska genomföras för att följa lagens 

intentioner. Under 2018 kommer ett aktivt arbete genomföras inom myndighet för att implementera och 

säkerställa att processer efterföljs. Förutom arbetsprocesser i den direkta utskrivningen behöver fler 

arbetsprocesser och stödåtgärder tas fram som mobila team samt säker informationsöverföring. 
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Barn och unga 

Statsbidrag tillförs nämnden för att stärka bemanningen fram till 2019. Stimulansmedlen ska avse den sociala 

barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för att öka antalet 

socialsekreterare, att öka antalet arbetsledare, att öka antalet administratörer för att frigöra tid för 

socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.  

Socialnämndens inriktning är att arbeta med förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgruppen barn 

och unga. Inriktningen är viktig för att bryta trenden av senare års utveckling av myndighetens utövning av 

tvångslagstiftning och allt fler institutionsplaceringar.  

Vuxna 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt samhällsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns 

våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldet utgör inte enbart 

ett allvarligt problem för enskildas säkerhet och rättigheter. Det innebär stora ekonomiska kostnader för 

samhället, individen och framtida generationer. Området är fortsatt prioriterat och med information och stigande 

kunskap förväntas behoven inom området att öka.  

Statsbidrag har tillkommit 2018 för att utveckla och förbättra förutsättningarna i arbetet för handläggare. 

Bidraget kan användas för att utveckla arbetet i organisationen. 

Missbruk och beroende 

Det finns starka skäl att arbeta för minskad psykisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen. 

Socialnämnden behöver verka för att finna bostadslösningar för målgruppen och genom detta öka möjligheten 

till behandling på hemmaplan.  

Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att 

även omfatta spel om pengar. Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka 

missbruk av spel om pengar bland barn och unga.  

Ekonomiskt bistånd 

Socialtjänsten arbetar företrädesvis med människor som av olika skäl t.ex. fysiska, psykiska eller sociala hinder 

och som för tillfället inte står till arbetsmarknadens förfogande. Handläggare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd har ett tudelat uppdrag. Dels myndighetsutövning med höga krav på rättssäkerhet, dels att stärka 

människors försörjnings- och aktivitetsförmåga. Att stötta människor att ta sig ur ett utanförskap förutsätter ett 

professionellt arbete gärna i samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling.  

Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda händelser 

bidrar till att enskilda medborgares möjligheter att bli självförsörjande ökar. Socialnämnden har tillsammans 

med arbetsmarknadsenheten sett över vilken organisation som med fördel gynnar individers självförsörjning. 

Under 2018 föreslås att ekonomiskt bistånd hanteras via arbetsmarknadsenheten där möjlighet till nära 

samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling finns. 
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Verksamhet Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 

Nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

Verksamheten har nya rekommendationer om åtgärder vid vård och 

omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning 

och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. De nya 

nationella riktlinjerna innehåller färre rekommendationer än tidigare version av de nationella riktlinjerna då flera 

av rekommendationerna idag är självklarheter.  

Boendeutveckling för äldre 

Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett 

självständigt liv. Kommunen har uppmärksammat behovet och planerar tillgänglighetsanpassade boendeformer 

s.k. trygghetsboende. Boendeformen ger möjlighet att bo kvar i hemmet och om eller när behovet uppstår finns 

närhet till omsorg, service, social samvaro och hemsjukvård för den som bedöms ha behov.  

Restaurang samt sociala och rehabiliterande aktiviteter finns i trygghetsboendets lokaler. En minskad efterfrågan 

av särskilt boende bedöms under 2018 -2019 vilket innebär att kommunen tillhandahåller ett antal färre platser 

fram till 2020 då behoven beräknas öka igen. Utveckling visar att trygghetsboende fyller en saknad 

mellanboendeform som medborgare i kommunen efterfrågar. Vård och omsorgsboende är boendeformen för de 

mest sjuka äldre och är biståndsprövat utifrån socialtjänstlagen. 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 

Stadsbidrag tillförs nämnden under 2018 med syfte att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade 

vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Medel har tillförts 

under åren 2014-2018 vilket innebär att verksamheten behöver förberedas på förändrade 

bemanningsförutsättningar 2019. 

Verksamhet individ och familjeomsorg/ Funktionshinderomsorg 

Barn och unga 

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn-och ungdomsvården står inför är både större och 

svårare än tidigare.  

Framåt gäller att socialnämnden verkar för förebyggande, tidiga samt främjande insatser för barn och unga. 

Verksamheten behöver planera åtgärder enskilt men av vikt är att göra det i samverkan med andra aktörer. 

Området kommer särskilt att arbeta för att öka möjligheten för hemmaplanslösningar. 

Ensamkommande barn och unga 

Nationellt förändrade regler kring flyktingmottagandet förväntas ge effekter av minskad flyktingström till 

kommunen. Prognos medför ett mindre behov av Hem för vård eller boende(HVB) för målgruppen Förändrad 

ersättning från migrationsverket och Socialnämndens möjlighet att skapa stödboende för målgruppen ger ett 

behov av omvandling av hem för vård eller boende till stödboende. Boendebehovet förväntas minska under 2018 

och samverkan i GGVV kan vara aktuell. 
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Funktionshinderomsorg 

2018 har regeringen som mål att leverera förslag som gör lagstiftningen (LSS) mer ändamålsenlig och som 

tryggar människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i enlighet med konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Förslaget kan innebära att all bedömning av Personlig assistans övergår till 

kommun alternativt till Försäkringskassan. 

Socialnämnden fortsätter att påverkas starkt av förändrat regelverk hos försäkringskassan gällande personlig 

assistans. Personer med stora varaktiga funktionsnedsättningar anses inte längre ha grundläggande behov i den 

utsträckningen att försäkringskassan bär kostnadsansvaret. Således har individer stora omfattande behov som 

istället ska tillgodoses av socialnämndens verksamheter för funktionshinderomsorg. 

Initiativrika insatsformer som stödjer den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella behov måste 

utvecklas. Socialtjänsten möter en ökad efterfrågan på stödboende för personer inom omsorgen och det krävs att 

utveckla boendeformen servicebostad för målgruppen med måttlig funktionsnedsättning som ett alternativ till 

gruppbostad som är bostadsform för grava funktionsnedsättningar. Utvecklandet av boendeformer för 

funktionshindrade äldre säkerställer att kommunen har goda förutsättningar att kvalitetssäkra omsorgen och 

verksamheten. 

Verksamhetsområdet Daglig verksamhet kommer under 2018 projektform planera en nytänkande daglig 

verksamhet i Vaggeryds kommun utifrån en förändrad fysisk placering med nya möjligheter till sysselsättning då 

verksamhet flyttar till Skillingaryd i december 2018.  

 

Personal och kompetensförsörjning 

Ett fokus behöver läggas på att säkra våra verksamheter med tillräcklig och kompetent personal för att utveckla 

verksamheter och nå mål. Bristen på personal är kännbar inom yrken som socialsekreterare, sjuksköterskor och 

fysioterapeuter. Frisknärvaron har ökat något men behöver öka ytterligare för kontinuiteten i verksamheter. Nära 

ledarskap, god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och ett utvecklat ledningssystem är viktiga faktorer för en 

hållbar verksamhet.  

 

 



ÅRSREDOVISNING
2017



RESULTATRÄKNING, TKR 
Socialnämnd 2017

RESULTATRÄKNING, TKR BOKSLUT
2017

BUDGET
2017

BOKSLUT
2016

BOKSLUT
2015

Verksamhetens intäkter 103 625 88 817 122 896 83 789

Verksamhetens kostnader -344 347 -333 052 -341 545 -311 558

Verksamhetens nettokostnader -240 722 -244 235 -218 649 -227 769

Finansiella kostnader -40 -32 -46 -23

Avskrivningar -417 -357 -348 -124

Resultat efter avskrivningar -241 179 -244 624 -219 043 -227 916

Kommunbidrag 244 624 244 624 234 653 222 715

ÅRETS RESULTAT 3 445 0 15 610 -5 201



EKONOMISKT RESULTAT
Socialnämnd 2017

• Socialnämndens årsresultat på driftbudgeten redovisar ett
överskott om 3,4 mkr.

Socialnämnd -40 tkr

Socialförvaltning +430 tkr

Ensamkommande barn +3 055 tkr



ÅRSRESULTAT
2007-2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Serie2 3 445 15 608 -5 202 -19 723 -11 501 -2 419 -3 176 -9 318 -4 406 -8 520 -2 444
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BUDGET
Socialnämnd 2007-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget 167 252 182 100 187 476 181 333 191 105 197 535 214 658 213 526 222 715 234 653 244 624 242 873

Avvikelse mot budget -2 444 -8 518 -4 404 -9 319 -3 178 -2 418 -11 500 -19 722 -5 201 15 608 3 445
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DRIFTREDOVISNING
Socialnämnd 2017

Driftredovisning, tkr Bokslut 
2017

Budget
2017

Avvikelse

285 Bostadsanpassningsbidrag 1 623 1 100 -523

700 Socialnämnd 1 140 1 100 -40

750 Verkställighet IFO 5 889 6 043 154

751 Familjerådgivning 108 120 12

753 Ensamkommande barn -3 055 0 3 055

754 Myndighet barn och unga 17 560 13 899 -3 661

755 Myndighet vuxna 12 570 11 168 -1 402

756 Social omsorg 6 505 7 930 1 425

770 Socialförvaltning administration 21 560 27 818 6 258

771 Särskilt boende 60 783 63 453 2 670

773 Demensvård 10 894 11 172 278

774 Sjukvårdsinsatser 23 126 22 300 -826

776 Hemtjänst och övrig service 33 373 32 104 -1 269

781 LSS-insatser 17 752 14 513 -3 239

782 Övriga insatser 10 476 10 699 223

785 Bostad med särskild service 20 875 21 205 330

TOTALT 241 179 244 624 3 445



NYCKELTAL
Socialnämnd 2017

Socialnämnd, nyckeltal Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013

*medel Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr

Placerade barn institution, 
(kostnad per helårsplacering)

4,36 1 407 3,98 1 406 1,2 2 018 3,9 1 617 4,6 1 355

Placerade barn familjehem,
(kostnad per helårsplacering)

12 297 12 254 13,4 314 13,2 346 7,5 390

Familjerådgivning,      
(kronor per behandlingstimmar)

115 0,939 75 1,196 78 1,0 211 0,8 81 1,0

Heldygnsvård missbruk, 
(kronor per dygn)

1 233 3,0 1 302 2,4 2 303 1,9 1 771 1,6 1 601 1,8

Skyddat boende, 
(kronor per dygn)

268 2,4 733 2,2 759 1,9 462 2,8 181 1,7



NYCKELTAL
Socialnämnd 2017

Socialnämnd, nyckeltal (*medel) Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013

*medel Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr Antal Tkr

Särskilt boende       
(netto kostnad per brukare)

107 518,0 111 446,4 112 441,5 122 445,2 120 431,1

Korttidsvård       
(netto kostnad per brukare)

26 330,4 16 559,6 16 491,9 16 503,6 16 515,8

Demensboende      
(netto kostnad per brukare)

17 527,4 18 498,6 19 513,6 16,58 569,2 16 558,9

Personer med hemtjänst 
(netto kostnad per brukare)

223 159,6 220 155,5 196 181,3 206 180,4 212 169,3

Utförda hemtjänsttimmar,
(kr/timme)

54 942 0,548 46 555 0,593 49 091 0,569 59 558 0,515 50 676 0,568

LSS- ärenden       
(netto kostnad per brukare)

14 764,8 12 564,0 10,9 623,8 10 423,7 10 398,8

LASS-ärenden       
(netto kostnad per brukare)

19 316,6 23 311,1 23,2 298,7 22,8 326,4 26 299,5

Korttidsvistelse, inskrivna 
(netto kostnad per brukare)

20 120,9 15 150,2 16 117,6 19 100,6 16 95,5

Korttidstillsyn, inskrivna 
(netto kostnad per brukare)

14 98,5 11 102,2 14 105,7 16 61,8 14 72,6

Daglig verksamhet, inskrivna 
(netto kostnad per brukare)

65 118,3 53 129,0 51 154,6 49 176,7 48 169,0

Bostad med särskild service 
(netto kostnad per brukare)

31 730,7 32 658,7 32 683,5 33 696,4 33 704,7

Gruppboende, social omsorg 
(netto kostnad per brukare)

6 635,9 5 733,8 4,7 786 5 742,1 5 756,9



Ekonomiuppföljning
Januari 2018

Socialnämnd

Den 28 februari 2018
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Socialförvaltning 
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

700 Socialnämnd 71 92 21 1 100

750 Verkställighet IFO 523 616 93 7 260
7540 Familjecentral 60 51 -9 606
7546 Familj-och ungdomsteamet 261 322 61 3 772
7557 Mötesplats 119 149 30 1 769
7559 Särskild undervisningsgrupp 83 94 11 1 113

751 Familjerådgivning 8 10 2 120

754 Myndighet barn och unga 1 042 1 184 142 14 088
7541 Öppna insatser, barn och unga 58 45 -13 534
7542 Vård för barn, institution 258 300 42 3 600
7543 Vård för barn, familjehem 295 283 -12 3 399
7545 Handläggare barn och unga 431 556 126 6 555

755 Myndighet vuxna 490 1 008 518 11 910
7505 Socialt kontrakt 25 16 -9 194
7551 Öppna insatser missbruk 0 55 55 658
7552 Vård för missbrukare 74 158 84 1 897
7553 Brottsoffer, vuxna 42 65 23 775
7555 Handläggare vuxna 333 680 347 7 976
7558 Tjänsteköp elevboende 16 34 18 410



Socialförvaltning
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

770 Socialförvaltning Administration 2 052 2 654 601 30 896
7100 Socialförvaltning Ledning 367 581 214 6 879
7101 Socialförvaltning Administration 359 244 -115 2 924

varav Buffert 0 167 167 2 000
7102 Reception och administration 52 62 10 706
7200 STAB Ledning 275 381 106 4 505
7300 Myndighet Ledning 123 171 48 1 994
7302 Myndighet Mottagning 109 118 9 1 363
7400 ÄO/HS Ledning 518 510 -8 5 993
7500 IFO/FO Ledning 265 198 -67 2 374
7506 Social jour 0 26 26 308
7704 Kompetenshöjande insatser 13 42 29 500
7705 Verksamhetssystem 23 83 60 1 000
7764 Larm och Teknik 52 29 -23 350
7772 Resursenheten -104 42 146 0
7776 Resor kommun 0 0 0 0



Socialförvaltning
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

771 Särskilt boende 5 034 4 458 -576 53 182
7711 Särskilt boende Furugården 2 277 2 377 100 28 254
7712 Särskilt boende Sörgården 2 150 1 708 -442 20 585
7717 Distribution matlådor -77 0 77 0
7718 Kostverksamhet 684 373 -311 4 343

773 Demens-och korttidsverksamhet 1 590 1 375 -215 16 068
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken 295 258 -37 3 049
7732 Demensboende Eken/Boken 887 716 -171 8 264
7768 Korttidsenhet Granen 408 401 -7 4 755

774 Sjukvårdsinsatser 1 678 1 829 151 21 671
7741 Sjukvård 1 339 1 368 29 16 170
7744 Arbets-och fysioterapi 314 194 -120 2 301
7746 Tekniska hjälpmedel 25 242 217 2 900
7773 LOV-Hemsjukvård 0 25 25 300

776 Hemtjänst och övrig service 2 790 2 572 -218 30 586
7761 Hemtjänst Vaggeryd 1 288 1 144 -144 13 580
7762 Hemtjänst Skillingaryd 1 061 914 -147 10 849
7766 Anhörigbidrag 2 4 2 47
7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter 114 204 90 2 440
7780 Hemtjänst externt utförare 325 306 -19 3 670

285 Bostadsanpassningsbidrag 17 92 75 1 100



Socialförvaltning 
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

756 Social omsorg 601 648 47 7 702
7562 Boendestöd 585 624 39 7 412
7564 Tellus serviceboende 16 24 8 290

781 LSS Insatser 1 169 1 302 133 15 613
7803 Ersättning till FK (LASS) 464 610 146 7 316
7804 Övrig personlig assistans (LSS) 641 613 -28 7 355
7813 Sjuklöner 0 21 21 250
7820 Tjänsteköp LSS -38 0 38 0
7821 Ledsagarservice 102 58 -44 692

782 Övriga insatser 871 882 11 10 482
7822 Kontaktperson 40 39 -1 472
7825 Korttidsvistelse 109 176 67 2 092
7831 Korttidstillsyn 79 95 16 1 131
7832 Daglig verksamhet 643 572 -71 6 787

785 Bostad med särskild service 1 788 1 777 -11 21 095
7852 Gruppbostad Smedjegatan 365 365 0 4 336
7853 Gruppbostad Ringvägen 353 349 -4 4 162
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen 330 345 15 4 095
7855 Gruppbostad Stationsgatan 345 347 2 4 116
7856 Gruppbostad Östra Allégatan 395 371 -24 4 386



Socialförvaltning
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING 19 723 20 499 775 242 873

SUMMA SOCIALFÖRVALTNING inkl. EKB 1 225



Ensamkommande barn
Januari 2018

Verksamhet program
Utfall

Jan-Jan
2018

Budget
Jan-Jan

2018

Avvikelse
Jan-Jan

2018
Årsbudget

HVB-hemmet 997 1 013 16 10 228

7531 HVB Talludden 781 713 -68 7 187
7535 HVB Saturnus 25 3 -22 35
7536 Utslussboende 174 281 107 2 816
7537 HVB Berget 0 0 0 0
7538 HVB Skogsvägen 17 16 -1 190

ID 7532 Extern Institution 227 0 -227 0

ID 7533 Familjehem 50 0 -50 0

ID 7054 Myndighet 61 100 39 1 200

ID 7530 Administration 0 83 83 1 000
Intäkter från Migrationsverket 1 689 1 131 558

ID 7053 Ledning EKB 93 123 30 1 140

753 Ensamkommande barn 450 13 568



STATISTIK IFO 2018
JAN

Barn, placeringar institution 3
flickor 3

pojkar 0
förälder-barn 0
familj 0
antal dygn 93

Barn, familjehem 12
Flickor 6
Pojkar 6

Barn, köpt öppenvård 0
Flickor 0
Pojkar 0

Familjerådgivning, timmar 9

Vuxna, placeringar institution 3
kvinnor 0
män 3

Vuxna, köpt öppenvård 0
kvinnor 0
män 0

Placeringar skyddat boende 0
antal dygn 0

Ensamkommande barn
Nya anvisningar 0
Asylsökande 16
PUT 5
TUT 1

HVB i kommunen 13
HVB i annan kommun 5
HVB från annan kommun 0
Släktinghem 1
Familjehem 2
Jourhem 1
Konsulentstött familjehem 1



STATISTIK VÅRD OCH OMSORG 2018
JAN

Antal brukare Sörgården 41
Antal tomma lägenheter Sörgården 3

Antal brukare Furugården 53
Antal tomma lägenheter Furugården 10

Antal brukare Korttidsvård Granen 16
Antal brukare Demensboende 14
Antal brukare Korttidsvård Asken 11

Antal boende Tellus servicebostad 6
Antal tomma lägenheter 1

Antal boendestödsinsatser 54

Korttidsvistelse, inskrivna 15
Antal dygn 59

Korttidstillsyn, inskrivna 23
Antal dygn 97

Daglig verksamhet, inskrivna 66
*Fabriken 23
*Stjärnan 11
*Knuten 20
*Utflyttad 10
*Annan kommun 1
*Vilande 1

Antal dygn 22



STATISTIK VÅRD OCH OMSORG 2018
JAN

Gruppbostäder
Smedjegatan antal platser 8
Smedjegatan antal boende 8

Ringvägen antal platser 5

Ringvägen antal boende 5

Fågelåsen antal platser 5
Fågelåsen antal boende 5

Stationsgatan antal platser 8
Stationsgatan antal boende 8

Östra Allégatan antal platser 4
Östra Allégatan antal boende 5



STATISTIK VÅRD OCH OMSORG 2018

JAN
Hemtjänst utförda HSL timmar Vaggeryd 275,00
Hemtjänst utförda HSL timmar Skillingaryd 156,89
Totalt utförda HSL timmar 431,89

Hemtjänst utförda SOL timmar Vaggeryd 1 897
Hemtjänst beviljade timmar Vaggeryd 2 381
Utförandegrad Vaggeryd 0,80

Hemtjänst utförda SOL timmar Vaggeryd 1 897
Hemtjänst tillgängliga personaltimmar Vaggeryd 3 752
Andel av tid hos brukare Vaggeryd 0,51

Hemtjänst utförda SOL timmar Skillingaryd 1 865
Hemtjänst beviljade timmar Skillingaryd 2 107
Utförandegrad Skillingaryd 0,89

Hemtjänst utförda SOL timmar Skillingaryd 1 865
Hemtjänst tillgängliga personaltimmar Skillingaryd 3 292
Andel av tid hos brukare Skillingaryd 0,57

Antal brukare med hemtjänst - Vaggeryd 97
Antal brukare med hemtjänst - Skillingaryd 89

Antal brukare med hemtjänst privata utförare VG 19
Utförda hemtjänsttimmar - privata utförare VG 631,3

Antal brukare med hemtjänst privata utförare SK 15
Utförda hemtjänsttimmar - privata utförare SK 400,7

LSS-ärenden 18
LASS-ärenden 13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 25 2018/001 13 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande

Beslutsattestanter 2018

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslutsattestanter enligt förteckning godkänns 

efter vissa justeringar av attestanter (personer som slutat sin anställning). 

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ska årligen göra en översyn av beslutsattestanter inom 

verksamheten. Förvaltningen har sammanställt en förteckning med förslag 

till beslutsattestanter.  

Beslutsunderlag
Förvaltningens förteckning. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2018-01-05

BESLUTSATTESTANTER SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET 2018
Förvaltningscheferna eller dennes ställföreträdare samt ordförande har generell attesträtt. (Ej egna kostnader och ersättningar)
Förvaltningsekonom har generell beslutsrätt för rättelser i socialnämndens redovisning.

ID/program Akt Ordinarie attestant Ersättare Granskare

700 Socialnämnd
7001 Socialnämnd Lotta Damberg Annika Lagerkvist Sanja Matic

750 Verkställighet IFO
7540 Familjecentral Markus Redman Eva Rosenkvist Gisela Skoog
7546 Familj-och ungdomsteamet Markus Redman Eva Rosenkvist Gisela Skoog
7557 Mötesplats Markus Redman Eva Rosenkvist Gisela Skoog
7559 Särskild undervisningsgrupp Markus Redman Eva Rosenkvist Gisela Skoog

751 Familjerådgivning
7511 Familjerådgivning Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic

2801 – 2820 Egna medel Jakob Eriksson
Annie Vuong
Jessica Palm

7521 Ekonomiskt bistånd Maria Åhman Annika Lagerqvist Jessica Palm

753 Ensamkommande barn
7053 Ledning ensamkommande barn Jessika Holmkvist Lotta Damberg Sanja Matic
7054 Myndighet ensamkommande barn Maria Nordgren Jessika Holmkvist Alisa Makic
7530 Administration ensamkommande barn Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic

861 Schablonbidrag Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic
862 Utredningskostnad Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic
866 Grundbidrag Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic
867 Extraordinära Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic
868 Övrigt Lotta Damberg Jessika Holmkvist Sanja Matic

7531 HVB Talludden Eric Tennevi Thomas Fröding Gisela Skoog
7532 Institution ensamkommande barn Meena Lago Jessika Holmkvist Alisa Makic
7533 Familjehem ensamkommande barn Meena Lago Jessika Holmkvist Alisa Makic
7535 HVB Saturnus Thomas Fröding Eric Tennevi Gisela Skoog
7536 Utslussboende Eric Tennevi Thomas Fröding Gisela Skoog
7537 HVB Berget Thomas Fröding Eric Tennevi Gisela Skoog
7538 HVB Skogsvägen Eric Tennevi Thomas Fröding Gisela Skoog

1(4)

7



Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2018-01-05

754 Myndighet barn och unga
7541 Öppna insatser barn och unga Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic
7542 Vård för barn institution Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic

504 Vård på institution Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic
505 Dagvård Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic

7543 Vård för barn familjehem Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic
520 Enskilt hem Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic
521 Familjehem Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic

7545 Handläggare barn och unga Meena Lago Maria Nordgren Alisa Makic

755 Myndighet vuxna
7505 Socialt kontrakt Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm
7551 Öppna insatser missbruk Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm
7552 Vård för missbrukare Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm

504 Vård på institution Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm
505 Dagvård Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm

7553 Brottsoffer, vuxna Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm
7555 Handläggare vuxna Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm
7558 Tjänsteköp Elevboende Maria Åhman Maria Nordgren Jessica Palm

285 Bostadsanpassningsbidrag
7748 Bostadsanpassningsbidrag Eva Rosenkvist Lotta Damberg Eva Berntsson

770 Socialförvaltning Administration
7100 Socialförvaltning Ledning Lotta Damberg Annika Lagerqvist Sanja Matic
7101 Socialförvaltning Administration Lotta Damberg Annika Lagerqvist Sanja Matic
7102 Reception och administration Eva Rosenkvist Maria Nordgren Anita Johansson
7200 STAB Ledning Annika Lagerqvist Lotta Damberg Sanja Matic
7300 Myndighet ledning Maria Nordgren Jessika Holmkvist Sanja Matic
7302 Myndighet Mottagning Maria Nordgren Jessika Holmkvist Sanja Matic
7400 ÄO/HS Ledning Eva Rosenkvist Jessika Holmkvist Sanja Matic
7401 ÄO/HS Stimulansmedel Eva Rosenkvist Lotta Damberg Sanja Matic
7500 IFO/FO Ledning Jessika Holmkvist Eva Rosenkvist Sanja Matic
7506 Social jour Maria Nordgren Jessika Holmkvist Jessica Palm
7704 Kompetenshöjande insatser Lotta Damberg Annika Lagerqvist Sanja Matic
7705 Verksamhetssystem Annika Lagerqvist Lotta Damberg Camilla Åkerblad
7764 Larm och Teknik Annika Lagerqvist Lotta Damberg Camilla Åkerblad
7772 Resursenheten Anita Johansson Annika Lagerqvist Gunilla Olander
7776 Resor kommuner Lotta Damberg Eva Rosenkvist Helen Kinnman

771 Särskilt boende

2(4)



Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2018-01-05

7711 Särskilt boende Furugården

589 Gemensamt Marcus Pihl Eva Rosenkvist Katarina Wilander
538 Linden Marcus Pihl Eva Rosenkvist Katarina Wilander
522 Kastanjen Marcus Pihl Eva Rosenkvist Katarina Wilander
582 Furugården natt Marcus Pihl Eva Rosenkvist Katarina Wilander

7712 Särskilt boende Sörgården

524 Gemensamt Agnes Hylén Eva Rosenkvist Anna Nagy
539 Vit- och blåsippan Agnes Hylén Eva Rosenkvist Anna Nagy
526 Hagen och Kullen Agnes Hylén Eva Rosenkvist Anna Nagy
527 Ängen och Gläntan Agnes Hylén Eva Rosenkvist Anna Nagy
583 Sörgården natt Agnes Hylén Eva Rosenkvist Anna Nagy

7717 Distribution matlådor Monika Johansson Eva Rosenkvist Desirée Olson
7718 Kostverksamhet Monika Johansson Eva Rosenkvist Anna Nagy

773 Demens och korttidsverksamhet
7730 Dagverksamhet/korttidsvård Asken Isabell Svensson Eva Rosenkvist Katarina Wilander
7732 Demensboende Eken/Boken Isabell Svensson Eva Rosenkvist Katarina Wilander
7768 Korttidsboende Granen Isabell Svensson Eva Rosenkvist Katarina Wilander

774 Sjukvårdsinsatser
7741 Sjukvård Linda Morén Eva Rosenkvist Susanne Wissert
7744 Arbets- och fysioterapi Linda Morén Eva Rosenkvist Eva Berntsson
7746 Tekniska hjälpmedel Linda Morén Eva Rosenkvist Eva Berntsson
7773 LOV - hemsjukvård Linda Morén Eva Rosenkvist Susanne Wissert

776 Hemtjänst och övrig service
7761 Hemtjänst Vaggeryd Amanda Bergman Cathrin Kjell Desirée Olson
7762 Hemtjänst Skillingaryd Cathrin Kjell Amanda Bergman Desirée Olson
7766 Anhörigbidrag Eva Rosenkvist Lotta Damberg Berit Grahn
7767 Aktivitetshus Jupiter Eva Rosenkvist Lotta Damberg Berit Grahn
7780 Hemtjänst externa utförarna Eva Rosenkvist Lotta Damberg Helen Kinnman

781 Personlig assistans
7803 Ersättning till FK Lotta Damberg Annika Lagerqvist Helén Kinnman
7804 Övrig personlig assistans Lotta Damberg Annika Lagerqvist Helén Kinnman
7813 Sjuklöner Lotta Damberg Annika Lagerqvist Helén Kinnman
7820 Tjänsteköp LSS Lotta Damberg Annika Lagerqvist Sanja Matic
7821 Ledsagarservice Lotta Damberg Annika Lagerqvist Helén Kinnman
782 Övriga insatser
7822 Kontaktperson Jessika Holmkvist Mona-Lill Sjöland Emma Swarup
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Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2018-01-05

7825 Korttidsvistelse Mona-Lill Sjöland Emma Swarup William Johansson
7831 Korttidstillsyn Mona-Lill Sjöland Emma Swarup William Johansson
7832 Sysselsättning Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Gunilla Olander

532 Gemensamt Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Gunilla Olander
533 Knuten Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Gunilla Olander
534 Fabriken Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Gunilla Olander
536 Stjärnan Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Gunilla Olander

785 Bostad med särskild service
7852 Gruppbostad Smedjegatan Mona-Lill Sjöland Emma Swarup Britt-Marie Sandberg
7853 Gruppbostad Ringvägen Mona-Lill Sjöland Emma Swarup Christel Lindahl
7854 Gruppbostad Fågelåsen Mona-Lill Sjöland Emma Swarup Alexandra Antonsson
7855 Gruppbostad Stationsgatan Emma Swarup Mona-Lill Sjöland Anette Engström
7856 Gruppbostad Östra Allégatan Emma Swarup Mona-Lill Sjöland Ann Lindblad

756 Socialomsorg
7562 Boendestöd Mateo Gracin Emma Swarup Gunilla Olander
7564 Tellus serviceboende Mateo Gracin Emma Swarup Gunilla Olander
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 12 2018/027 13 

Justering Exp Utdragsbestyrkande

Socialnämndens delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
1. Förvaltningens förslag till delegationsordning godkänns.

2. Effekterna av den förändrade delegationsordningen ska följas upp

och redovisas till socialnämnden i juni 2018.

3. Kompletterande beslutanderätt i brådskande ärenden ges till

ledamöterna Ann-Katrin Löfstedt (M) och Peter Fransson (S).

Sammanfattning av ärendet
Efter ny förvaltningsorganisation och nya befattningar finns det ett behov av 

att uppdatera nuvarande delegationsordning. Layoutmässigt har den även 

fått ett nytt utseende för att förenkla sökandet i delegationsordningen. 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som 

givit delegeringen. Denna bär fulla ansvaret för de fattade besluten och kan 

normalt heller inte återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering, 

men väl dra tillbaka delegeringen om man är missnöjd med besluten. 

Nämnden har även att namnge de ledamöter som ska ha rätten att utöva 

kompletterande beslutanderätt. 

Maria Nordgren, verksamhetschef myndighet presenterar de väsentligaste 

förändringarna. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 

Förslag till ny delegationsordning  

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Allmänt  
Att delegera innebär att överflytta
beslutsrätt. Delegering kan ske både från
kommunfullmäktige till nämnd och från
nämnd till utskott, förtroendevalda och
anställda. Den som får beslutanderätten
kallas delegat.
När en nämnd delegerat sin beslutanderätt
träder delegaten helt in i nämndens ställe.
Beslut som fattas enligt denna
delegationsordning är juridiskt sett
nämndens beslut och kan överklagas på
samma sätt som nämndens beslut.
Beslut som fattas på delegation är ett
slutgiltigt beslut på nämndens vägnar.
Det kan inte ändras annat än genom
omprövning av eller genom överklagande.
Nämnden kan dock föregripa delegatens
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta
över. Nämnden kan också, om den finner
anledning till det, återta rätten att ta beslut
på delegation.
Denna delegationsordning innehåller en
förteckning över ärenden i vilka
Socialnämnden har delegerat
beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot
eller anställd hos kommunen.
Om en ärendetyp inte finns med i
förteckningen är arbetsutskottet
beslutsfattare.
I förteckningen anges, när det gäller
anställd, till vilken kategori av
befattningshavare delegation lämnas.

Delegationsbegränsningar i 

socialtjänstlagen 
Vissa av socialnämndens beslut är av
sådan integritetskänslig natur att man har
funnit skäl att införa begränsningar i
möjligheten till delegation. Sådana
delegeringsbegränsningar finns angivna i
10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Där
uppräknas ett antal ärendetyper där

beslutanderätten endast kan delegeras till
en särskild avdelning som består av
ledamöter eller ersättare i nämnden
(utskott).
Ytterligare regler om delegation finns i 10
kap 5 § SoL. Där uppräknas vilka
ärendetyper enligt Föräldrabalken (FB) där
beslutanderätten kan delegeras. Övriga
beslut enligt Föräldrabalken kan inte
delegeras. Ytterligare några
delegeringsförbud finns angivna i 10 kap 5
§ SoL

Rätt att besluta  
Rätten att besluta enligt
delegationsordningen omfattar såväl bifall
som avslag om inte annat är särskilt
angivet.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp
innefattar även att avge yttrande till högre
instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.
Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå
vilar alltid på en tjänsteman, nämligen den
som fattat beslutet. Det hindrar naturligtvis
inte att denne konfererar med annan
tjänsteman för att få
referensmaterial/underlag för beslut.

Generellt gäller att ersättare för ordförande
i första hand är vice ordförande och i andra
hand speciellt utsedd ledamot från
socialnämnden.

Jäv eller annat förfall hos 

delegat 
Vid jäv eller förfall för delegat som är
anställd, inträder i första hand delegatens
närmaste chef, i andra hand närmast
överordnad chef.

Anmälan av delegationsbeslut  
Enligt 6 kap 40 § kommunallagen ska
delegationsbeslut anmälas till nämnden.
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Anmälan av beslut ska ske skriftligen till
närmast följande sammanträde med
socialnämnden om inte annat meddelats.

Registrering i nämndens 
protokoll 
Anmälan av delegationsbeslut antecknas
under särskild paragraf i protokollet.

Vidaredelegering och anmälan 
Förvaltningschef eller motsvarande kan
ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa
ärendegrupper. Kommunallagens kap 6 §
37 stadgar vad som gäller för
vidaredelegation. Beslut fattade på
vidaredelegation skall anmälas till
förvaltningschefen.
Villkor för vidaredelegeringen är att
förvaltningschefen anger vilken delegat
(befattning) som fått beslutanderätten samt
att beslut som fattats på sådan
vidaredelegation även ska anmälas till
nämnden enligt ovan (vidareanmälan).

Överklagan av beslut 
Beslut fattat på delegation i
arbetsutskottet/socialnämnden kan
överklagas genom förvaltningsbesvär vid
Förvaltningsrätten som första instans.
Överklagandetiden räknas från den dag, då
den enskilde fick del av beslutet.
Överklagandet skall ha ingetts till
beslutande instans inom 3 veckor från
detta datum.
Beslut av mer övergripande karaktär och
som inte avser myndighetsutövning
gentemot enskild kan överklagas genom
laglighetsprövning. Överklagandetiden
räknas från den dag, då protokollet
tillkännagavs på kommunens officiella
anslagstavla på webben, Vaggeryd.se.
Överklagandet skall ha ingetts till
beslutande instans inom 3 veckor från
detta datum.

Brådskande ärenden och 

kompletterande beslutanderätt 
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en
nämnd uppdra åt ordföranden att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.
För att kunna fatta snabba beslut, när så
erfordras, finns även särskilt angivna regler
gällande en så kallad kompletterande
beslutanderätt i lagen om vård av unga
(LVU) samt i lagen om vård av missbrukare
(LVM).
Den kompletterande beslutanderätten kan
utövas av ordföranden eller annan ledamot.
För att vara behörig att fatta beslut enligt
kompletterande beslutanderätt måste
ledamoten vara ordinarie ledamot i
socialnämnden. Syftet med den
kompletterande beslutanderätten är att det
alltid ska finnas någon som kan fatta beslut
när nämndens/utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslut som fattats med stöd av
kompletterande beslutanderätt skall
anmälas till nämnden.
Nämnden har i ett särskilt beslut angett
med namn vilka som har förordnats att ha
kompletterande beslutanderätt.

Undantag av delegering 
Socialnämnden får inte enligt lag delegera
vissa beslut. Vilka dessa beslut är finns
beskrivna i 10 kap 4 och 5 § §
socialtjänstlagen.

Upplysningar  
Upplysningar i frågor rörande delegation
och dylikt kan erhållas från myndighetschef
eller socialchef.
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Använda förkortningar i delegationsordningen  
Lagar och förordningar 
AL Alkohollag 
BB Basbelopp 
BostadpL. Lag om bostadsanpassningsbidrag (1192:1574) 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
Underhför Förordning om underhållsstöd (1996:1036) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
LOV Lagen om valfrihet 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1193:387) 
LSS-för LSS-förordningen (1193:1090) 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patienssäkerhetslag (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) 
SkadestL Skadeståndslagen (1972:207) 
Smittsk.L Smittskyddslagen (1984:1472) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 
Övrigt 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HVB Hem för vård eller boende 
IVO Inspektionen för Vård och omsorg 
SN Socialnämnden 
AU Arbetsutskott  
Socialsekreterare  
FC Förvaltningschef (socialchef) 
MC Myndighetschef 
VC Verksamhetschef 
EC Enhetschef 
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Delegationsordning 

1. Allmänna ärenden

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
1.1 Beslut i ärenden som är så

brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

6 kap
36 § KL

Ordförande
eller vid
förhinder vice
ordförande

1.2 Förtroendevaldas
deltagande i kurser,
konferens, resor mm

Ordförande

1.3 Representation över 0,5
BB per gång inom
anslagen ram

Ordförande

1.4 Beslut att utse
personuppgiftsombud för
nämnden

PUL 37
§

Ordförande

1.5 Anskaffning av
konsulttjänster (beslut om
att upphandling av konsult
får ske)
0 – 3 basbelopp
3 – 20 basbelopp

FC
SN

1.6 Anskaffning av övriga
varor och tjänster(beslut
om att upphandling får
ske)
0 – 6 basbelopp
6 – 20 basbelopp

FC
SN

1.7 Upphandlingar/ramavtal
(externa/interna)

 Under halva
tröskelvärdet

 Över halva
tröskelvärdet

FC

SN

Avser beslut om att 

anta leverantör 

samt rätten att 

underteckna avtal. 

1.8 Direktupphandlingar, upp
till 3 basbelopp

FC

1.9 Beslut om försäljning av
lös egendom

 0 – 1 basbelopp
 1 – 5 basbelopp

FC
SN

1.10 Attesträtt FC Med rätt att
vidaredelegera
attesträtten
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
1.11 Utkvittera

värdeförsändelser
FC Särskild utsedd

personal av
lägst
områdeschef/
EC

1.12 Rätt att teckna
interna/externa hyresavtal

KS KS

1.13 Rätt att teckna hyresavtal
gentemot brukare/klient

EC Individärenden

2. Överklagande av ärenden

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid och beslut att avvisa
överklagande som kommit
in för sent
- vid beslut av

ordförande eller
förordnad ledamot i
SN au enligt 11 § LVU

- vid beslut av
ordförande eller
förordnad ledamot i
SN au enligt 14 § 2 st
2 p LVU

- vid beslut av SN eller
SN au

- vid beslut av delegat 

24 § 1
st FL

EC

EC

EC

Delegaten
(gäller varje
delegat med
beslutanderätt i
myndighetsären
de) 

2.2 Omprövning av beslut
- vid beslut av

ordförande eller

27 § FL
AU
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

förordnad ledamot 
enligt 11 § LVU 

- vid beslut av AU enligt 
14 § 2 st 2 p LVU 

- vid beslut av SN 
(huruvida omprövning 
ska ske eller inte - 
själva omprövningen 
görs av SN) 

- vid beslut av AU 
(huruvida omprövning 
ska ske eller inte – 
själva omprövningen 
görs av AU) 

- vid beslut av AU enligt 
alkohollagen gällande 
stadigvarande 
serveringstillstånd 
(huruvida omprövning 
ska ske eller inte – 
själva omprövningen 
görs av AU) 

- vid övriga beslut  

 
AU/SN 

 

AU 

 
 
 
 
 
AU 
 
 
 
 
 
 
AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Närmaste chef 
till delegat i 
ursprungsbeslut 

2.3  Yttrande till förvaltningsrätt 
med anledning av enskilds 
överklagan av  
- beslut fattat av 

tjänsteman 
- beslut fattat av AU 
beslut fattat av ordförande 
eller förordnad ledamot 
enligt 11 § LVU 
- beslut fattat av 

ordförande eller 
förordnad ledamot av 
AU enligt 14 § 2 st 2 p 
LVU 

  
 
 
 
Närmaste chef 
till delegat i 
ursprungsbeslut 
AU/SN 
 
 
 
 
AU 
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

2.4  Beslut att 
överklaga/begära 
prövningstillstånd samt 
begära inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
socialnämndens beslut 
 

16 kap 
3 § SoL 
LSS § 
27 
6 kap 
33 § KL 
och 34 
§ p3 

Ordförande 
 
 
 
 
 
 

 

 

  2.5 Beslut att inte 
överklaga/begära 
prövningstillstånd när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
socialnämndens beslut 

 

 Ordförande  
 
 
 
 

  2.6 Beslut att återkalla 
socialnämndens 
överklagan av 
förvaltnings- eller 
kammarrättsdom 

 AU  

 

3. Utlämnande av uppgift/allmän handling 

 
 

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
3.1 
 
 
 
 
 

Beslut i fråga att bevilja/ 
avslå begäran om 
utlämnande av allmän 
handling  
 

Kap. 2 § 14  
Tryckfrihets-  
Lagen  
Kap. 6, 10, 
12, 
21 OSL  

EC 
 
 
 
 
 

 

3.2 Besluta om 
anonymitetsskydd för 
anmälare 

26 kap 5 § 
OSL 

Mottagnings- 
sekreterare 
Socialsekreterare 

 

3.3 Beslut om att lämna 
uppgifter ur 
personuppgifter i 
forskningssyfte 
- till statliga 

myndigheter 
- till övriga 

12 kap 6 § 
SoL 

 
 
 
 
EC 
 
EC 
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
3.4 Beslut i fråga att 

polisanmäla brott som 
hindrar nämndens 
verksamhet 
- bidragsbrott 
- i övriga fall (t ex 

misshandel av 
socialarbetare, hot, 
förstörelse av 
socialnämndens 
egendom) 

10 kap 2 § 
OSL, 12 kap 
10 § SoL 
6 § 
Bidragsbrotts-
lagen 

EC/MC 
 

 

3.5 Beslut i fråga att lämna 
uppgift som angår 
misstanke om brott, för 
vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i ett år eller 
försök till brott för vilket 
inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i två år, till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet 

10 kap 23 § 
OSL 
12 kap 10 § 
SoL 

EC  

3.6 Beslut i fråga att 
polisanmäla vissa brott 
som riktar sig mot 
underåriga (brott mot liv 
och hälsa, 
misshandelsbrott, brott 
mot frihet och frid, olaga 
frihetsberövande, olaga 
tvång, sexualbrott, 
könsstympning) 

10 kap 21 § 
OSL 
12 kap 10 § 
SoL 

EC 
 
 

 

3.7 Beslut i fråga att uppgift 
som angår misstanke 
om överlåtelse av 
narkotika eller 
dopningsmedel eller 
icke ringa fall av olovlig 
försäljning eller 
anskaffning av 
alkoholdrycker till 
underårig, lämnas till 

10 kap 22 § 
OSL 
12 kap 10 § 
SoL 

EC 
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

åklagarmyndighet eller 
polismyndighet 

3.8 Beslut i fråga att till 
polismyndighet lämna 
uppgift som behövs för 
omedelbart polisiärt 
ingripande av underårig 
vid överhängande och 
allvarlig risk för den 
unges hälsa eller 
utveckling eller under 
pågående brott 

10 kap 20 § 
OSL 

Socialsekreterare 
EC 

 
 

 

4. Serveringstillstånd Alkohollagen 
Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

4.1.  Beslut i fråga om 
stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet 
sällskap 

8 kap 2, 4, 7 
§ § AL 

AU  

4.2.  Beslut i fråga om 
utvidgning av 
serveringstillstånd till att 
omfatta uteservering 

8 kap 2 § AL AU  

4.3.  Beslut i fråga om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten 

8 kap 4 § AL Alkoholhandläggare  

4.4.  Beslut i fråga av tillfällig 
ändring av 
stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, 
tid och dryck. Avser 
även komplettering med 
catering och gemensam 
serveringsyta 

8 kap 2, 4, 
14, 19 §§ AL 

Alkoholhandläggare  

4.5.  Beslut om att meddela 
tillståndshavare erinran 

9 kap 17 § 
AL 

Alkoholhandläggare  

4.6.  Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning 

9 kap 17 § 
AL 

AU  

4.7.  Beslut om återkallelse av 
tillstånd 

9 kap 18 § 

2, 3p  
 

AU  
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
4.8.  Beslut om återkallelse av 

tillfälligt 
serveringstillstånd 

9 kap 18 § 
AL 

AU  

 
 

5. Lex Sarah/Lex Maria 

 
Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

5.1.  Anmälan till IVO enligt 
Lex Sarah 

14 kap 7 § 
SoL samt 
LSS 24 § f 

SN  

6. Socialtjänstlagen  

6.1. Utredning, överflyttning av ärende 

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
6.1.1.  Beslut om att utredning 

ska inledas 
 

 

11 kap 1,2 
 § § SoL 

Mottagnings-
sekreterare 
Socialsekreterare 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.2.  Beslut om att inte 
inleda utredning 

11 kap 1 § 
SoL 

Mottagnings-
sekreterare 
EC 

 

6.1.3.  Beslut om att inledd 
utredning ska avslutas 
- avser barn och 

unga 
- avser anmälan 

enligt lagen om 
omhändertagande 
av berusade 
personer 

- övrigt 

11 kap 1 § 
SoL 

Mottagnings- 
sekreterare 
EC 
 

 

6.1.4.  Beslut om att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 2 § 
SoL 

MC  
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6.1.5.  Beslut om att utredning 
inte ska föranleda 
någon åtgärd 

11 kap 1 § 
SoL 

EC 
Mottagnings- 
Sekreterare 
 

 

6.1.6.  Beslut om kostnader i 
samband med 
utredning gällande 
barn och unga 
 

Kap 4 1 § 
SoL 
 
 

 
 
 
EC 
 

 

6.1.7.  Beslut om begäran om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

EC  

6.1.8.  Beslut att ta emot ett 
ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

EC  

6.1.9.  Beslut att inte ta emot 
ett ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

EC  

6.1.10.  Beslut att ansöka hos 
IVO om överflyttning av 
ärende till annan 
kommun 

2 a kap 11 § 
SoL 

MC  

6.1.11.  Beslut att överklaga 
IVO-beslut om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 

16 kap 4 § 
SoL 

MC  

6.1.12.  Beslut om uppföljning 
efter avslutad 
utredning utan insats 
då barn eller 
vårdnadshavare 
avvisar erbjuden insats 
- avser barn och unga 

11 kap 4 a § 
SoL 

EC  

6.1.13.  Beslut om att avsluta 
uppföljning utan insats 
då barn eller 
vårdnadshavare 
avvisar erbjuden insats 
– avser barn och unga 

11 kap 4 c § 
SoL 

EC  

6.1.14.  Beslut om uppföljning 
efter det att en 
placering upphört då 
barn eller 
vårdnadshavare 
avvisar erbjuden insats 
– avser barn och unga 

11 kap 4 b § 
SoL 

EC  
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6.1.15.  Beslut om att avsluta 
uppföljning efter det att 
en placering upphört 
då barn eller 
vårdnadshavare 
avvisar erbjuden insats 
– avser barn och unga 

11 kap 4 c § 
SoL 

EC  

 

6.2. Ekonomiskt bistånd  
Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

6.2.1.  Beslut om månatligt 
ekonomiskt bistånd 
 
- enligt riksnorm och 

riktlinjer 
 

- med villkor om 
praktik eller 
kompetenshöjande 
åtgärder 

 
- vägrande av eller 

nedsättning av 
fortsatt 
försörjningsstöd 

 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 
 
4 kap 4 § 
SoL  
 
 
 
4 kap 5 § 
SoL 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Socialsekreterare 

 

6.2.2. 6 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till livsföring i 
övrigt 
- enligt riktlinjer max 

14 % av BB  
- enligt riktlinjer max 

50 % av BB  

4 kap 1 § 
SoL 
 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
EC 

 

6.2.3. 6 Beslut om ekonomiskt 
bistånd i samband med 
placering, omplacering 
eller flytt från 
familjehem eller HVB 
för barn och ungdom 
- enl. riktlinjer upp till 

18 % av BB 
- utöver riktlinjer 

4 kap 1 § 
SoL 
 

 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
EC 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.4. 6 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader 
enligt kommunens 
riktlinjer och utgifter i 

4 kap 1, 2 § § 
SoL 
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Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
omedelbar anslutning 
till dödsfallet 

 upp till 52 % av 
BB 

 över 52 % av 
BB 

 
 
 
Administratör 
 
EC 
 
 

6.2.5. 6 Beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver 
skyldigheten enligt 4 
kap 1 § SoL 
- enligt riktlinjer max 

50 % av BB 
- enligt riktlinjer över 

50 % av BB 

4 kap 2 § 
SoL 

 
 
 
 
EC 
 

 
AU 

     
 

6.2.6.  Beslut att bevilja 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL 
mot återkrav 

9 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare  

6.2.7.  Beslut att bevilja 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL 
mot återkrav 

9 kap 2 § 2 st 
SoL  

EC  

6.2.8. 3 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL 

9 kap §§1,2 
SoL 

EC  

6.2.9.  Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL 

9 kap 2 §, 2 
st SoL 

EC  

6.2.10. 6 Beslut om bistånd i 
form av förmedling av 
egna medel 

4 kap 1 § 
SoL 

EC  

6.2.11. 6 Beslut om bistånd i 
form av 
andrahandskontrakt 
med socialnämnden 

4 kap 1 § 
SoL 

EC 
 

 

6.2.12. 6 Borgensåtagande 
avseende 
hyreskontrakt 

4 kap 2 § 
SoL 

EC  

6.2.13. 2 Kommunal borgen 
enligt kommunallagen, 
under förutsättning att 
hyresgästen i övrigt 
följer BKN:s regler 

KL EC  
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Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

6.2.14. 6 Kommunal borgen till 
ungdomar mellan 18-25 
år som har svårt att 
etablera sig på 
arbetsmarknaden enligt 
BKN:s regler 

KL EC  

6.2.15. 6 Beslut om bistånd i 
form av jourlägenhet 

4 kap 1 § 
SoL 

EC  

6.2.16. 6 Beslut om bistånd i 
form av 
träningslägenhet 

4 kap 1 § 
SoL 

EC  

6.2.17. 6 Beslut om att väcka 
talan hos 
Förvaltningsrätten om 
återbetalning av 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap § § 1,2 Sol 
och kommunens 
kostnad enligt 8 kap 1 § 
SoL 

9 kap 3 § 
SoL  

AU  

6.2.18. 6 Beslut om att teckna 
avtal med: 
- elleverantör 
- magasineringsfirma 

4 kap 2 § 
SoL 

EC 
 

 

6.2.19.  Beslut om bistånd i 
form 4 kap 1, 2 § SoL 
av skyddat boende för 
personer som utsatts  
för våld i nära relation: 

 upp till 14 dagar  
 därefter upp till 

2 månader 
 Därefter upp till 

4 månader 
 Därefter  

 

Beslut om 
bistånd i form 
4 kap 1, 2 § 
SoL 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
EC 
 
 
MC 
AU 
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6.2.20. Beslut om upphörande
av bistånd till skyddat
boende

EC

6.3. Öppenvårdsinsatser 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.3.1. Beslut om bistånd i

form av
öppenvårdsinsatser
barn och ungdom

 egen kommunal
regi

 Extern regi 

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

EC
6.3.2. Beslut om bistånd i

form av
öppenvårdsinsats för
missbrukare

 egen kommunal
regi 

 Extern regi 

Socialsekreterare

EC

6.4. Kontaktperson/-familj 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.4.1. 6Beslut om bistånd i

form av kontaktperson/-
familj

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

6.4.2. 6Förordnande och
entledigande av
kontaktperson/-familj

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

6.4.3. 6Beslut om upphörande
av bistånd i form av
kontaktperson/-familj

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

6.5. HVB-placering 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.5.1. Beslut om bistånd i form

av HVB-placering i egen
kommunal regi

4 kap 1 § SoL EC

6.5.2. Beslut om bistånd i form
av akutplacering av
vuxna på HVB samt
familjehem

4 kap 1 § EC Max 3 månader
Prioriterade
utredningar
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning

6.5.3. Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(omplacering/placering)
i hem för vård eller
boende

4 kap 1 § SoL MC

AU 

Högst 4 mån

Därutöver

6.5.4. Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(omplacering/placering)
i hem för vård eller
boende

4 kap 1 § SoL AU

MC

Uppstart 3
månader

Förlängning 3 +3
månader max

6.5.5. Övervägande om
bistånd i form av HVB-
placering fortfarande
behövs avseende barn
och ungdom

6 kap 8 § SoL AU

6.5.6. Beslut om upphörande
av bistånd i form av
HVB-placering

4 kap 1 § SoL EC Inom 4 månader

6.6.  Familjehemsplacering 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.6.1. Beslut om bistånd i form

av vård i familjehem för
vuxna

4 kap 1 § SoL AU

MC

Uppstart 3
månader
Förlängning 3 +3
månader max

6.6.2. Beslut om bistånd i form
av vård
(placering/omplacering)
familjehem för barn och
ungdom

4 kap 1 § SoL MC
AU

- Högst 4
månader

- därefter

6.6.3. Övervägande om vård i
familjehem fortfarande
behövs gällande barn
och ungdom

6 kap 8 § 1 st
SoL

AU
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6.6.4. Beslut om upphörande
av bistånd i form av vård
i familjehem

4 kap 1 § SoL EC

6.6.5. Beslut om vistelse i
jourhem eller tillfällig
placering i familjehem för
barn och ungdom då det
inte är fråga om
stadigvarande placering

4 kap 1 § SoL Mottagnings-
sekreterare
EC

MC

7 dagar
Högst 2 mån

- till max 4
månader

Prioriterade 

utredningar

6.6.6. Medgivande att ta emot
ett barn för
stadigvarande vård och
fostran

6 kap 6 § SoL AU

6.6.7. Övervägande om det
finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnad

6 kap 8 § 2 st
SoL

AU

6.6.8. Beslut att godkänna ett
enskilt hem som jourhem

6 kap 6 § 3 st
SoL

AU

6.7.  Ersättningar till uppdragstagare 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.7.1. 6Beslut om ersättning till

kontaktperson/-familj
(arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKLs 

rekommendation
- därutöver 

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

EC 
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6.7.2. 6 Beslut om ersättning till 
familjehem för barn och 
ungdom (arvode och 
omkostnadsersättning) 
enligt SKL:s 
rekommendation  
- inom SKL:s 

rekommendation 
- förlorad 

arbetsinkomst 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
EC 
 

 

6.7.3. 6 Beslut om särskilda 
kostnader vid 
familjehemsplacering av 
barn och ungdom utöver 
avtal med 
familjehemsförälder 
-  max 10 000 kr 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 
EC 
AU 

 

6.7.4. 6 Beslut om särskilda 
kostnader vid 
öppenvårdsinsats utöver 
avtal 
- max 10 000 kr 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
EC 
AU 

 

6.7.5. 6 Beslut om bistånd i 
samband med umgänge 
med barn placerat i HVB 
eller familjehem 
- max 10 000 kr 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
EC 
AU 

 

6.7.6. 6 Beslut om ersättning till 
familjehem för vuxna 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
- enligt SKL:s 

rekommendation 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
EC 

 

6.7.7. 6 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 
- enligt SKL:s 

rekommendation 
- därutöver  

6 kap 11 § SoL  
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
EC 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Dele ge ri ngs ord ning  

33 

6.7.8. 6Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare för
ensamkommande barn
- enligt SKL:s

rekommendation
- därutöver

6 kap 11 §
SoL

Socialsekreterare

EC

6.8.  Avgifter, ersättningar, återkrav 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.8.1. 6Beslut om ersättning för

uppehälle (egenavgift)
vid vård eller behandling
i HVB eller familjehem för
vuxna

 nedsättning av
avgift

 avgiftsbefrielse

8 kap 1 § 1 st
SoL

Socialsekreterare 2018: 100
kr/dygn

6.8.2. 6Beslut om ersättning från
förälder vars barn är
under 18 år och får vård i
ett annat hem än det
egna

 enligt riktlinjer
 nedsättning

av avgift
avgifts-
befrielse 

8 kap 1 § 2 st
SoL

Socialsekreterare

6.8.3. 6Beslut om att meddela
underhållsskyldig att
nämnden ska uppbära
underhållsbidrag istället
för vårdnadshavaren

8 kap 1 § 2 st
SoL

Socialsekreterare

6.8.4. 6Beslut om framställning
till FK om ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag i
samband med placering
av barn och ungdom i
enskilt hem eller HVB

106 kap 6-7 §
§ SFB

Administratör/
Handläggare

6.8.5. 6Underrättelse till FK om
att barn med
underhållsstöd placeras

2 § förordning
om
underhållsstöd

Administratör/
Handläggare
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
respektive återflyttar till 
boföräldern 

6.8.6. 6 Beslut att underrätta FK 
om att nämnden ska 
uppbära ersättning enligt 
SFB (förskottsanmälan) 

107 kap 5 § 
SFB, 9 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare  

6.8.7. 6 Beslut att återkräva 
felaktigt utbetalt 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1, 2 § SoL 

9 kap 1 § SoL EC  

6.8.8. 6 Beslut att föra talan hos 
förvaltningsrätten om 
ersättning 
- vid återkrav enligt 9 

kap 1 § SoL 
- vid återkrav enligt 9 

kap 2 § SoL 
- för kostnader enligt 8 

kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL EC  

6.8.9. 6 
 
 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

9 kap 4 § SoL EC  

7. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

7.1.  Ärenden som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman  

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
7.1.1.  Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU 

4 § LVU AU  

7.1.2.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU AU Vid brådskande 
beslut, se kap 9 
Kompletterande 
beslutanderätt 

7.1.3.  Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden 
- inledande vård 

inklusive ansökan 
enligt 3 kap 11 § SoF 

- beslut om att flytta 
den unge inklusive 
begäran om 
utskrivning eller 

11 § LVU AU 
 
 
 

Vid brådskande 
beslut, se kap 9 
Kompletterande 
beslutanderätt 
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Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
medgivande att 
utskrivning sker enligt 
3 kap 14 § SoF 

7.1.4.  Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st LVU AU Vid brådskande 
beslut, se kap 9 
Kompletterande 
beslutanderätt 

7.1.5.  Övervägande om vård 
med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 2 st LVU 
 

AU  

7.1.6.  Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 3 st LVU AU  

7.1.7.  Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnad 

13 § 4 st LVU 
 

AU  

7.1.8.  Beslut om hur den unges 
umgänge med 
vårdnadshavare ska 
utövas 

 när 
överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldrar eller 
vårdnadshavare 

14 § 2 st 1p 
LVU 

 
 
 
 
 
AU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.9.  Beslut om att den unges 
vistelseort inte får röjas 

14 § 2 st 2 p 
LVU 

AU  

7.1.10.  Övervägande om beslut 
om den unges umgänge 
med vårdnadshavare 
fortfarande behövs  

14 § 3 st LVU 
 

AU  

7.1.11.  Övervägande om beslut 
att den unges vistelseort 
inte får röjas fortfarande 
behövs 

14 § 3 st LVU AU  

7.1.12.  Beslut om upphörande av 
vård enligt LVU 

21 § 1 st LVU AU  

7.1.13.  Beslut om förebyggande 
insatser enligt 22 § LVU  

22 § 1 st LVU AU Mellantvång  

7.1.14.  Beslut om upphörande av 
förebyggande insatser 
enligt 22 § LVU 

22 § 3 st LVU AU Mellantvång  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
7.1.15. Ansökan hos

förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU AU

7.1.16. Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU AU

7.1.17. Beslut om upphörande av
flyttningsförbud

26 § 2 st LVU AU

7.1.18. Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st LVU AU Vid brådskande
beslut, se kap 9
Kompletterande
beslutanderätt

7.1.19. Beslut att begära biträde
av polis för att genomföra
läkarundersökning

43 § p 1 LVU AU Vid brådskande
beslut, se kap 9
Kompletterande
beslutanderätt

7.1.20. Beslut att begära biträde
av polis för att genomföra
beslut om vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU

43 § p 2 LVU AU Vid brådskande
beslut, se kap 9
Kompletterande
beslutanderätt

7.2.  Ärenden som inte omfattas av delegationsförbud 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
7.2.1. Beslut om att hos

förvaltningsrätten ansöka
om förlängning av
utredningstiden

8 § LVU EC

7.2.2. Beslut om att
omhändertagande enligt
6 § LVU ska upphöra

9 § 3 st LVU Ordförande eller
jourhavande
ledamot

7.2.3. Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1, 2 st
LVU
- kortare vistelser utom

familjehemmet samt
samråd med HVB
(15 a kap 3 st LVU)

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
7.2.4. Beslut rörande

umgängesrätt vid vård
enligt LVU
- när

överenskommelse
inte kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st LVU

AU

7.2.5. Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra

30 § 2 st LVU EC

7.2.6. Beslut om den unges
umgänge med föräldrar
eller vårdnadshavare,
efter beslut om
flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
när överenskommelse
inte kan nås

31 § LVU EC

7.2.7. Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt
bestämma plats för
läkarundersökning

32 § 1 st LVU Socialsekreterare

8. Lagen om vård av missbrukare (LVM)

8.1. Ärenden som omfattas av delegationsordningen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
8.1.1. Beslut om ansökan hos

förvaltningsrätt om
tvångsvård enligt LVM

11 §
LVM

AU

8.1.2. Beslut att återkalla ansökan
om LVM hos
förvaltningsrätten

11 §
LVM

AU

8.1.3. Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 §
LVM

AU Vid brådskande
beslut, se kap 9
Kompletterande
beslutanderätt

8.1.4. Beslut att återkalla ansökan
om omedelbart
LVM hos
förvaltningsrätten

13 §
LVM

AU Vid brådskande
beslut, se kap 9
Kompletterande
beslutanderätt
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8.2.  Ärenden som inte omfattas av delegationsförbud 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
8.2.1. Beslut om att utredning

ska inledas om skäl av
tvångsvård

7 § LVM EC

8.2.2. Beslut om att utredning
inte ska inledas

7 § LVM Mottagnings-
sekreterare
EC

8.2.3. Beslut om
läkarundersökning samt
att utse läkare

9 § LVM Socialsekreterare

8.2.4. Beslut om upphörande
av omedelbart
omhändertagande och
återkallande av ärendet
hos förvaltningsrätten

18b §
LVM

AU

Ordförande eller
jourhavande
ledamot

8.2.5. Beslut om att begära
biträde av polis för att
genomföra beslutad
läkarundersökning

45 § p 1
LVM

Socialsekreterare

8.2.6. Beslut att begära biträde
av polis för att genomföra
beslut omvård eller
omhändertagande

45 § p 2
LVM

Socialsekreterare

9. LVU och LVM – Kompletterande beslutanderätt (brådskande beslut)

9.1. Kompletterande beslutanderätt (brådskande beslut) 

Nr Ärende Lagrum Anmärkning
9.1.1. Beslut om omedelbart

omhändertagande i de
fall arbetsutskottets
beslut inte kan avvaktas

6 § LVU Ordföranden
eller
jourhavande
ledamot

9.1.2. Beslut om hur vården
ska ordnas och var den
unge ska vistas i de fall
arbetsutskottets beslut
inte kan avvaktas

11 § 1 o 3
st LVU

Ordföranden
eller
jourhavande
ledamot

9.1.3. Beslut om att den unge
får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden i de fall
arbetsutskottets beslut
inte kan avvaktas

11 § 2 o 3
st LVU

Ordföranden
eller
jourhavande
ledamot
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Nr Ärende  Lagrum  
 

Anmärkning 
9.1.4.  Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud i de fall 
arbetsutskottets beslut 
inte kan avvaktas 

27 § 1 o 2 
st LVU 

Ordföranden 
eller 
jourhavande 
ledamot 

 

9.1.5.  Beslut att begära 
biträde av polis för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § p 1 
LVU 

Ordföranden 
eller 
jourhavande 
ledamot 

 

9.1.6.  Beslut att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslut om 
vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU 

43 § p 2 
LVU 

Ordförande, 
ledamot eller 
tjänsteman 

 

9.1.7.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare i de fall 
arbetsutskottets beslut 
inte kan avvaktas 

13 § 1 o 2 
st LVM 

Ordföranden 
eller 
jourhavande 
ledamot 

 

10. Yttrande till allmän domstol och åklagarmyndighet vid misstänkt 

brottslighet samt  

 

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
9.1.8.  Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 
till vård 
- då den som begått en 

brottslig gärning 
föreslås bli föremål för 
åtgärder enligt LVU 

- då vård enligt LVU inte 
är aktuell 

32 kap 1 
§ BrB 

 
 
 
AU 
 
 
 
 
EC 
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9.1.9.  Yttrande till 
åklagarmyndighet 
- ärenden där 

nämnden redan 
vidtagit åtgärder, då 
insatser erbjuds med 
stöd av SoL eller 
behov av insatser 
saknas 

11 § LuL Mottagnings-
sekreterare 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 

 
 

9.1.10.  Yttrande till 
åklagare/polismyndighet 
med anledning av ev. 
utredning enligt 31 § LuL 
beträffande den som är 
under 18 år 

34 § LuL Mottagnings- 
handläggare 
Socialsekreterare 

 

9.1.11.  Begäran hos åklagare 
om förande av bevistalan 

38 § LuL EC  

9.1.12.  Yttrande till 
åklagarmyndighet 
beträffande den som 
vårdats enligt LVM 

46 § 
LVM 

EC  

9.1.13.  Yttrande till allmän 
domstol då den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-
vård 

31 kap 2 
§ BrB 

EC  

9.1.14.  Anmälan till polis- eller 
åklagarmyndighet vid 
misstanke om brott som 
riktar sig mot nämnden 
eller nämndens 
verksamhet. 

SoL 
12kap.10 
§ 
m.fl. 
lagrum 

AU Avser ej 
personalfrågor eller 
missförhållanden  
 

9.1.15.  Yttrande till 
tillsynsmyndigheter 

kap 13 2 
§ SoL                     

AU  

 

10.  Familjerätt 

 
Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
10.1.1.  Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  
 för sammanboende 

föräldrar 
 

1 kap 4 § 
1 st och 
9 § FB  

 
 
Socialsekreterare 
Kurator 
familjecentral 
 
Socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
 för icke

sammanboende
föräldrar

10.1.2. Beslut om att inleda
utredning om
fastställande av
faderskap när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan
ifrågasättas

2 kap 1 §
FB

Socialsekreterare

10.1.3. Beslut om att återuppta
nedlagd utredning om
faderskap

2 kap 1 §
FB

Socialsekreterare

10.1.4. Beslut om att inleda
utredning om någon
annan än den som är
gift med barnets moder
kan vara far till barnet

2 kap 9 §
FB

AU

10.1.5. Beslut att väcka och
föra talan i mål om
faderskap

3 kap 5 §
2 st och 6
§ 2 st FB

Socialsekreterare

10.1.6. Beslut att godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 §,
6 kap 14 a
§ 2 st och
6 kap 15 a
§ 2 st FB

Socialsekreterare

10.1.7. Beslut att inte
godkänna avtal om
vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 §
FB, 6 kap
14 a § och
6 kap 15 a
§ FB

Socialsekreterare

10.1.8. Står barnet under
vårdnad av två
vårdnadshavare och
samtycker endast den
ena till en åtgärd till
stöd för barnet får
socialnämnden besluta
att åtgärden får vidtas
utan den andre
vårdnadshavarens
samtycke

6 kap 13 a
§ FB

EC

10.1.9. Beslut att inleda
rättsgenetisk
undersökning

2 kap 6 §
FB

Socialsekreterare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
10.1.10. Beslut om granskning

av faderskapsutredning
som pågår mer än ett år

EC

10.1.11. Lämnande av
upplysningar/yttrande
till tingsrätt i mål om
vårdnad, boende
och/eller umgänge

6 kap 19 §
FB

Socialsekreterare

10.1.12. Lämnande av
upplysningar inför
interimistiskt beslut

6 kap 20 §
FB

Socialsekreterare

10.1.13. Beslut att utse utredare
i vårdnads-, boende
och umgängesärenden

6 kap 19 §
2 st FB

EC

10.1.14. Godkännande av avtal
om att underhållsbidrag
skall betalas för längre
perioder än tre
månader

7 kap 7 §
2 st FB

Socialsekreterare

10.1.15. Prövning av samtycke
till fortsatt
adoptionsförfarande –
vid samtycke

6 kap 14 §
SoL

Socialsekreterare

10.1.16. Prövning av samtycke
till fortsatt
adoptionsförfarande –
vid ej samtycke

6 kap 14 §
SoL

AU

10.1.17. Medgivande att ta emot
ett barn för adoption

6 kap 6
och 12 §§
SoL

AU

10.1.18. Återkallelse av
medgivande till
adoption

6 kap 13 §
SoL

AU

10.1.19. Beslut att utse en
person att medverka vid
umgänge
(umgängesstöd)

6 kap 15 c
§ 3 st FB

Socialsekreterare

11.  Äldre och funktionshinderomsorgen, socialtjänstlagen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
11.1.1. Beslut om att utredning

ska inledas
11 kap. 1
§ SoL

Socialsekreterare
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11.1.2.   Beslut om att utredning 
inte ska föranleda 
åtgärd 

 EC   

11.1.3.  Beslut om framställning 
om överflyttning av 
ärende till annan 
kommun 

2a kap. 10 
§ SoL 
 

EC  

11.1.4.  Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun 

2a kap, 10 
§ SoL 
 

EC 
 

 

11.1.5.  Beslut att till 
Inspektionen för vård 
och omsorg ansöka om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 

2a kap.11 
§ SoL 

EC 
 

 

11.1.6.  Beslut att överklaga 
IVO-beslut om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 

16 kap 4 § 
SoL 

Myndighetschef  

11.1.7.  Beslut om 
bostadsanpassningsbid
rag 

 Upp till 100 tkr 
 Över 100 tkr 

§§ 4-16  
BostadpL 

 
 
VC äldreomsorg 
Arbetsutskott  

 

11.1.8.  Beslut om återbetalning 
av erhållet 
bostadsanpassnings-
bidrag 

§ 17 
BostadpL 

VC äldreomsorg  

11.1.9.  Beslut om bistånd i 
form av hemtjänst i 
ordinärt boende 

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare  
 
 

11.1.10.  Beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende/boendeform 
 

4 kap.1 § 
SoL 

EC  
 
 
 

11.1.11.  Beslut om parboende 
då två ansöker om att 
få fortsätta bo 
tillsammans 

4 kap 1 § 
SoL 
SoF 2:2 

EC  

11.1.12.  
 

Beslut med anledning 
av ansökan om 
förhandsbesked 

2 kap.3 § 
SoL 

Socialsekreterare  

11.1.13.  Beslut om bistånd i 
form av korttidsplats, 
avlastningsplats eller 
växelvård  

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 

I samråd med EC 

 

11.1.14.  Beslut om bistånd i 
form av plats i 
dagverksamhet 

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
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11.1.15.  Beslut om  
ledsagarservice 

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare  
 
 

11.1.16.  Beslut om bistånd i 
form av 
kontaktperson/familj  

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 

 
 

11.1.17.  Beslut om avgift enligt 
antagna regler 

8 kap. 2 § 
SoL 

Avgiftshandläggar
e 

 

11.1.18.  Jämkning av avgift för 
hemtjänst, service och 
omvårdnad samt 
boende 

8 kap. 2 § 
SoL 

EC 
 

 

11.1.19.  Beslut om nedskrivning 
eller befrielse från skuld 
avseende debiterad 
avgift inom 
äldreomsorg eller 
funktionshinderomsorg
en. 

4 kap.1 § 
SoL 

EC 
 
 
 

 

11.1.20.  Beslut om bistånd i 
form av arbete, 
sysselsättning, rehabili-
tering för psykiskt 
funktionshindrade 
 

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 

 

11.1.21.  Bistånd i form av 
boendestöd för 
funktionshindrade 
 

4 kap.1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
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12.  Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
13.1 Beslut om personkrets

tillhörighet
LSS § 1 Socialsekreterare

13.2 Beslut om biträde av
personlig assistent eller
ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig
assistans

LSS §§ 7, 9:2 EC

13.3 Beslut om tillfällig
personlig assistans vid
ordinarie assistents
sjukdom

LSS §§ 7, 9:2 EC

13.4 1
3
.
5

Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig
assistent vid tillfälligt
utökat behov

LSS §§ 7, 9:2 EC

13.5 1
3
.
6

Ledsagarservice LSS §§ 7, 9:3 Socialsekreterare

13.6 1
3
.
7

Biträde av kontaktperson LSS §§ 7, 9:4 Socialsekreterare

13.7 1
3
.
8

Avlösarservice i hemmet LSS §§ 7, 9:5 Socialsekreterare

13.8 1
3
.
9

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

o Internt
o Externt

LSS §§ 7, 9:6
Socialsekreterare
EC

13.9 1
3
.
1
0

Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen
samt under lov.

LSS §§ 7,9:7 Socialsekreterare

13.10 1
3
.
1
1

Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar

LSS §§ 7, 9:8 EC

13.11 1
3
.

Beslut om boende i bostad
med särskild service för
barn och ungdomar

LSS §§ 7, 9:8 EC
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1
2 

13.12 1
3
.
1
3 

Beslut om boende i bostad 
med särskild service för 
vuxna eller annan 
anpassad bostad 

 

LSS §§ 7, 9:9 
 

EC 
 
 

 

13.13 1
3
.
1
4 

Beslut om daglig verksam-
het för personer i 
yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 
 

 

LSS §§ 7, 
9:10 
 

Socialsekreterare 
 
 

 

13.14 1
3
.
1
5 

Upprättande av individuell 
plan 

LSS § 10 Socialsekreterare 
 

 

13.15 1
3
.
1
6 

Beslut om att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den som 
är berättigad till insatsen 

LSS § 11 
 

EC 
 

 

13.16 1
3
.
1
7 

Beslut om upphörande av 
insats enligt LSS pga. 
ändrade förhållanden  

 EC 
 

 

13.17 1
3
.
1
8 

Beslut om återbetalnings-
skyldighet 

LSS § 12 
 

EC  

13.18 1
3
.
1
9 

Beslut om att ingå avtal 
med vårdgivare 

LSS § 17 EC  

13.19 1
3
.
2
0 

Förhandsbesked om rätt 
till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i 
kommunen 

LSS  
§16 2-3 st. 
 

Socialsekreterare  

13.20 1
3
.

Beslut om att utreda beho-
ven för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen och 

LSS  
§ 16 4 st. 

Socialsekreterare 
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13.  Hälso- och sjukvård 

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
13.1.1.  Utfärda riktlinjer för hälso- 

och sjukvård enligt 
nämndens anvisningar 

HSL MAS  

13.1.2.  Anmälningsskyldighet 
enligt smittskyddslagen 

Smittsk.L 6 
kap 12 §  

MAS  

13.1.3.  Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

Smittsk.L 6 
kap 9 § 

MAS  

2
1 
besluta om insatser enligt 
LSS 

13.21 1
3
.
2
2 

Beslut om avgift från för-
äldrar vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i 
ett annat hem än det egna 

LSS § 20   
LSS för § 5  
SoF 6:2 

EC 
 
 

 

13.22 1
3
.
2
3 

Beslut om framställning till 
försäkringskassa om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag 

SFB 16:18 
 

Socialsekreterare 
 
 

 

13.23 1
3
.
2
4 

Underrättelse till försäk-
ringskassa om att barn 
med underhållsstöd 
placerats i familjehem 
respektive återflyttat till  
boendeförälder 

Underhför § 2 
 

Socialsekreterare 
 
 

 

13.24 1
3
.
2
5 

Beslut om att anmäla 
behov av 
assistansersättning till 
försäkringskassan 
 

LSS § 15 p8 
 

Socialsekreterare  

13.25 1
3
.
2
6 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

 Enligt norm och 
riktlinjer 

 Över norm och 
riktlinjer 

 
 
 
 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
EC 

 

13.26 1
3
.
2
9 

Beslut att anmäla allvarligt 
missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande 
till Inspektionen för Vård 
och omsorg IVO 

LSS § 24f 
11 § LSS 
(förordningen 
1093:1090) 
 

AU 
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13.1.4.  Tillsyn och rådgivning till 
externa vårdgivare 

 MAS Enl. författning 
samt enligt 
överenskommel
se med berörda 
vårdgivare. 
 
 

13.1.5.  Anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg då 
patient i samband med 
vård eller behandling 
drabbas av eller utsätts för 
risk att drabbas av allvarlig 
skada eller sjukdom (Lex 
Maria) 

PSL 3 kap, 
5 – 7 §  
6 kap 4 §  
 

MAS 
SN 

Vårdgivaren 
ansvarar för att 
göra Lex Maria-
anmälning och 
anmäls i SN 
Inspektionen för 
vård och 
omsorgs beslut 
anmäls i SN 

14.1.6. Anmälan av legitimerad 
hälso- och sjukvårds- 
personal som inte kan 
utöva sitt yrke 
tillfredställande på grund 
av sjukdom 

PSL 3 kap § 
7 

MAS Vårdgivarens 
ansvar  

14.1.7. Beslut som rör ansvaret 
för medicintekniska 
produkter i kommunens 
hälso- och sjukvård 

SFS 2008:1, 
HSLF-FS 
2017:27 

MAS Här innefattas 
även 
inkontinenshjälp
medel 

 

 

14. Övrigt 

Nr Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 
14.1.1.  Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § 
SoL 

 
EC 
 

 

14.1.2.  Utse ombud att föra 
nämndens talan 

10 kap 2 § 
SoL 

EC 
 

Både internt och 
extern ombud 

14.1.3.  Avvisande av ombud FL § 9 EC   
14.1.4.  Beslut om att ersätta 

enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 
upp till ett belopp av 
10 000 kr 

Skadest.L 
3:2 

MC  

14.1.5.  Yttrande till 
transportstyrelsen i 
körkortsärenden 

3 kap 8 § 
och 5 kap 2 

Mottagnings-
sekreterare 
Socialsekreterare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
§ körkortsför- 
ordningen

14.1.6. Dödsboanmälan till
Skatteverket

20 kap 8 a §
ÄB

Administratör

14.1.7. Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsberäkning

3 § Lag om
offentligt
biträde

EC

14.1.8. Beslut om anmälan om
behov av offentligt biträde

3 § Lag om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

14.1.9. Framställan till domstol om
behov av
målsägandebiträde för
underårig

5 kap 2 §
SoF

Socialsekreterare

14.1.10. Yttrande till tingsrätt i
ärende om god man eller
förvaltare

11 kap 16 §
2 st FB

Socialsekreterare

14.1.11. Yttrande enligt namnlagen 45 § och 46
§
Namnlagen

Socialsekreterare

14.1.12. Yttrande till åklagare
beträffande
äktenskapsskillnad vid
tvångsäktenskap

5 kap 5 §
ÄktB

EC

14.1.13. Yttrande till länsstyrelse
beträffande tillstånd till
äktenskap för underårig

15 kap 1 §
ÄktB

EC

14.1.14. Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares
medgivande för barn
under 18 år

3 § Pass- 
förordningen

Socialsekreterare

14.1.15. Yttrande över ansökan om
bostadsbidrag till familj där
barn vistas på institution
eller i familjehem

96 kap 7 §
SFB

Socialsekreterare

14.1.16. Rekvisition av utdrag ur
belastnings- och
misstankeregistren

11 § 1 st p 8
BRF

Administratör

14.1.17. Yttrande om en utlännings
personliga förhållanden

17 kap 1 §
Utlännings- 
lagen

AU
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
14.1.18. Yttrande till

tillsynsmyndighet. Avser
även rapport med
redogörelse av utförd
tillsyn som inges till IVO 

för anmälan/kännedom

13 kap 2 §
SoL

AU Tillsynsmyndighet
är IVO, JO, JK.

15.  Anmälan till överförmyndare 

16.1 Anmäla behov god
man/förvaltare  

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

16.2 Anmälan om att behov
av god man/förvaltare
inte längre föreligger

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

16.3 Beslut om anmälan om
förhållanden
beträffande förvaltningen
av underårigs egendom

5 kap 3§ SoF Socialsekreterare

16.4 Anmäla behov av god
man/förvaltare

15 § LSS Socialsekreterare

16.5 Anmälan om att behov
av god man/förvaltare
inte längre föreligger

15 § LSS Socialsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27 2017/196 16 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande

Remiss, revidering av miljöprogram för Vaggeryds
kommun

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden ställer sig bakom det reviderade Miljöprogrammet,

del 2 Mål och Strategier med beaktande att ansvar för genomförande

är kopplat till att resurser för ändamålet tillförsäkras nämnden.

2. Nämnden föreslår vidare att en kommunövergripande ekonomisk

kalkyl bör tas fram och kopplas till föreslagna målsättningar i

miljöprogrammet till stöd för en god och långsiktig planering som

möjliggör måluppfyllelse för nämnder och bolag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-10-18 att översända 

förslag till reviderat miljöprogram, del 2 Mål och Strategier på remiss både 

internt och extern. 

För socialnämndens del är det främst följande mål som bör beaktas och 

lämnas synpunkter på: 

Begränsad klimatpåverkan 

 Vi ska bygga ut ladd infrastrukturen för kommunens egna fordon 

Giftfri miljö 

 Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag 

 Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt 

Säker strålmiljö 

 Målet att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering 

och annan skadlig strålning 

Verksamhetsutveckling 

 Vi ska arbete för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och 

ha som mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till 2021 

jämfört med 2018. 

Kommunikation och beteendeförändringar 

 Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 

jämfört med 2018. 

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27 2017/196 17 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07 

Remiss 2017-12-05 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



 

Datum  Sida 
2018-02-07  1(2) 

 

 

 

Till Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remiss, förslag till reviderat Miljöprogram för 
Vaggeryds kommun, del 2 Mål och strategier 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom det reviderade Miljöprogrammet, 

del 2 Mål och Strategier med beaktande att ansvar för genomförande 

är kopplat till att resurser för ändamålet tillförsäkras nämnden. 
2. Nämnden föreslår vidare att en kommunövergripande ekonomisk 

kalkyl bör tas fram och kopplas till föreslagna målsättningar i 

miljöprogrammet till stöd för en god och långsiktig planering som 

möjliggör måluppfyllelse för nämnder och bolag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-10-18 att översända 

förslag till reviderat miljöprogram, del 2 Mål och Strategier på remiss både 

internt och extern. 

För socialnämndens del är det främst följande mål som bör beaktas och 

lämnas synpunkter på: 

 

Begränsad klimatpåverkan 

 Vi ska bygga ut laddinfratrukturen för kommunens egna fordon 

Giftfri miljö 

 Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag 

 Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt 

Säker strålmiljö 

 Målet att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering 

och annan skadlig strålning 

Verksamhetsutveckling 

 Vi ska arbete för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och 

ha som mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till 2021 

jämfört med 2018. 



Sida
 2(2) 

Kommunikation och beteendeförändringar 

 Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 

jämfört med 2018. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07 

Remiss 2017-12-05 

Lotta Damberg 

Socialchef 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 

2017-12-05 2017/029 1(2) 

 

 

 

    

Enligt sändlista 

 

 

 

Remiss av förslag till reviderat Miljöprogram för Vaggeryds 
kommun, del 2 Mål och strategier 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vaggeryds kommun har vid sitt sammanträde 

den 18 oktober 2017 beslutat att sända förslaget till reviderat miljöprogram, del 

2 Mål och strategier på en remiss, både internt och externt.  

 
Syfte 
Ett miljöprogram för Vaggeryds kommun antogs 2014-09-29 och gäller för 

perioden 2014-2017. Under 2016-2017 har en parlamentarisk grupp, bestående 

av en representant för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, 

arbetat med revideringen av miljöprogrammet för perioden 2018-2021. 

Miljöprogrammet är kommunens plattform för det långsiktiga och strategiska 

miljöarbetet och är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de 

kommunala bolagen.  

 

Det reviderade miljöprogrammet kommer att delas in i tre delar, Del 1 Översikt 

och nulägesanalys, Del 2 Mål och strategier och Del 3 Handlingsplan. Del 2 Mål 

och strategier sänds på remiss enligt sändlistan. 

 
Läshänvisning 
I remissförslaget finns det nya föreslagna mål som markerats genom fetstil, 

ändringar i befintliga mål som markerats genom kursiv stil samt borttagna mål 

som markerats genom överstruken text. De befintliga målen som inte berörs av 

några ändringar kvar står med normal text.  

 

Bifogat remissförslaget finns ett dokument med motiveringar till föreslagna 

revideringar. Detta dokument bör läsas parallellt med remissförslaget för att få 

en bakgrund och förståelse för de föreslagna ändringarna.  

 
Frågeställningar för remissinstanserna 
Remissvaren bör särskilt belysa följande frågeställningar: 

- Är de nya föreslagna målen vägledande och tydliga?  

- Är de nya föreslagna målen mätbara på ett bra sätt och kommer vi kunna 

hitta åtgärder som hjälper oss att uppnå målen? 

- Finns det förslag på ytterligare mål som bör läggas till eller någon 

formulering som ska ändras?  
 



 

Sida 

2(2) 

 

 

 

Förändringsförslagen ska vara tydligt formulerade och det ska framgå var det 

ska korrigeras samt förslag på den nya formuleringen. Eventuella förändringar 

ska motiveras. 
 
Remisstid 
Remissvaren ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast måndagen 

den 12 februari 2018 via vanlig post eller e-post: 

kommunstyrelsen@vaggeryd.se. 

 
Kontaktperson 
Om du har några frågor om miljöprogrammet eller remissförfarandet vänligen 

kontakta miljöstrateg Lina Larsson, tel 0370-67 80 11 eller via e-post: 

lina.larsson@vaggeryd.se. 

 

 

/Lina Larsson 

Miljöstrateg, Kanslienheten 

 

 
Bilaga 
Förslag till reviderat Miljöprogram Del 2, Mål och strategier, remissversion 

daterad 2017-12-05 

Motivering till föreslagna reviderade mål, daterad 2017-12-05 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden bun@vaggeryd.se 

Elverksstyrelsen  vaggeryds.elverk@vaggeryd.se 

Kultur- och fritidsnämnden  kulturfritid@vaggeryd.se 

Miljö- och byggnämnden  miljobygg@vaggeryd.se 

Näringslivsrådets styrelse  businessinfo@vaggeryd.se 

Räddningstjänsten  raddningstjansten@vaggeryd.se 

Socialnämnden   socialnamnden@vaggeryd.se 

Tekniska utskottet  tekniska@vaggeryd.se 

VEAB   vaggeryds.energi@vaggeryd.se 

VSBo    vsbo@vaggeryd.se 

Ungdomsrådet   elin.randaker@gmail.com 

 

Föreningar i Natur- och miljörådet: 

IOGT- NTO Bäckalyckan  roland.emanuelsson@hotmail.com 

LRF   patrikoingrid@hotmail.com 

Naturskyddsföreningen  bo.slunge@live.se 

Skillingaryds Frisksportklubb joergenlindqvist@gmail.com 

Vaggeryds Jaktvårdskrets  solgerd.h@telia.com 

Vaggeryds Skillingaryds   andersson-boberg@swipnet.se 

Ornitologiska förening 

VSOK   lissen.carlsson@gmail.com 



Motivering till föreslagna målrevideringar för 
Miljöprogrammet del 2, Mål och strategier

Lina Larsson, miljöstrateg 2017-12-05 

AVSNITT 1: KOMMUNEN SKA VARA KLIMATSMART OCH
RESURSEFFEKTIV

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun

4. Målet är att bygga upp en hållbar laddinfrastruktur för elfordon i kommunen
Samtidigt som kommunkoncernen skaffar egna elbilar och vi behöver tillgodose behovet av 

laddstolpar för våra egna fordon behöver vi även se frågan om laddinfrastruktur ur ett större 

perspektiv. Att möjliggöra laddning av elfordon i hela vår kommun, på strategiskt viktiga platser, är 

viktigt för att möjliggöra för invånare och besökare att ladda sina bilar i kommunen. Uppbyggnaden av 

laddinfrastrukturen kan ske genom kommunen och VEAB men även genom dialog med andra 

intressenter, t ex vid befintliga tankställen.  

Detaljerade mål för kommunkoncernen

1. Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan per anställd med 20 % räknat från 2010. Detta motsvarar 30 600 mil.
Till 2014 ska körsträckan minska med 10 %, motsvarande 15 300 mil. 2010 är basår.

Ett förslag är att mäta körsträckan per anställd eftersom antalet anställda i kommunkoncernen varierar 

mellan åren. Delmålet om att vi ska minska körsträckan med 10 % till 2014 föreslås tas bort eftersom 

det målåret redan är passerat. Delmålet har inte nåtts utan körsträckan ökade med ca 10 % mellan 

2010-2014. 

2. Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter med 10 % räknat från 2010. Detta motsvarar
88 MWh mil. Till 2014 ska energianvändningen minska med 5 %, motsvarande 43,8 MWH. 2010 är basår.

Delmålet om att vi ska minska energianvändningen med 5 % till 2014 föreslås tas bort eftersom det 

målåret redan är passerat. Delmålet har inte nåtts utan energianvändningen ökade med ca 4 % mellan 

2010-2014. 

5. Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 %

I det nuvarande målet står det 2016 som målår. Vi uppnår i dagsläget inte 100 % och målet bör därför 

kvarstå till 2021.  



5. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon

Ett av de befintliga målen är att vi ska byta ut vår fordonsflotta till miljöbilar (75 %) samt bilar som 

tankas med ickefossilt bränsle (50 %). I det pågående arbetet har vi sett att utbytet till största delen 

sker eller kommer att ske till elbilar. Elbilar finns i bilpool vid Skillingehus, i det s k 

personalbilskonceptet som påbörjas snart, hos förvaltningarnas egna bilar samtidigt som enstaka 

anställda efterfrågat laddningsmöjligheter för sina privata elbilar. I dagsläget finns det 4 stycken 

laddstolpar som satts upp av kommunen (Hemköp Skillingaryd, Coop Vaggeryd, Familjecentralen 

Vaggeryd) och i och med den förväntade utökningen av antalet elbilar behöver laddinfrastrukturen 

byggas ut. Bidrag för att sätta upp laddstolpar vid Skillingehus har sökts genom Klimatklivet. 

Miljömålet God bebyggd miljö

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerade mål för kommunkoncernen

1. Vi ska till år 2020 energieffektivisera och minska energianvändningen i byggnader med 20 %. Detta motsvarar
5 522 MWH. Till 2014 ska energianvändningen minska med 10 %, motsvarande 2 761 MWh. 2010 är basår.

Delmålet om att vi ska minska energianvändningen med 10 % till 2014 föreslås tas bort eftersom det 

målåret redan är passerat. Delmålet för 2014 uppnåddes då energianvändningen minskade med 16 %. 

Det ska dock noteras att energianvändningen för både 2015 och 2016 har ökat så mellan 2010-2016 

har energianvändningen minskat med ca 3 %.  

2. Vi ska uppföra solceller på i princip all egen nybyggnation.

Vi behöver öka takten för att nå våra mål om att bidra till en omställning till förnyelsebar energi. Att 

sätta upp solceller på befintliga byggnader är mer kostsamt än på nybyggnationer varvid fokus bör 

ligga på nybyggnationer. Denna målformulering kommer från parlamentariska gruppens arbete under 

2016-2017.   

3. Vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna nybyggnationer.

I boendeutvecklingsprogrammet finns mål om att ha en hållbar boendeutveckling vilket bl a innebär 

att arbeta med miljökvalitetskriterier i byggandet och omfattar t ex val av förnyelsebart material och 

förnyelsebar energi. Samma mål bör sättas upp i miljöprogrammet under miljömålet God bebyggd 

miljö så att de båda strategiska programmen kan stärka varandra.  

4. Vi ska konvertera alla fastigheter som förvärvas till fossilbränslefri värmekälla

Vi kan inte bara arbeta med att våra nybyggnationer ska vara energieffektiva och ha icke-fossila 

värmekällor utan vi måste även arbeta med de fastigheter som vi förvärvar. Detta mål är ett förslag 

från parlamentariska gruppens arbete under 2016-2017. 

5. Vi ska utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen.

Vid samhällsplaneringen och vid detaljplanerna behöver öka fokus på att binda ihop nya 

bostadsområden med cykelvägar för att öka möjligheten till att cykla istället för att ta bilen. 



AVSNITT 2: KOMMUNEN VÄRNAR OM
NATURTILLGÅNGARNA
Bara naturlig försurning

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerade mål för kommunkoncernen

3. Målet är en reproduktion av mört i de återinplanterade vattnen.
Detta mål har vi inte följt upp under den tidigare programperioden. Det finns inte heller någon direkt 

åtgärd kopplad till målen utan vi använder oss Länsstyrelsens eventuella rapporter och uppföljning. 

Målet föreslås tas bort.   

Ingen övergödning

Ingen förändring. 

Levande sjöar och vattendrag

Bakgrund till nya och reviderade mål

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun

2. Målet är att stärka den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen i kommunen.
Vi saknar i dagsläget mål om den biologiska mångfalden och fokus på blå infrastruktur i kommunen. 

Blå infrastruktur handlar om vatten och att tydliggöra behovet av fungerande ekosystem för både 

artbevarande och för att leverera ekosystemtjänster.     

Grundvatten av god kvalitet

Bakgrund till nya och reviderade mål

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun

2. Målet är att säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen
Vi behöver säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen. Frågan behöver 

lyftas och prioriteras genom ett antaget mål. Under detta mål vävs även anpassningar till ett förändrat 

klimat delvis in, t ex torka, extrem hetta, risk för översvämning. T ex har vi senaste åren sett hur låga 

grundvattennivåer kan påverka oss, både nu och i framtiden, och vi behöver ligga steget före.    

Myllrande våtmarker

Ingen förändring.

Levande skogar

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerat mål för det geografiska området



1. Vi ska i första hand sköta våra tätortsnära kommunägda skogar med avseende på rörligt friluftsliv
genom ett hyggesfritt skogsbruk.

Ett förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Tillgången på tätortsnära natur för 

rekreation och friluftsliv är en tillgång och styrka för vår kommun. Med ett mål som berör detta lyfts 

frågan. 

2. Vi ska öka andelen lövskog på kommunalt ägd skogsmark.

Genom att öka andelen lövskogar i landskapet skapas en större variation jämfört med dagens situation 

där granen dominerar skogslandskapet. Detta gynnar den biologiska mångfalden och ökar det sociala 

värdet på skogarna. Lövträd i tätortsnära skogar samt i stadsmiljö har ett stort värde för upplevelsen av 

rekreation och friluftsliv i skogen. Mer blandskog gör dessutom skogen mer beständig mot 

klimatförändringar.   

Ett rikt odlingslandskap

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerat mål för det geografiska området

1. Vi ska sträva efter att de kommunalt ägda betesmarkerna sköts av betande djur.

Ett omskrivet förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Syftet med målet är att 

bibehålla ett öppet landskap samt behålla och öka den biologiska mångfalden.    

Ett rikt växt- och djurliv

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerat mål för det geografiska området

1. Vi ska öka kunskapen om allemansrätten hos våra invånare.

Ett omskrivet förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Syftet med målet är att 

bibehålla ett öppet landskap samt behålla och öka den biologiska mångfalden.    

AVSNITT 3: KOMMUNEN HAR EN GOD LEVNADSMILJÖ
Frisk luft

Ingen förändring. 

Giftfri miljö

Bakgrund till nya och reviderade mål



Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun

2. Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag
Barn är den mest känsliga gruppen mot gifter och kemikalier. Arbetet pågår redan med giftfri förskola 

(kommunal verksamhet) och med denna målformulering öppnar vi upp mot alla förskolor och skolor 

(även privata) samt andra platser där barn rör sig (t ex fritidsaktiviteter, hemmet m m). 

Målformuleringen kommer från Göteborgs stads kemikalieprogram. 

Detaljerade mål för kommunkoncernen

1. Av kostorganisationens livsmedelsbudget ska minst 50 % vara ekologiskt.

Andelen ekologisk mat har ökat från 20 % 2010 till 43 % 2016 vilket är en fantastisk utveckling. Vi 

ska dock inte nöja oss utan fortsätta att höja ribban. Ekomatcentrum har satt som mål att offentlig 

sektor ska ha 50 % ekologisk mat senast 2020. Region Jönköpings län har ett mål på 60 % ekologisk 

mat till 2020 och bästa kommun i Sverige under 2016 var Vellinge kommun på 80 % ekologisk mat. 

Parlamentariska gruppen föreslår att vår nästa ambitionsnivå ska vara 50 % ekologisk mat.     

3. Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling och inköp där så är möjligt.
Kemikaliekrav ställs i dagsläget på leksaker, textil , kläder, städ och rengöringsmaterial. Genom att 

lyfta kemikaliefrågan redan i upphandlingen och vid inköpen genom ett formulerat mål kan vi bättre 

ställa krav på de produkter vi ska ta in.  

Skyddande ozonskikt

Bakgrund till nya och reviderade mål

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun

1. Målet är köldmedier som inte är ozonpåverkande
Fr o m 1 januari 2015 är det användnings- och påfyllnadsförbud för ozonpåverkande köldmedier som 

HCFC. Målet kan därför tas bort. Den nationella bedömningen är att miljömålet för ett skyddande 

ozonskikt kommer att uppnås till 2020 då uttunningen av ozonskiktet har avstannat och 

återhämtningen verkar ha påbörjats.  

Detaljerat mål för kommunkoncernen

1. Vi ska inte använda ozonpåverkade köldmedier fr o m 2015
Vi har i dagsläget inte ozonpåverkade köldmedel kvar i vårt fastighetsbestånd. Fr o m 1 januari 2015 

är det användningsförbud vilket innebär att vi inte kommer kunna skaffa några nya. Målet är således 

uppnått. 

Säker strålmiljö

Bakgrund till nya och reviderade mål

Detaljerade mål för kommunkoncernen

1. Vi ska år 2017 ha kunskap om radonhalten i alla skolor och förskolor och åtgärdat eventuella överskridanden
så att halterna är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Radonmätningar är utförda och åtgärder har vidtagits. Målet är uppnått. 



2. Vi ska år 2021 ha tillgång till skugga i offentliga miljöer och på skolgårdar.  

I den tidigare målformuleringen stod det år 2017. Målet har inte uppfyllts och vi behöver fortsätta att 

arbeta med åtgärder under en längre tid. 

Grön handlingsplan 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och ekosystemtjänster i 
kommunen. 
  
Frågorna om grön infrastruktur och ekosystemtjänster behöver lyftas och få ta mer plats i 

samhällsplaneringen. Begreppen behöver genomsyra tjänstepersonernas arbete och politikernas beslut.  

2. Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden. 

För att inte riskera att våra tätortsnära natur- och friluftsområden försvinner helt i samband med 

exploatering av bostäder på kommunal mark behöver vi ha ett mål om att dessa värden ska bevaras. 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska beakta och värna alla skyddsvärda träd som finns inom kommunen i detaljplaneringen och vid 
byggnationer. 

Alla skyddsvärda träd på kommunal mark har inventerats och data finns inlagt i kommunen GIS-

databas. De skyddsvärda träden ska beaktas vid detaljplanering och byggnationer på ett sådant sätt att 

det säkerställs att de kan finnas kvar. De skyddsvärda träden bör lyftas fram som ett positivt grönt 

inslag. Målförslaget kommer från parlamentariska gruppens arbete under 2016-2017.     

2. Vi ska ha en kommunövergripande grönstrukturplan som stärker de gröna värdena i 
samhällsplaneringen. 

En grönstrukturplan behöver tas fram som tydligt visar vart de gröna värdena finns och vart de 

behöver utvecklas och lyftas fram. Grönstrukturplanen bör även beakta grön infrastruktur, 

ekosystemtjänster och klimatanpassning. Grönstrukturplanen är ett viktigt underlag i den framtida 

planeringen av kommunal mark.. 

     
3. Vi ska värna om våra tätortsnära kommunala marker som är värdefulla ur natur- eller friluftssynpunkt. 

För att inte riskera att våra tätortsnära natur- och friluftsområden försvinner helt i samband med 

exploatering av bostäder på kommunal mark behöver vi ha ett mål om att dessa värden ska bevaras. 

 

I VAGGERYDS KOMMUN ÄR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT 
Verksamhetsutveckling 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål kommunkoncernen 

1. Vi ska arbeta för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och ha som mål att avfallsmängden ska 
minska med 10 % till år 2021 jämfört med 2018. 



Vi har länge fokuserat på källsortering, återvinning och återanvändning av avfall. Nu är det dags att ta 

steget vidare till att minska mängden avfall som uppkommer d v s förebygga avfallet. Åtgärden kan 

även inspirera våra företag, organisationer och kommuninvånare till ett ändrat beteende. Göteborgs 

stad är ett bra exempel på en kommun som arbetar med att förebygga avfall inom bl a förskola, 

äldreomsorg, kontoret, matsvinn och flerbostadshus. 

2. Vi ska minska användningen av engångsprodukter och ha som mål att minska förbrukningen med 10 % 
till år 2021 jämfört med 2018. 

Målet kopplas ihop med mål 1 om att förebygga avfall. En stor del av avfallet består av just 

engångsprodukter som lätt kan undvikas eller åtminstone minskas.  

3. Vi ska minska användningen av engångsprodukter med fossilt ursprung och engångsmaterial i 
förnyelsebart material ska främjas. 

I de fall vi behöver använda engångsprodukter ska vi välja de som är minst skadliga för miljön. 

 

Kommunikation och beteendeförändring  

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

2. Målet är att få till en beteendeförändring hos kommuninvånarna inom konsumtion och livsstil. 

Den konsumtion som vi har idag är inte hållbar, vi förbrukar idag resurser som om vi hade 4,2 

jordklot. Aktuella teman som kommunen kan verka för en beteendeförändring inom är t ex matsvinn, 

återbruk och engångsartiklar.  

3. Målet är att våra kommuninvånare ska göra fler hållbara resor. 

Kommunen behöver verka för att fler invånare ska ha möjlighet att göra klimatsmarta och hållbara val 

när det gäller resande. Det kan t ex vara att välja cykel, buss, tåg, samåkning eller att köra el- eller 

biogasbil.   

 

 

 

 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till år 2021 jämfört med 2018. 

Ca 19 kg ätbar mat och 26 kg dryck slängs per person och år (Källa Livsmedelsverket). Vi behöver 

initiera ett förändringsarbete för att minska mängden matsvinn. Målet riktar sig både internt men även 

externt men vi behöver påbörja ett arbete i vår egen verksamhet och städa framför egen dörr. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-05 om att ingå i Klimatrådets satsning om att mäta och minska 

matsvinnet. I satsningen ingår, förutom mätning, även att vi ska sätta upp mål om minskat matsvinn 



samt genomföra åtgärder för hur vi ska gå tillväga. Göteborgs stad har tagit fram ett bra underlag för 

en modell hur man kan minska matsvinnet.  

2. Vi ska nå ut med kommunens miljöarbete till allmänheten med fokus på målgruppen barn och unga.

Vi behöver bli bättre på att synliggöra det miljöarbete som vi utför på kommunen, där fokus bör ligga 

på målgruppen barn och unga. Genom att kommunicera ut vårt miljöarbete kan vi även få respons på 

vad vi ska fokusera mer på.  

3. Vi ska utföra informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil inom målgrupperna skola,
föreningar och företag.

Ett utåtriktat mål som bl a kan innebära att vi fokuserar på bl a återbruk, minskad användning av 

plastpåsar etc.   

4. Vi ska ta fram en digital, översiktlig och lättläst version av miljöprogrammet riktat till
kommuninvånarna.

Det har funnits en efterfrågan på en enklare och mer tilltalande variant av miljöprogrammet som riktar 

sig till kommuninvånarna.   



Listan innehåller ett urval av miljölagstiftning som berör kommunkoncernens verksamheter och vilka nämnder/bolag som är berörda. 

Aktivitet Författning Vad säger kravet? Hur berörs verksamheten? Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv. Vsbo Veab

Anmälningspliktig 

verksamhet  Se även 

tillståndspliktig 

verksamhet

MB 9 kap Miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd. SFS 1998:808 

1 § anger att: kraven på den som startar/ övertar 

verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt att 

informera myndigheter. Särskilda bestämmelser om 

avloppsanläggningar, värmepumpar, mellanlagring av 

avfall, uppläggning av inert avfall från täktverksamhet, 

hantering av farligt avfall samt för bostäder och lokaler. 

Sanering av förorenad mark ska anmälas till kommunen 

innan åtgärd vidtas. För mer info se Förordning 1998:899 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i bilagan. 

Den som ska starta/överta anmälningspliktig 

verksamhet ska anmäla det till miljö- och 

byggnämnden innan ex. undervisningslokal,  

bassängbad, hygienanläggning med skärande och 

stickande verksamhet tas i bruk. Även avlopps- och 

värmepumpsanläggningar samt mellanlagring av 

avfall omfattas. Den som bedriver anmälnings- och 

tillståndspliktig verksamhet berörs även av 

egenkontrollförordningen, se vidare egenkontroll 

nedan. 

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 

och transport av avfall. 

Se även farligt avfall.

MB 15 kap. Avfall och 

producentansvar. SFS 

1998:808  

5 a § anger att: den som innehar avfall skall se till att 

avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt.

Det avfall som uppkommer i organisationen ska 

sorteras och omhändertas på ett miljömässigt bra 

sätt.     

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 

och transport av avfall. 

Se även farligt avfall.

MB 15 kap. Avfall och 

producentansvar. SFS 

1998:808  

5 a § anger att: den som innehar avfall skall se till att 

avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt.

Riskavfall från hemsjukvården ska sorteras och 

omhändertas enligt hanteringsanvisningar för avfall 

inom hemsjukvården, där finns också anvisningar om 

märkning och transport av avfall.

Sn

Avfall Gäller hantering 

och transport av avfall. 

Se även farligt avfall.

Förordning om 

producentansvar för 

förpackningar. SFS 

2006:1273 

28 § anger att: hushåll och andra förbrukare skall sortera ut 

förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna 

dem för borttransport i de insamlingssystem som 

producenterna eller kommunen tillhandahåller.

Verksamheten ska sortera ut förpackningar och 

lämna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingens 

lokala entreprenör, eller via den entreprenör som 

Vaggeryds kommun slutit avtal med.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 

och transport av avfall. 

Se även farligt avfall.

Förordning om 

producentansvar för 

returpapper. SFS 

1994:1205 

5 § anger att: hushåll och andra konsumenter av tidningar 

skall sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat 

avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem 

som producenterna tillhandahåller.

Verksamheten ska sortera ut förpackningar och 

lämna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingens 

lokala entreprenör, eller via den entreprenör som 

Vaggeryds kommun slutit avtal med.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 

och transport av avfall. 

Se även farligt avfall.

Renhållningsordning för 

Vaggeryds kommun.

(KF 2007-03-26 § 38)

4 kap 1 § anger att: den som i yrkesmässig verksamhet ger 

upphov till annat avfall än hushållsavfall eller därmed 

jämföligt avfall skall, för att möjliggöra återanvändning och 

återvinning av material och energi, sortera detta enligt 

bilaga 2 till dessa föreskrifter. Avfallet skall lämnas till den 

som enligt Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, har 

tillstånd, är anmäld eller har undantagits från 

anmälningsplikten. 

Att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet 

som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall och 

därmed liknande avfall ska sortera sitt avfall för att i 

så stor utsträckning som möjligt, möjliggöra 

återanvändning och återvinning av material och 

energi. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Bad 

Badhus

Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 

1998:899

38 § punkt 2 anger att: det är förbjudet att utan anmälan 

driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars används av många 

människor. Anmälan ska göras till den kommunala 

nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas 

eller arrangeras. 

Om ett bassängbad ska startas ska det anmälas till 

miljö- och byggnämnden innan det tas i drift.

Kfn

Bad Strandbad Badvattenförordningen. 

SFS 2008:218 

4-7 §§ anger att: en kommun ska inför varje badsäsong 

identifiera ytvattenförekomst som kommunen kan förvänta 

sig att ett stort antal personer kommer att bada i. Upprätta 

ett badvattenregister, besluta om en kontrollplan, 

genomföra provtagning och klassificera badvatten.

En kommun ska inför varje badsäsong identifiera 

ytvatten där man kan förvänta sig att ett stort antal 

personer kommer att bada i. Upprätta ett 

badvattenregister, besluta om en kontrollplan, 

genomföra provtagning och klassificera badvatten.

Kfn

Bad Strandbad Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna 

råd om badvatten. NFS 

2008:8 

10 § anger att: kommunen ska rapportera de åtgärder som 

har vidtagits för varje badvatten till  Naturvårdsverket 

senast den 31 oktober varje år. 14 § Kommunen ska se till 

att information om badvattnet finns tillgänglig på en väl 

synlig plats i badvattnets omedelbara närhet.

Kommunen ska rapportera de åtgärder som har 

vidtagits för varje badvatten till  Naturvårdsverket 

senast den 31 oktober varje år.  Kommunen ska se till 

att information om badvattnet finns tillgänglig på en 

väl synlig plats i badvattnets omedelbara närhet

Kfn



Byggnation Plan och bygglagen. SFS 

2010:900

1 § anger att: bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, 

med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer.

2 § Anger att: det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vatten enligt denna 

lag.

Kommunstyrelsen upprättar översiktsplanen. Miljö- 

och byggnämnden upprättar på uppdrag av 

kommunstyrelsen detaljplaner, ger förhandsbesked 

och bygglov och identifierar i processen om MKB 

krävs, samt att övrig lagstiftning inom byggområdet 

följs.

Mbn Ks

Byggnation MB 6 kap. 

Miljökonsekvensbeskrivni

ngar. SFS 1998:808

1-2 §§ anger när en byggnation/anläggning kräver 

miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningar 

kan även krävas enligt andra lagar än miljöbalken, 

exempelvis enligt Plan och Bygglagen (5 kap 18 §). 

Innan större, omfattande byggnation/anläggning med 

möjlig miljöpåverkan görs ska bygglovsprocessen 

inledas med att miljö- och byggnämnden bedömer om 

MKB krävs. 

Tu Mbn Ks 

(Fe)

Vsbo

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 

1998:901 

1 § anger att: denna förordning gäller för den som 

yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-

14 kap. MB

Verksamheter som omfattas av kravet på 

egenkontroll är: tillstånds- och anmälningpliktig 

verksamhet s k A-, B- eller C-verksamhet, exempelvis 

avloppsanläggningar, värmepumpar, lokaler för 

undervisning ex skolor, förskolor och 

fritidsverksamhet, bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten, vattenverksamhet, kemiska produkter 

och transport av farligt avfall. 

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 

1998:901

4 § anger att: det för varje verksamhet skall finnas en 

fastställd och dokumenterad fördelning av det 

organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för 

verksamheten enligt Miljöbalken, föreskrifter som 

meddelats med stöd av miljöbalken samt domar och beslut. 

Det ska finnas en dokumenterad ansvarsfördelning 

för verksamheten när det gäller förebyggande och 

kontrollerande arbete. Den person som har ansvaret 

ska ha getts förutsättningar i form av kunskap, 

befogenhet och resurser.

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 

1998:901  

5 § anger att: verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att 

fortlöpande kontrollera att utrustning m m för drift och 

kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för 

människors hälsa och miljön.

Rutiner för kontroll ska finnas, de ska vara 

dokumenterade och bör ses över och uppdateras 

regelbundet. Detta för att minska risken för fel på 

utrustning och felaktig hantering som skulle innebära 

allvarlig skada. 

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 

1998:901  

6 § anger att: verksamhetsutövaren ska fortlöpande och 

systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 

verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet ska 

dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller 

liknande händelse som kan leda till olägenheter för 

människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren 

omgående underätta tillsynsmyndigheten om detta.

Rapportering om driftstörningar ska göras omedelbart 

till tillsyndmyndigheten. Rapportering ska göras redan 

vid misstanke om att störningen kan medföra en risk 

för hälsa eller miljö. Riskbedömning ska göras då 

verksamhetsutövaren löpande kontrollerar risker 

genom att analysera, värdera och dokumentera 

undersökningar och resultat. Riskbedömningen ska 

dokumenteras och uppdateras regelbundet.

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 

1998:901  

7 § anger att: verksamhetsutövaren ska förteckna de 

kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och 

som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt. 

Förteckningen ska uppta följande uppgifter: produktens 

namn, omfattning och användning, information om 

produktens hälso- och miljöskadlighet samt produktens 

klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Alla kemiska produkter med farosymbol ska vara med 

på förteckningen, (undantaget kontorsmaterial, 

diskmedel i lunchrummet etc). Kemikalieförteckningen 

ska uppdateras regelbundet, lämpligen en gång per 

år. Den ska innehålla namn på produkten, använda 

mängder och användningsområde, information om 

produktens skadlighet för miljö eller hälsa, produktens 

klassificering med avseende på hälsa- eller 

miljöskadlighet. Säkerhetsdatablad ska finnas för alla 

produkter i förteckningen. Bladen ska vara 

uppdaterade och av typen 16-punkter. 

Tu Bun Ks 

(Fe)

Kfn Elv Vsbo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 

16 § anger att: farligt avfall får inte blandas eller spädas ut 

med:  1. andra slag av farligt avfall 2. annat avfall 3. andra 

ämnen eller material.

Det farliga avfall som uppkommer i verksamheten ska 

sorteras och lämnas på avsedd plats. Det får inte 

blandas med annat avfall.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 

25 § anger att: den som innehar avfall som innehåller eller 

utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska 

1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och

hantera dem skilt från annat avfall, och

2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett

sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av 

produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan 

hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Verksamhetens farliga avfall som består av elektriska 

eller elektroniska produkter ska sorteras och hanteras 

skilt från annat avfall för att underlätta återvinning och 

godtagbar hantering ur miljösynpunkt. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927

42 § anger att: den som avser att transportera farligt avfall 

ska anmäla detta till länsstyrelsen, om 

1. avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och

transporten inte kräver tillstånd enligt 36 § eller ska 

transporteras av någon som har tillstånd enligt 36 §, eller

2. transporten avser sådant avfall som avses i 37 §.

För återkommande transporter som omfattas av 

anmälningsplikt enligt första stycket är det tillräckligt att 

anmälan görs vart femte år.

Enheter/avdelningar får transportera upp till 100 kg 

eller 100 liter farligt avfall per år som uppkommit i 

egen verksamhet. En anmälan ska göras till 

länsstyrelsen innan transport. Anmälan ska förnyas 

vart 5:e år. 

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv VSBo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 

36 § anger att: det krävs ett särskilt tillstånd för att

1. yrkesmässigt transportera avfall, eller

2. transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig

verksamhet om

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser

mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,

b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser

mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter 

farligt avfall,

c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela

lysrör eller andra ljuskällor, eller

d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Det krävs tillstånd för transport av farligt avfall som 

innehåller kvicksilver (förutom lysrör och andra 

ljuskällor) cyanid, kadmium eller PCB. Beställ 

hämtning av godkänd transportör. 

Tu Elv

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 

60 § anger att: när farligt avfall lämnas till en ny innehavare 

för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar 

avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet 

(mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag 

och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som 

är mottagare.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. 

Om transportdokumentet är elektroniskt, ska 

undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.

Vid transport av farligt avfall ska ett 

transportdokument upprättas.

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv VSBo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927  

55 § anger att: den som bedriver en yrkesmässig 

verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag 

av farligt avfall föra anteckningar om 

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och

2. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska bevaras i 3 år.

Anteckningar ska föras över det farliga avfall som 

uppkommer i verksamheten. Dessa ska sparas 3 år.

Tu Ks 

(Rtj.)

Elv Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 

53 § anger att: den som lämnar över annat avfall än 

hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att 

transportören har tillstånd. 

Den som lämnar ifrån sig avfall ex.farligt avfall, 

rivningsavfall, massor, asbest, tryckimpregnerat virke 

eller kyl och vitvaror ska kolla att transportören har 

tillstånd.

Tu Ks 

(Rtj.)

Elv Veab

Kemikaliehantering MB 2 kap. Allmänna 

hänsynsregler. SFS 

1998:808 

4 § anger att: alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda 

eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan befaras medföra risker för människors 

hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 

produkter eller organismer som kan antas vara mindre 

farliga. 

När kemiska produkter köps/används ska minst 

miljöpåverkande produkt väljas, s k 

”produktvalsprincipen”.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Kemikaliehantering Kemikalieinspektionens 

föreskrifter om kemiska 

produkter och biotekniska 

organismer. KIFS 2008:2 

2 kap 7 § anger att: hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker 

förebyggs.

Kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och 

miljörisker förebyggs. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditioneringsanlägg

ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

16 § anger att: CFC och övriga CFC får användas i en 

stationär kyl-, värme- eller klimatutrustning av typ 

enhetsaggregat med en köldmediemängd som uppgår till 

högst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 

2005 och sedan dess har fortsatt och fortsätter vara i bruk 

på samma plats.

CFC får användas i en stationära kyl-, värme eller 

klimatutrustning typ enhetsaggregat med en 

köldmediemängd som uppgår till högst 900 gram om 

utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan 

dess har fortsatt och fortsätter vara i bruk på samma 

plats.

Ks

(Fe)

Elv Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditionerings 

anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

16 § anger att: HCFC får användas som arbetsmedium i en 

kyl-, värme- eller klimatutrustning tills vidare, om 

utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har 

fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

HCFC får användas som arbetsmedium i en kyl-, 

värme- eller klimatutrustning tills vidare, om 

utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan 

dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

Ks

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditioneringsanlägg

ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

23 § anger att: den som installerar, bygger om  eller gör 

något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, 

luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska se till 

att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.

Den som installerar, bygger om  eller gör något annat 

ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, 

luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska 

se till att läckagekontroll utförs i samband med 

arbetet.

Ks 

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditionerings 

anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

28 § anger att: innan installation eller konvertering sker av 

en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller 

värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser 

eller mer, ska den som är eller avser att bli operatör av 

utrustningen informera tillsynsmyndigheten om detta. 

Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för 

ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om 

åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Vid nyinstallation eller ombyggnad av 

köldmedieanläggningar ska en anmälan göras i god 

tid till miljö- och byggnämnden. 

Ks

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditionerings 

anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

29 § anger att: om det i en stationär anläggning under 

någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram 

köldmedier ska operatören senast den 31 mars året efter 

det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om 

den utrustningen.

 Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller 

som gjorts under kalenderåret och information om 

utrustning som skrotats under kalenderåret. Rapporten ska 

omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under 

kalenderåret och information om utrustning som skrotats 

under kalenderåret. 

För köldmedieanläggningar med en sammanlagd 

mängd av mer än 10 kg ska protokollet från kontrollen 

skickas till miljö- och byggnämnden, mellan 1 jan och 

31 mars efterföljande år. Protokollet från kontrollen 

ska innehålla uppgifter om installerad-, påfylld-, och 

omhändertagen mängd köldmedia samt en 

förteckning över de aggregat som finns installerade.  

Protokollet ska undertecknas av fastighetsägaren.

Ks 

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditioneringsanlägg

ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

34 § anger att: en operatör ska se till att den som sköter 

operatörens anläggning har kunskap om och erfarenhet av 

kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningens 

funktion, drift och skötsel. 

Certifierat företag och personal ska anlitas för 

installation, service, kontroll och för att ta anläggning 

ur drift.

Ks

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditionerings 

anläggningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 

fluorerade växthusgaser

Artikel 3:1 anger att: operatörer av stationära kyl-, 

luftkonditionerings-, och värmepumpsutrustning som 

innehåller fluorerade växthusgaser ska förhindra läckage av 

dessa gaser och så snart som möjligt åtgärda upptäckta 

läckage.

Operatörer (varje fysisk eller juridisk person som har 

det faktiska tekniska ansvaret för den utrustning och 

de system som omfattas av denna förordning)  ska 

förhindra läckage och skyndsamt åtgärda upptäckta 

läckage.

Ks 

(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditioneringsanlägg

ningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 

fluorerade växthusgaser

Artikel 3:2 anger att: operatörer av dessa anläggningar ska 

säkerställa att de kontrolleras för läckage av certifierad 

person. Anläggningar med 3 kg eller mer ska kontrolleras 

var 12:e månad, 30 kg eller mer var sjätte månad.  

Anläggningen ska kontrolleras för läckage inom en månad 

efter att läckage åtgärdats för att säkerställa åtgärdernas 

effektivitet.

Operatörer ska se till att anläggningar med 3 kg eller 

mer ska kontrolleras för läckage, det ska göras av 

certifierat företag och personal. Om ett läckage 

åtgärdats ska man inom en månad kontrollera att 

åtgärden fått avsedd effekt. 

Ks 

(Fe)

Vsbo Veab



Köldmedia Kyl- och 

frysrum, 

luftkonditionerings 

anläggningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 

fluorerade växthusgaser

Artikel 3:6 anger att: operatörer för anläggningar med 3 kg 

eller mer f-gaser ska föra register över: mängd och typ av f-

gas, mängder som tillförts eller återvunnits, vilket företag 

och personal som utfört service och underhåll, samt datum 

för och resultat av genomförda kontroller.

Operatörer för anläggningar med 3 kg eller mer f-

gaser ska föra register över: mängd och typ av f-gas, 

mängder som tillförts eller återvunnits, vilket företag 

och personal som utfört service och underhåll, samt 

datum för och resultat av genomförda kontroller.

Ks 

(Fe)

Vsbo Veab

Miljökvalitetsnormer MB 5 kap 

Miljökvalitetsnormer. SFS 

1998:808 

3 § anger att: myndigheter och kommuner ska ansvara för 

att miljökvalitetsnormer följs.

Miljökvalitetsnormer finns för bland annat luft och 

vatten. Miljö- och byggnämnden genomför 

modellering och mätning av luftkvalitet. 

Mbn Ks

Miljökvalitetsnormer Förordning om 

miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft. SFS 

2010:477

10-19 §§ anger: tillåtna halter av svaveldioxid, kolmonoxid, 

kväveoxider, kvävedioxid, ozon,  bensen, bly och partiklar 

PM10 och PM 2,5 i utomhusluft. Åligger kommunerna att 

kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte överskrids och 

informera om detta. Miljökv.norm för bens(a)pyren, arsenik, 

kadmium och nickel införs jan 2013.

Miljö- och byggnämnden ska genomföra modellering 

och mätning av luftkvalitet. 

Mbn

Nedskräpning MB 15 kap Avfall och 

producentansvar. SFS 

1998:808 

30 § anger att: ingen får skräpa ned utomhus på en plats 

som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Miljö- och byggnämnden övervakar och utövar tillsyn. Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

PCB Har använts i fogar 

och isolering i byggnader, 

transformatorer, 

kondensatorer.

Förordningen om PCB m 

m. SFS 2007:19 

16 § anger att: alla byggnader renoverade eller uppförda 

under tidsperioden 1956-1973 ska inventeras m a p PCB. 

Sista datum för redovisning till myndighet var 30 juni 2008. 

17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där 

fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid 

uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-

produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 

viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas 

senast 

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har 

uppförts eller renoverats någon gång under åren 

1956–1969 och om annat inte följer av 2 eller 3,

2. den 30 juni 2016, om a) massan finns i en 

industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon 

gång under åren 1956-1973, b) bygganden eller 

anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång 

under åren 1970-1973, eller c) massan har anänts 

inomhus, eller 3. i samband med renovering, ombyggnad 

eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-

produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998. Med 

industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är 

indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152). (Förordning 2010:963)

Den som äger byggnad uppförd eller renoverad 

mellan 1956-1973 ska inventera PCB-förekomst. PCB 

kan finnas i ex. fogmassa, golvmaterial som ex 

halkskyddad golvmatta. Byggnader som har 

fog/golvmassor med mer än 500 mg/kg ska saneras. 

Industribyggnader senast 30 juni 2014. Andra 

byggnader uppförda 1956-1969 ska saneras senast 

30 juni 2011. Andra byggnader uppförda 1970-1973 

ska saneras senast 30 juni 2016.               

Tu Ks 

(Fe)

Elv Vsbo

Sanering av förorenad 

mark

Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 

1998:899 

28 § anger att: det är förbjudet att utan anmälan till 

tillsynsmyndigheten vidta avhjälpande åtgärd, med 

anledning av föroreningsskada i mark, vattenenområde, 

grundvatten, byggnad eller anläggning som medför risk för 

spridning av förorening.

Innan man vidtar åtgärd för att sanera förorenad mark 

eller vattenområde och liknande ska det anmälas till 

miljö- och byggnämnden.

Tu Ks

(Fe)

Vsbo

Skydd av natur. 

Anläggande av väg.

MB 12 kap. Jordbruk och 

annan verksamhet. SFS 

1998:808

6 § anger att: kan en verksamhet eller en åtgärd som inte 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra 

naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den 

myndighet som utövar tillsynen.

Om väg eller liknande ska anläggas och det kan 

komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälan 

göras för samråd med tillsynsmyndigheten.

Tu Mbn Elv



Skydd av natur. 

Anläggande av väg.

Förordning om anmälan 

för samråd. SFS 1998:904 

7 § anger att: länsstyrelsen får föreskriva 

anmälningsskyldighet för samråd ifråga om särskilda slag 

av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på 

naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället 

skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall 

utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen 

(1979:429).

Inför verksamhet eller skogsbruksåtgärder som skall 

utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen 

ex.avverkning, hyggesbehandling, 

beståndsanläggning och beståndsvård, skogsbilväg, 

skogsgödsling, uttag av skogsbränsle, 

skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder 

ska samråd anmälas hos skogsstyrelsen. 

Tu Elv

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 

fjärrvärmeanläggning 10-

200 MW, 

avloppsanläggning för 

>2000 pe

MB 9 kap Miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd. SFS 1998:808 

1 § anger att: vad som räknas som miljöfarlig verksamhet. 

Krav på den som startar/ övertar verksamhet med tillstånds- 

eller anmälningsplikt att informera myndigheter. Särskilda 

bestämmelser om avloppsanläggningar, värmepumpar, 

mellanlagring av avfall, uppläggning av inert avfall från 

täktverksamhet, hantering av farligt avfall samt för bostäder 

och lokaler.  Sanering av förorenad mark ska anmälas till 

kommunen innan åtgärd vidtas. För närmare info se 

Förordning 1998:899 (2009:863) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd i bilagan. 

Kommunen har verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig ex. avloppsreningsverk. ÅVC, 

avfallsanläggning. Kommunen har antagit lokala 

föreskrifter ex. för skydd av människors hälsa och 

miljö. Krav finns på att anmäla till tillsynsmyndigheten 

innan verksamhet startar.  Den som bedriver 

anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet berörs 

även av egenkontrollförordningen, se vidare 

egenkontroll ovan. 

Tu Bun Ks 

(Rtj.)

Kfn Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 

fjärrvärmeanläggning 10-

200 MW, 

avloppsanläggning för 

>2000 pe

Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 

1998:899

I bilagan till förordningen finns en lista över de 

verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. 

Kommunen har verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig ex. avloppsreningsverk. ÅVC, 

avfallsanläggning,  förbränningsanläggning, biltvätt. 

Tu Bun Ks 

(Rtj.)

Kfn Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 

fjärrvärmeanläggning 10-

200 MW, 

avloppsanläggning för 

>2000 pe

MB 26 kap Tillsyn. SFS 

1998: 808  

19 § anger att: den som bedriver verksamhet ska 

kontrollera den för att motverka och förebygga olägenheter 

för människors hälsa eller påverkan på miljön, s k 

egenkontroll.

Egenkontrollprogram ska upprättas för berörd 

verksamhet. För närmare information vad 

egenkontrollen ska innehålla, se egenkontroll ovan.

Tu Bun Ks Kfn Elv Vsbo Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 

fjärrvärmeanläggning 10-

200 MW, 

avloppsanläggning för 

>2000 pe

MB 26 kap Tillsyn. SFS 

1998: 808  

20 § anger att: en tillståndspliktig verksamhet ska varje år 

lämna en miljörapport till lokal tillståndsmyndighet, 

verksamhet enligt 9 kapitlet. Om rapportering inte sker i tid 

utdöms miljösanktionsavgift enligt Förordningen om 

miljösanktionsavgift.

Tillståndspliktig verksamhet ska lämna in miljörapport 

till tillsynsmyndigheten. 

Tu

Tomgångskörning Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljön för Vaggeryds 

kommun (KF 2013-01-28, 

§ 009.)

4 § anger att: En förbränningsmotor i stillastående 

motordrivet fordon får hållas igång i högst 1 minut. 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som 

stannats vid järn-vägsövergång.

Tomgångskörning tillåtet max 1 min. Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Undervisningslokal Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 

1998: 899 

38 § anger att: det är förbjudet att utan anmälan driva eller 

arrangera 

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola 

eller internationell skola.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den 

kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. 

Om en undervisningslokal ska startas ska det 

anmälas till miljö- och byggnämnden innan den tas i 

drift.

Bun

Upphandling Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling 

2 § anger att: denna lag gäller för offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster samt av 

byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande 

myndigheter anordnar projekttävlingar. 

LOU är lagkraven som finns på upphandling. 

Miljömässigt så styr även upphandlingspolicyn m m i 

miljöprogrammet.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Vatten och avlopp Allmänna bestämmelser 

för användande av 

Vaggeryds kommuns 

allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. (KF 

2008-11-24 § 096)

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel,

avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan 

petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, 

frätande eller giftiga vätskor och inteheller vätska, ämnen 

eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring,vidhäftning, 

gasbildning eller explosion. Oavsiktligt utsläpp av sådant 

slag som anges i första och andra styckena ska 

ofördröjligen anmälas till huvudman.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Vattenverksamhet ex 

ledning, fyllning, 

grävning, pålning, bro, 

trumma

MB 11 kap. SFS 1998:808  

Vattenverksamhet

9 § anger att: för vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt 

denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i 

detta kapitel. Den som vill bedriva vattenverksamhet får 

ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd för 

verksamheten.

Den som vill bedriva vattenverksamhet ska ansöka 

om tillstånd. Den som vill avleda vatten, fylla, gräva, 

påla, bygga bro, trumma eller liknande ska anmäla 

detta till länsstyrelsen innan det görs.

Tu Elv
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Inledning  
Miljöprogrammets uppgift är att leda kommunens miljöarbete från ord till handling. 

Miljöarbetet utgår från att vi ska ha en hållbar utveckling, vilket innefattar både 

ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Genom att programmet tydliggör och 

konkretiserar ekologisk blir miljöarbetet aktivt och levande över tid. Miljöprogrammet 

fokuserar även på verksamhetsutveckling och kommunikation. 

Miljöprogrammet andas också kommunens vision tydligt – att vara en plats i rörelse som 

bygger på mångfald och hållbarhet, en plats för möjligheter formad med tanke och 

omtanke, där idéer blir verklighet.  

Bakgrund 

Kommunen antog 2014-09-29 ett nytt miljöprogram som ersatte ett flertal miljöinriktade 

styrdokument som antagits från 2001 och framåt. Nuvarande miljöprogram gäller för 

perioden 2014-2017 och det reviderade miljöprogrammet blickar framåt mot perioden 

2018-2021.  

Uppdrag om att arbeta fram ett reviderat miljöprogram lämnades av kommunstyrelsen 

2014-09-29 § 084. Under 2016-2017 har den parlamentariska gruppen för revidering av 

miljöprogrammet arbetat med att identifiera vilka områden som kommunen behöver 

fokusera på för att nå de nationella miljömålen. Parlamentariska gruppen har tagit fram 

reviderade mål och strategier för kommunens miljöarbete under kommande period. 

Syfte  

Miljöprogrammet är styrdokumentet för kommunens miljöarbete. Syftet med programmet 

är att det ska utgöra plattform för ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete. De nationella 

miljökvalitetsmålen sträcker sig till 2020 och inriktningsmålen i miljöprogrammet pekar 

ut riktningen för kommunens långsiktiga arbete. Miljöarbetet kommer att kräva 

fokusering under lång tid.  

Programmet är styrande för kommunens samtliga verksamheter och de kommunala 

bolagen. Det vill säga alla måste rätta sig efter de strategier, mål, riktlinjer och åtgärder 

som anges här. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, 

företag och organisationer i deras eget miljöarbete. 

Detta miljöprogram omfattar åren 2018-2021. Därefter antas nytt styrdokument.  
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Projektorganisation 

Framtagandet av det reviderade miljöprogrammet del 2 mål och strategier har skett 

genom följande projektorganisation:  

Uppdragsgivare:  Kommunstyrelsen 

Projektets styrgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Projektledare:   Miljöstrateg Lina Larsson  

Referensgrupp:  Parlamentariska gruppen  

 

Läsanvisning 

Det reviderade miljöprogrammet har delats in i tre delar.  

 Del 1 Översikt och nulägesanalys innehåller fakta och analyser som utgör 

underlag för kommunens miljömål och riktlinjer.  

 Del 2 Mål och strategier beskriver politikens visioner och ambitioner med 

kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Strategier och mål beslutas för 

perioden 2018-2021 och en revidering görs vart fjärde år.  

 Del 3 Handlingsplan redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att nå 

uppsatta mål. Handlingsplanen revideras årligen.   

Kapitel 1 är ett inledande kapitel med programmets bakgrund, syfte, projektorganisation 

och hur arbetet genomförts.  

Kapitel 2 innehåller 7 strategier. Strategierna är verktyg och processer som säkerställer 

att det vi gör bidrar till en hållbar utveckling. De är länken mellan miljöpolicyn, som är 

kommunens övergripande förhållningssätt och handlingsplanens mål och åtgärder.  

Kapitel 3 innehåller miljöpolicyn. Miljöpolicyn beskriver organisationens 

förhållningssätt på en övergripande nivå.  

Kapitel 4 innehåller miljöriktlinjerna. De gäller för alla anställda och förtroendevalda i 

det dagliga arbetet. De tipsar och vägleder mot ett mer hållbart beteende. 

Kapitel 5 innehåller kommunens reviderade mål inklusive nyckeltal för de 14 nationella 

miljömål som berör våran verksamhet samt för områdena kommunikation och 

beteendeförändring, verksamhetsutveckling samt Grön infrastruktur. 

Bilaga 1 är en laglista som förtecknar de lagrum som berör respektive verksamhet och 

kortfattat vad de innebär.  

Bilaga 2 är en ord- och begreppsförklaring.  
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Strategier
Våra strategier är verktyg och processer som säkerställer att det vi gör bidrar till en 

hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Strategierna är länken mellan 

miljöpolicyn, som är kommunens övergripande förhållningssätt och handlingsplanens mål 

och åtgärder.  

Vi bidrar till hållbar utveckling genom att: 

 Leda och styra

 Samverka

 Arbeta med ständiga förbättringar

 Kompetensutveckla

 Samhällsutveckla

 Upphandla och köpa in

 Kommunicera

Leda och styra

Ansvar för genomförandet

Nämnderna/utskotten och bolagsstyrelserna har ansvar för att miljöanpassa sin 

verksamhet och ta miljöhänsyn i sina beslut och i sin verksamhet. De ansvarar för att 

miljöprogrammet blir ett styrande dokument i förvaltningar och på enhetsnivå. De har 

huvudansvar för att åtgärderna i miljöprogrammet genomförs. Miljö- och 

hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och är inte något som ligger 

skiljt från kärnverksamheten. 

I den operativa verksamheten är det chefslinjen som har ansvar för miljöprogrammet och 

åtgärdernas genomförande. Ansvaret följer linjeorganisationen. I det goda ledarskapet 

ligger ett ansvar att uppmuntra till nytänkande och att stötta och inspirera i arbetet med 

ständiga förbättringar. Att påvisa en tydlig riktning är också en del i det goda och 

effektiva ledarskapet.  

Kommunstyrelsens samordningsansvar

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för det övergripande strategiska miljö- och 

hållbarhetsarbetet. Samordningsansvaret innebär att driva på, utveckla och ha en 

helhetsbild av resultaten samt att redovisa resultaten till kommunfullmäktige.  

Miljöstrategen har det operativa samordningsansvaret och genomför arbetet på uppdrag 

av kommundirektören. Miljöstrategen har till uppgift att utveckla, samordna, 

kommunicera, förbättra och driva på miljöarbetet samt ha överblick över 

kommunkoncernens miljöarbete. Miljöstrategen stödjer miljösamordnarna i deras arbete 

och kommunicerar löpande med miljösamordnarna.  Miljöstrategen har också till uppgift 

att hålla samman uppföljnings- och redovisningsarbetet. Rapportering och uppföljning 

sammanställs årligen av miljöstrategen till en Miljöredovisning, som delges 

kommunfullmäktige.  
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Miljösamordnare

Miljösamordnarens roll i respektive förvaltning och bolag är att fungera som ett stöd till 

förvaltningschef/vd med att samordna och verkställa. Samordnarna har till uppgift att 

utveckla, samordna, kommunicera, förbättra och driva på miljöarbetet samt ha överblick 

över förvaltningens/bolagets miljöarbete.  

Miljösamordnarna initierar nya miljöfrågor och driver arbetet framåt på uppdrag av 

förvaltningschef/vd. De ska också se till att kunskapen om miljöfrågor i verksamheten 

ökar så att det kan ske ständiga förbättringar. Miljösamordnarna ska också se till så att 

chefer och personal har kännedom om miljöprogrammet och Miljöredovisningarna. 

Miljösamordnaren kommunicerar till verksamheten och till förvaltningschef/vd det som 

förmedlas av miljöstrategen. 

I uppdraget ingår också att följa upp och rapportera verksamhetens miljöarbete till 

förvaltningschef/vd och till miljöstrategen.  

Miljösamordnarna ingår i miljösamordnargruppen med miljöstrategen som 

sammankallande och mötesansvarig. Gruppen underlättar samverkan över förvaltnings-

/bolagsgränserna samt bidrar till att säkerställa ett levande och aktivt arbete inom hela 

kommunkoncernen. 

Planerings- och redovisningscykel

Miljö- och hållbarhetsfrågorna ingår i den årliga planerings- och budgetprocessen. Dessa 

frågor kan inte leva sitt eget liv utanför den gängse processen. Att säkerställa en plattform 

för och ett genomförande av miljöprogrammets åtgärder är en uppgift för samtliga 

ansvariga. 

Miljöinvesteringar kan vara väldigt lönsamma speciellt om investeringen medför lägre 

energiförbrukning. Investeringar som har hög lönsamhet och är självfinansierade över ett 

antal år, bör prövas i budgetarbetet respektive år och kapital ställas till förfogande av 

kommunfullmäktige. 

Nämnderna/styrelserna redovisar årligen genomfört miljö- och hållbarhetsarbete. Detta 

ligger sedan till grund för Miljöredovisningen. I årsredovisningens förvaltningsberättelse 

ingår en sammanfattning på övergripande nivå. Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige samt andra med ansvar har till uppgift att använda det som 

redovisats i nästa års planeringscykel.  

Förklarande illustration är under framtagande 

Aktivt och levande arbete

Miljöprogrammet ska vara ett aktivt och levande dokument. Kompletteringar och 

revideringar ska kunna tas in i programmet genom tillägg beslutade av 

kommunfullmäktige. Till exempel kan detta bli aktuellt om/när kommunen åtar sig nya 

åtgärder som ingår i de regionala åtgärdsprogrammen.  
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Samverka

Att jobba effektivt med miljöfrågor handlar ofta om att inspirera och motivera varandra 

till ett mer hållbart arbetssätt. Kan du – kan jag. Vill du – vill jag. Vi behöver varandras 

erfarenheter och kompetenser för att komma snabbare och effektivare framåt. Detta gäller 

givetvis inom respektive förvaltning och bolag men också över förvaltnings- och 

bolagsgränserna. Detta är den interna delen. 

Den externa delen av att samverka handlar om att föregå med gott exempel och att ha en 

aktiv dialog med våra leverantörer, företag, föreningar, handlare och kommuninvånare. 

Det kan också gälla samverkan med våra samarbetspartners och inom våra olika nätverk 

som till exempel Länsstyrelsen, Energikontor Norra Småland, Energicentrum A6, 

Sveriges Ekokommuner, GGVV-kommunerna och andra kommuner.  

Arbeta med ständiga förbättringar

Från och med hösten 2012 arbetar vi för att implementera vårt visions- och 

värdegrundsarbete; ett arbete som kopplats ihop med beslutet att införa ett 

förbättringsarbete med inspiration av Lean, i hela vår organisation.  

De metoder och verktyg som identifierats hittills utgår från ett medarbetarstyrt 

förbättringsarbete, där enheterna tillsammans i grupper möts fysiskt vid s k tavlor, och 

löser problem utifrån de gemensamma övergripande målen för kommunen.  

Arbetet utgår från Värdeverkstaden som är kommunens modell för ständiga förbättringar 

och som bygger på att göra rätt saker i rätt tid, när det behövs. Genom att skapa standards 

för våra arbetsflöden kan vi lättare identifiera avvikelser och genom förbättringar skapa 

mervärde till våra brukare.  

Vad som är problemet och vilka orsaker och lösningar respektive problem har, processas 

fram i så kallade värdeflödesanalyser. Att alla enheter får i uppdrag att göra 

värdeflödesanalyser av sitt miljöarbete, kan vara en strategi för att på ett naturligt sätt 

implementera miljötänket i våra vardagliga arbetsuppgifter. Ett konkret exempel vore att 

göra en analys över den egna enhetens transporter, och utveckla förbättringsförslag kring 

detta.  

Kompetensutveckla

Kommunen har en bred och omfattande verksamhet inom många olika 

verksamhetsområden. För att få handling och resultat i miljöarbetet räcker det inte att 

klargöra vad som ska göras i en åtgärd. Det behövs en helhetsbild över varför, vad, hur 

och vart det ska leda. Kompetensutveckling är således a och o för ett gott resultat. Om 

fler har kunskap är det också fler som kan delta, leda och driva.  

Miljöarbetet kan innebära olika kompetensbehov inom olika verksamheter. Att se till att 

verksamheterna har rätt kompetens är ett ansvar för respektive nämnds-/utskotts/styrelses 

ledningsorganisation. Vissa ämnesområden är gemensamma och generella för 

kommunkoncernen och utbildningar inom dessa områden ska ske samordnat. 
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Samhällsutveckla

Kommunen måste i sin roll som samhällsplanerare tänka både kortsiktigt och långsiktigt. 

I det kortsiktiga perspektivet ska kommunen tillhandahålla service till invånarna så att de 

kan miljöanpassa sin vardag och bidra till hållbarhet. Exempelvis ett utbyggt 

fjärrvärmenät som eldas med biobränsle, energieffektiva bostäder, utbyggt gång- och 

cykelvägnät samt en väl fungerande kollektivtrafik.  

I det längre perspektivet är det bl.a. planering av bebyggelsestrukturen så att 

transportbehovet minimeras, som har den största positiva påverkan på miljön. Genom att 

förtäta centrumen och inte bygga bostadsområden som isolerade öar, främjas resandet 

med kollektivtrafik, gång och cykel. 

I alla sammanhang då kommunen exploaterar mark för bostäder, skolor eller förskolor m 

m är det av yttersta vikt att vi gör det så resurseffektivt som möjligt, så att mark, vatten 

och den fysiska miljön planeras och används på ett hållbart sätt. Generellt innebär dock 

en ökad folkmängd en ökad belastning på miljön genom t ex mer sopor, fler vägar, större 

ledningar etc. Här finns en målkonflikt.  

Upphandla och köpa in

Upphandling och inköp är strategiska verktyg. För råd och stöd i arbetet finns 

Upphandlingsmyndigheten som tillhandahåller kriterielistor i tre nivåer: bas, avancerad 

och spjutspetsnivå.  

I Jönköpings län arbetar kommunerna tillsammans för att ha samsyn och underlätta i 

arbetet. För miljö finns en gemensam upphandlingspolicy:  

Policy för miljöanpassad upphandling

Jönköpings läns kommuner köper årligen varor och tjänster för betydande belopp. I kraft 

av detta kan kommunerna genom miljökrav i upphandlingar vara med och styra samhället 

mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Miljökrav i upphandling är ett 

marknadsdrivande verktyg för hållbar utveckling.  

Jönköpings läns kommuners miljökrav i upphandlingar ska vara konsekventa, 

konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande. I en upphandling av en vara, en tjänst 

eller en entreprenad ska Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier1 för basnivå 

användas, om så finns. Den avancerade kravnivån och spjutspetsnivån kan övervägas. 

Beroende på vad som ska upphandlas, kan också ytterligare relevanta miljökrav ställas.  

Näringslivet bör under kontraktstiden drivas till en ökad miljöanpassning vilket kan 

åstadkommas med t ex tidsbestämda utförandevillkor. Vid avtalsstart kan kravnivån vara 

lägre för att under kontraktstiden stegvis öka. Om miljökraven är kostnadsdrivande bör 

något längre avtalstid övervägas. Ställda miljökrav ska följas upp.  

1 För att ställa konsekventa miljökrav i upphandlingar måste dock kriterierna ibland vägas mot 

lokal marknadskännedom samt mot den egna organisationens miljöprestanda. 
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Fokus på miljökraven ska i första hand riktas mot upphandlingsobjekt med väsentlighet 

ur miljösynpunkt. För att öppna nya vägar där målet är en bättre miljö och hälsa för 

människa är en god dialog och samverkan med leverantörer under avtalsperioden helt 

avgörande.  

Riktlinjer 

I samband mad upphandling ska Jönköpings läns kommuner särskilt beakta 

nedanstående: 

- LOU, Lagen om offentlig upphandling 

- Miljöbalken samt andra relaterade författningar som syftar till skydd av 

människors hälsa och miljö 

- Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier 

- Råd från tillsynsmyndighet 

- De nationella miljökvalitetsmålen 

Inom produkt- och entreprenadområdet för energi och transporter väljer Vaggeryds 

kommunkoncern att tillämpa avancerad kravnivå enligt Upphandlingsmyndighetens 

kriterier. På så sätt uppfyller kommunen det man förbundit sig till inom 

Energimyndighetens projekt om energieffektiv offentlig sektor. 

Kommunicera

För att få alla i organisationen att bidra till det långsiktiga arbetet med miljö och 

hållbarhet utifrån miljöprogrammet är det viktigt att kommunicera och informera. Alla 

anställda behöver bli medvetna och få kunskap om miljöarbetet, mål och riktlinjer, och 

hur miljöarbetet utvecklas både övergripande och på verksamhetsnivå. 

Intranätet är en viktig kanal för att övergripande ge information om miljöarbetet till 

anställda i kommunkoncernen. Informationen på intranätet behöver fortlöpande utvecklas 

och uppdateras så att alla anställda har tillgång till rätt information och som stödjer 

arbetet enligt miljöprogrammet. Miljöarbetet behöver också lyftas på arbetsplatsträffar 

och vid introduktion av nyanställda. 

Extern kommunikation
Kommunen är en av flera viktiga aktörer för att öka medvetenheten och få fler att agera 

miljövänligare. För kommuninvånarna och omvärlden ska www.vaggeryd.se vara den 

primära kanalen både för att inhämta information om miljöarbete i kommunen. 

Kommuntidningen HÄR och tidningen +E från Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets 

kommuner går ut till alla kommuninvånare. Dessa tidningar är viktiga för att förmedla 

information och berättelser med ett hållbart miljöperspektiv till kommuninvånare och 

företag. 

Vid evenemang, seminarier och temadagar, som till exempel Earth Hour, 

Vaggerydsdagen, Skillingaryds marknad och temakvällar på biblioteken, finns möjlighet 

att bjuda in aktörer och föreläsare som tillsammans med kommunen kan informera, 

inspirera och föra dialog med besökarna. 
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Produktion av informationsmaterial
Produktion av internt och externt informationsmaterial ska alltid göras på ett genomtänkt 

sätt för att minska negativ påverkan på miljö och klimat. 
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Miljöpolicy
Miljöpolicyn beskriver organisationens förhållningssätt på en övergripande nivå. Med 

strategierna, miljöriktlinjerna och handlingsplanen som styrmedel verkar kommunen för 

att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. 

Miljöpolicy

Kommunen ska vara drivande för att skapa en hållbar miljö, med samtliga invånare som 

målgrupp. Våra verksamheter, i dag och i morgon, ska därför utföras på ett sätt som 

säkerställer att det vi gör och det vi planerar är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 

över tid. 

Förtroendevalda och anställda i Vaggeryds kommunkoncern ska alla ha den kunskap och 

insikt som krävs för att målmedvetet och engagerat arbeta för en hållbar utveckling. Med 

miljölagstiftningen som bas och genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för minskad 

energianvändning och miljöpåverkan.  

Vi ska inspirera och motivera våra invånare, leverantörer, näringsliv och övriga i 

samhället. Genom att föregå med gott exempel och berätta om det, skapar vi förtroende 

för vår verksamhet. Tillsammans utvecklar vi vårt samhälle på ett miljömässigt hållbart 

sätt – för att jordens överlevnad och kommande generationer behöver det.  

Detta uttrycks i vår vision som: 

- ”En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke” 

- ”Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet” 

- ”En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet” 
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Miljöriktlinjer
Under 2013 gick Vaggeryds kommun med som medlem i föreningen Sveriges 

Ekokommuner, som är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och 

regioner. Föreningen syftar till att stödja och hjälpa till i arbetet för en ekologiskt hållbar 

samhällsutveckling.  

Fyra hållbarhetsprinciper utgör ramen för det hållbara samhället, enligt föreningen och 

utgör därmed också ramen för Vaggeryds kommuns miljöriktlinjer.  

Principerna lyder: 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk … 

1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 

Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 

2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier. 

3. … degradering med fysiska metoder 

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning. Det fysiska underlaget för naturens 

kretslopp och mångfald får inte utarmas 

Och människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende … 

4. … personlig integritet, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening 

Till exempel att människors lika värde och rättigheter erkänns och respekteras. 

Miljöriktlinjerna gäller för alla anställda och förtroendevalda i det dagliga arbetet. De 

tipsar och vägleder mot ett mer hållbart beteende. Riktlinjerna ska finnas lättillgängliga 

på intranätet och göras kända och uppmärksammas vid bland annat arbetsplatsträffar. 

De fyra riktlinjerna spar energi, miljöanpassa transporterna, upphandla och köp med 

miljöhänsyn samt källsortera och återanvänd berör verksamheterna. Den femte om mat 

och matvanor gäller framförallt i våra liv utanför arbetet.  
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Spara energi

- Släck ljuset när du lämnar ett tomt rum. Ta också ansvar och stäng av 

kopiator/skrivare och släck ljuset i korridoren och andra allmänna utrymmen på 

arbetsplatsen om du är sist kvar. 

- Stäng dator och skärm när du går hem för dagen. Korrekturläs på skärmen i så 

stor utsträckning som möjligt och se till att din standardinställning på skrivaren är 

dubbelsidig svartvit utskrift.  

- Rätt inomhustemperatur sparar energi. Temperaturen i kontor och andra lokaler 

får inte regleras med värmefläktar på vintern och kylfläktar på sommaren. 

Miljöanpassa transporterna

- Minimera transporterna genom att först ställa dig frågan – måste jag åka 

överhuvudtaget? Telefon-, webbmöten och videokonferenser kan ibland ersätta 

fysiska möten. Tekniken med t ex Skype-möten finns tillgänglig och ska utnyttjas 

mer. Att samåka är ett annat effektivt sätt att minska transporterna.  

- Välj miljösmart färdmedel OM du måste resa. Gå eller cykla i första hand. 

Använd markbunden kollektivtrafik i andra och bilen i sista hand. I det fall bilen 

måste användas ska kommunens egna miljöbilar användas i första hand. Tänk 

även på att det finns möjlighet att hyra en miljöbil via upphandlat avtal.  

- Välj ett miljösmart fordon och anpassa bilen efter behov. OM du måste resa 

och OM du måste ta bilen – se till att inte överdimensionera bilens prestanda. 

Tyngre bilar drar mer bränsle – välj en bränslesnål och effektiv miljöbil. 

Prioritera miljöbilar med alternativa drivmedel.  

- Kör sparsamt. Håll hastigheten och kör smidigt. Planera så att du undviker 

hastiga inbromsningar och onödiga stopp. Växla upp tidigt och kör på så hög 

växel som möjligt. Använd inte luftkonditionering i onödan, kör inte heller 

omkring med onödig last – detta drar bränsle. 

När du själv bjuder in till möten/konferenser/seminarier/utbildningar m m välj tidpunkt 

och lokal så att användning av kollektivtrafik eller annat miljövänligt färdsätt underlättas. 

Uppmana även till samåkning i inbjudan.  
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Upphandla och köp med miljöhänsyn

- Köp upphandlade produkter och tjänster. Om du är osäker på kommunens avtal, 

stäm av med upphandlingsenheten eller avtalsdatabasen som du når via intranätet. 

- Välj de bästa miljöprodukterna vid alla inköp. Genom att använda 

beställningssystemet, som enkelt och lätt visar miljömärkta och ekologiska 

produkter, spar du både arbetstid och resurser. 

- Samordna dina beställningar och minska på så sätt antalet beställningstillfällen. 

Undvik om möjligt att göra små beställningar. 

- Byt inte utrustning i onödan. Avväg vilket som ger mest miljönytta – köpa en 

nyare energieffektivare produkt eller laga/behålla den gamla. 

Du som upphandlar ska känna till Upphandlingsmyndighetens kriterier 

(www.upphandlingsmyndigheten.se). Den avancerade kravnivån ska användas inom 

energi- och transportområdet och även eftersträvas inom övriga områden. 

Källsortera, återanvänd och förebygga avfall

- Källsortera papper, förpackningar, farligt avfall m.m. Detta är en grundläggande 

miljöåtgärd och ska ske i alla kommunens verksamheter. Mer information om 

källsortering finns på www.sopor.nu.

- Upprätta skriftliga rutiner för källsorteringen om det inte finns sådana. För att 

säkerställa att rutiner följs och att all personal, ny som gammal, har rätt 

information, behöver det skrivas ned vad som gäller. 

- Prioritera återanvändning istället för att köpa nytt. Via intranätet kan vi 

informera varandra om till exempel överblivna möbler och inventarier. 

- Att förebygga avfallet är det översta steget i avfallstrappan. Det är här vi kan 

påverka mest genom att göra kloka val och inköp samt prioritera kvalité som 

håller längre istället för kvantitet.  

Sammanfattningsvis finns det mycket vi alla kan och bör göra under arbetstid för att bidra 

till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Om en snabbare och mer effektiv omställning 

av våra beteenden ska ske, bör den hållbara livsstilen dock inte begränsas till att bara 

gälla arbetstid. Många av ovanstående riktlinjer kan du även ha nytta och inspireras av 

privat, liksom de nedan följande tipsen kopplat till vår mat och matvanor. 
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Mat och miljö  

Mat och måltider är centrala i våra liv, som en källa till glädje, som mötesplats och 

kulturbärare. Vår mat och våra matvanor har inte bara stor betydelse för vår hälsa, hur vi 

mår och vårt välbefinnande, den har även stor betydelse för miljön.  

Produktionen av mat påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, 

övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Livsmedelsproduktion kan 

också ha positiv effekt på exempelvis odlingslandskapet och den biologiska mångfalden. 

En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Därför spelar de val vi gör i 

butiken roll. Det finns mycket du kan göra inom området mat för att undvika onödig 

belastning på miljön.  

- Välj ekologiskt och närodlat när det går. Att säsongsanpassa din handlingslista 

är också ett effektivt sätt att minska belastningen på miljön, framförallt genom att 

livsmedelstransporterna minskar. Under sommaren och hösten bör du t ex köpa 

svenska grönsaker, frukt och bär och hoppa över livsmedel som importerats.  

 

- Ät mer vegetariskt. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Det går åt 

mycket mer energi i köttproduktionskedjan än vid odling av grönsaker. Av 

miljöskäl är det därför bra om du minskar på mängden kött och ökar mängden 

vegetabilier (t ex grönsaker, baljväxter, potatis och spannmål). Det spelar även 

roll hur köttdjuret har växt upp. Viltkött och naturbeteskött har betydligt mindre 

klimatpåverkan än massproducerat kött.  

 

- Minska matsvinnet. Idag slängs stora mängder mat helt i onödan. Genom att 

planera väl, förvara maten rätt och ta hand om rester, kan du minska svinnet. 

Detta innebär inte bara en besparing på vår miljö, utan ger också en positiv effekt 

i plånboken.  
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Mål
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 

etappmål. Nya etappmål antas kontinuerligt på nationell nivå och de har numera olika 

målår. Del 2 i miljöprogrammets talar om vad vi som kommun ska uppnå (mål) med syfte 

att bidra till att regionala och nationella mål uppfylls. 

I det reviderade miljöprogrammet har miljömålen delats in i fyra stycken olika områden. 

Syftet med de olika områdena är dels att samla ihop likande målområden för att skapa en 

tydligare helhetsbild av programmet, skapa en positivare och mer tilltalande ton genom 

omformulerade rubriker samt öppna upp programmet mer mot allmänheten. Utöver 

miljömålen, har vi lagt till ytterligare två målområden: ”Verksamhetsutveckling” samt 

”Kommunikation och beteendeförändring” samt ”Grön handlingsplan”.    

Vi använder oss av inriktningsmål och detaljerade mål uppdelade på geografiskt område 

respektive för kommunkoncernen. Inriktningsmålen pekar ut riktningen och vägleder 

samt inspirerar kommunkoncernen, företag, andra organisationer och invånarna. De 

detaljerade målen anger den nivå som kommunkoncernens verksamheter ska uppnå för 

det man har rådighet över.  

För att följa upp målen finns nyckeltal och mätetal. Nämnder, utskott och bolagsstyrelser 

är ytterst ansvariga för att åtgärderna genomförs.  
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Miljömålet Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. För att minska riskerna för farlig påverkan på 

klimatsystemet bedöms det vara nödvändigt att begränsa ökningen av den globala 

medeltemperaturen till väl under 2 grader jämfört med den förindustriella nivån, med 

ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 

bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 

kan uppnås och med våra förutsättningar har vi en viktig roll att inspirera. Koldioxid och 

andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika 

verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen 

som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för 

transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige 

och världen i stort. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka andelen förnybar energi som produceras och används samt att bli 

fossilbränslefria 

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att utsläppen av 

växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% lägre än år 1990. Utsläppen räknas 

som koldioxidekvivalenter 

2. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att det år 2020 finns 

solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att 

Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el 

3. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 är all 

energi för uppvärmning av bostäder och lokaler fossilbränslefri 

4. Målet är att bygga upp en hållbar laddinfrastruktur för elfordon i kommunen 
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Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan2 per anställd med 20 % räknat från 2010. 

Detta motsvarar 30 600 mil. Till 2014 ska körsträckan minska med 10 %, motsvarande 

15 300 mil. 2010 är basår 

2. Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter3 med 10 % räknat från 

2010. Detta motsvarar 88 MWh. Till 2014 ska energianvändningen minska med 5 %, 

motsvarande 43,8 MWh. 2010 är basår 

3. Vi ska till år 2020 öka andelen miljöbilar4 till 75 %. 

4. Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 %. 

5. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon 

Nyckeltal för uppföljning av målen
Geografiska området:

- Utsläpp av fossila koldioxidekvivalenter (ton)
- Fossila koldioxidutsläpp per invånare (ton)

a) Utsläpp från sektor Industriprocesser fördelat per kommuninvånare
b) Utsläpp från övriga sektorer fördelat per kommuninvånare

- Producerad förnybar energi i kommunen (MWh/år)
- Producerad förnybar el i kommunen (MWh/år)
- Använd förnybar energi i kommunen (MWh/år)
- Körsträcka med bil i kommunen (mil/invånare)
- Andel förnybara bränslen i Länstrafiken (%)
- Antalet laddstolpar för elbilar i Vaggeryds kommun

Kommunkoncernen:
- Inköpt fossil energi/ totalt inköpt energi för transporter3 i kommunkoncernen (%)
- Energianvändning för kommunkoncernens transporter3 (kWh per km )
- Andelen fordon i kommunkoncernen med förnybara bränslen (%)
- Andelen fordon i kommunkoncernen som är miljöbilar (%)
- Andel ursprungsmärkt förnybar elanvändning i kommunkoncernen (%)
- Producerad förnybar el (MWh/år)
- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen (ton)
- Försåld volym biomassa från kommunal skogsmark
- Körsträcka per förvaltning i relation till antalet anställda
- Antal laddstolpar för elbilar i Vaggeryds kommun, inklusive interna laddstolpar

2 Personbilar och lätta lastbilar som leasas, hyrs och ägs av kommunkoncernen samt privat bil i
tjänsten.

3 Personbilar och lätta lastbilar som leasas, hyrs och ägs av kommunkoncernen.

4 Regeringens definition av miljöbil enlig vägtrafikskattelagen.  



21 

 

 

Miljömålet God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande. 

 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 energieffektivisera och minska energianvändningen i 

byggnader med 20%. Detta motsvarar 5 522 MWh. Till 2014 ska 

energianvändningen minska med 10%, motsvarande 2 761 MWh. 2010 är basår. 

2. Vi ska uppföra solceller på i princip all egen nybyggnation. 

3. Vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna nybyggnationer. 

4. Vi ska konvertera alla fastigheter som förvärvas till fossilbränslefri 

värmekälla. 

5. Vi ska utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen.  

6 Vi ska anlägga minst en gång- och cykelvägssträcka per år 

 
 
 
 
 
 
 

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att 

energianvändningen i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% effektivare än år 

2008 och vara högst 11 000 GWh. 

2. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 har 

nästan alla tätorter utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar 

energi.  

3. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att andelen 

kollektivtrafik eller cykel ökat med 20% till år 2020 räknat från år 2002. 
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Nyckeltal för uppföljning av målen

- Energianvändning fördelat per sektor5

- Energianvändning per invånare8

- Inköpt energi6 till fastighetsenhetens lokalbestånd (kWh/m2 A-temp)

- Inköpt energi9  till VSBos bostadsbestånd (kWh/m2 A-temp)

- Inköpt energi till vatten- och avloppsverksamheten (MWh)

- Inköpt energi till utomhusbelysning7 (MWh)

- Inköpt energi till Movalla och Vaggeryds IP (MWh)

- Antal resor med kollektivtrafiken per invånare

- Antal projekt där energi- och miljökrav har ställts

- Antal fastigheter som har konverterats till fossilfri värmekälla

- Antal egna byggnationer där solceller har satts upp

- Total mängd hushållsavfall (ton)
- Cykel- och gångvägssträcka i km

5 SCBs icke graddagskorrigerade värden för slutlig energianvändning 

6 Normalårskorrigerade uppgifter från Energimyndigheten 

7 Tätortsbelysning och gårdsbelysning 
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Miljömålet Bara naturlig försurning   

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 

mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra vattenkemisk och biologisk status i sjöar och vattendrag 

så att de inte är påverkade av försurningen. 

 

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antalet försurade sjöar och våtmarker som kalkas 
- Kalkmängd som sprids (ton) 
- Andelen vatten som når de uppsatta pH-målen 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Kommunen har ett högre pH-mål jämfört med länsstyrelsen vars pH-mål i merparten av 

vattendragen är 5,6. Motivet för ett högre pH-mål är att negativa konsekvenser för de biologiska 

värdena bedöms vara stora med ett så lågt målvärde som pH 5,6.  

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att antalet försurningspåverkade sjöar och vattendrag ska minska.  

2. Målet är ett pH på lika med eller över 6,0 8 och alkalinitet på minst 0,1 

mmol/liter. 

3. Målet är en reproduktion av mört i de återinplanterade vattnen. 
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Miljömålet Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mångfald, eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att minimera utsläppen av övergödande ämnen. 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska som ett genomsnitt inventera 20 enskilda avlopp per år (egeninitierade 

inventeringar).. 

2. Utsläppen från reningsverket i Skillingaryd ska i utsläppspunkten i ledningen 

till våtmarken (punkt B) inte överstiga följande riktvärden:  

 Ntot 15 mg/l

 Ptot 0,8 mg/l

 BOD7 10 mg/l

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Mängden övergödande ämnen som tillförs vattendragen
- Halter av kväve, fosfor och BOD7 i renat avloppsvatten (punkt B).
- Utsläpp av mängden kväve och fosfor från avloppsreningsverken (punkt B).
- Antal inventerade enskilda avlopp
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Miljömålet Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra statusen så att alla sjöar och vattendrag har god

vattenstatus.

2. Målet är att stärka den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen i

kommunen

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska genomföra åtgärderna i vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Ytvattenförekomster med måttlig och otillfredsställande status.
- Antal insatser för den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag
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Miljömålet Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra statusen och skydda vattenkvaliteten, enligt

vattendirektivet, så att alla grundvattenförekomster har god vattenstatus.

2. Målet är att säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i

kommunen

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska verka för att alla allmänna vattentäkter ska ha vattenskyddsområden.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Grundvattenförekomster med otillfredsställande status
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Miljömålet Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bibehålla ekologisk och vattenhushållande funktion i våtmarkerna.

Detaljerat mål för det geografiska området 

1. Vi ska inte tillåta torvtäkter för mossar med höga natur- och/eller kulturvärden

(klass 1 och 2 i våtmarksinventeringen). För mossar i klass 3 och 4 ska täkt

undvikas om den inverkar menligt på väsentliga motstående intressen.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal våtmarker med tillstånd för torvbrytning
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Miljömålet Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka skötseln av skogar så att den biologiska mångfalden bevaras och

den biologiska produktionen skyddas samt att ibland och lämna skogen orörd.

Detaljerat mål för det geografiska området 

1. Vi ska i första hand sköta våra tätortsnära kommunägda skogar med

avseende på rörligt friluftsliv genom ett hyggesfritt skogsbruk.

2. Vi ska öka andelen lövskog på kommunalt ägd skogsmark.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Andel skyddad natur9

- Andel certifierat skogsbruk

- Andel lövskog som finns avsatta i kommunala skogsbruksplaner

- Antal områden med hyggesfritt skogsbruk

9 Summering av Nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområden 
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Miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka skötseln av odlings- och betesmark så att naturvärdena ökar.

Detaljerat mål för det geografiska området 

1. Vi ska sträva efter att de kommunalt ägda betesmarkerna sköts av

betande djur.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Areal åkermark i kommunen som geografiskt område

- Areal betesmark i kommunen som geografiskt område

- Areal ekologisk betesmark i kommunens som geografiskt område

- Areal ekologisk åkermark i kommunen som geografiskt område

- Andel utarrenderade betesmarker som betas
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Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att säkerställa livskraftiga bestånd och naturmiljöer samt att

människor har tillgång till god natur- och kulturmiljö.

Detaljerat mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Vi ska öka kunskapen om allemansrätten hos våra invånare.

Nyckeltal för uppföljning och redovisning av målen 

- Antal informationsinsatser om allemansrätten
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Miljömålet Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är en bra luftkvalitet så att människors hälsa och miljön inte skadas.

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska ha en systematisk och återkommande kontroll av miljökvalitetsnormerna

och miljökvalitetsmålen för luft.10

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Halter av PM10, NO2, SO2, bensen och VOC

10 Detta verifieras genom mätning, beräkning eller objektiv bedömning fr o m 2013. För målvärden
se länken: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/
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Miljömålet Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 

ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att begränsa påverkan på människors hälsa och miljön. 

2. Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Av kostorganisationens livsmedelsbudget ska minst 50 % vara ekologiskt.  

2. Vi ska ersätta de farligaste kemikalierna med mer miljöanpassade alternativ.  

3. Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt 

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Metallhalter i avloppsslam 
- Insamlad mängd farligt avfall per invånare till återvinningscentralen  
- Andel ekologiska livsmedel i kostorganisationens livsmedelsbudget 
- Antal kemikalier som ersatts per år i kommunkoncernen 
- Antal av Elverket utbytta kreosotstolpar per år  
- Andel ekologiskt odlad åker av den totala åkerarealen 
- Antal upphandlingsområden där kemikaliekrav ställs 
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Miljömålet Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 

skadlig UV-strålning. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är köldmedier som inte är ozonpåverkande.

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska inte använda ozonpåverkande köldmedier fr o m 2015.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Köldmediemängd i anmälningspliktiga anläggningar
- Mängden köldmedier i de kommunala lokalerna och kommunala bolagen
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Miljömålet Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 

strålning. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering och annan

skadlig strålning.

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska år 2017 ha kunskap om radonhalten i alla skolor och förskolor och åtgärdat

eventuella överskridanden så att halterna är lägre än 200 Bq/m3 luft. 

2. Vi ska år 2021 ha tillgång till skugga i offentliga miljöer och på skolgårdar.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal skolor/förskolor där radonhalten mätts och resultaten av mätningarna.
- Antal åtgärder som gett skugga i offentliga miljöer
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Grön handlingsplan

Regeringen gav ett uppdrag till Naturvårdsverket under 2015 att ta fram riktlinjer och en 

genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en grön handlingsplan som innefattar bl a 

ekosystemtjänster, grön infrastruktur, friluftsliv och tätortsnära natur. Grön infrastruktur 

definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 

naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 

biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 

landskapet. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som 

bidrar till människans välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, 

kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera 

växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre. Eller 

genom en insats, som när vi bedriver jordbruk  som ger livsmedel. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och

ekosystemtjänster i kommunen.

2. Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden.

Detaljerat mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska beakta och värna alla skyddsvärda träd som finns inom kommunen i

detaljplaneringen och vid byggnationer.

2. Vi ska ha en kommunövergripande grönstrukturplan som stärker de gröna

värdena i kommunen.

3. Vi ska värna om våra tätortsnära kommunala marker som är värdefulla ur

natur- eller friluftssynpunkt.

Nyckeltal för uppföljning av målen

- Andel invånare som har tillgång till tätortsnära friluftsområden
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Verksamhetsutveckling 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att utveckla miljö- och hållbarhetsfrågorna till att vara en naturlig del av 

företagens och organisationers ledning och styrning.  

 
 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska arbeta för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och ha som 

mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till år 2021 jämfört med 2018. 

2. Vi ska minska användningen av engångsprodukter och ha som mål att minska 

förbrukningen med 10 % till år 2021 jämfört med 2018.   

3. Vi ska minska användningen av engångsprodukter med fossilt ursprung och 

engångsmaterial i förnyelsebart material ska främjas. 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal arbetsställen som är certifierade enligt ISO 14001 

- Antal miljödiplomerade arbetsställen 

- Antal miljöcertifierade skolor/förskolor  

- Andel av kommunkoncernens personal vars verksamheter är miljödiplomerade/miljöcertifierade 

- Mängden avfall som uppkommer i våra olika verksamheter 
- Mängden inköpta engångsprodukter i våra verksamheter 

- Mängden engångsprodukter av fossilt material respektive förnyelsebart material 
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Kommunikation och beteendeförändring

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka både den generella kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor samt

den specifika ämneskompetensen.

2. Målet är att få till en beteendeförändring hos kommuninvånarna inom

konsumtion och livsstil.

3. Målet är att våra kommuninvånare ska göra fler hållbara resor.

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 jämfört med

2018. 

2. Vi ska nå ut med kommunens miljöarbete till allmänheten med fokus på

målgruppen barn och unga.

3. Vi ska utföra informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil inom

målgrupperna skola, föreningar och företag.

4. Vi ska ta fram en digital, översiktlig och lättläst version av miljöprogrammet

riktat till kommuninvånarna.

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal externa aktiviteter med miljötema t ex Earth Hour

- Antal personer som deltagit i de externa aktiviteterna

- Antal personer som deltagit i kommunkoncernens utbildningar/seminarier

- Mängden matsvinn i våra verksamheter
- Antal riktade kommunikationsinsatser till målgruppen barn och unga
- Antal informationskampanjer inom hållbar konsumtion och livsstil



Ord- och begreppsförklaring
Biogas (metan) bildas när organiskt avfall, till exempel gödsel eller matavfall, bryts ned i en syrefri 

miljö. Gasen är energirik, kan renas och sedan användas som fordonsbränsle. Biogas är en förnybar 

energikälla till skillnad mot naturgas, som också består av metan, men som har fossilt ursprung. 

Biologisk mångfald  innebär den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen 

mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.  

HCFC, klorerade fluorkolväten. HCFC bryter ned ozonskiktet. Från och med den 1 januari 2015 är 

det förbjudet att använda HCFC som köldmedium i befintliga anläggningar med undantag för små 

aggregat med köldmediefyllning med högst 3 kg som var i bruk den 1 juni 2002 och som kontinuerligt 

varit i bruk sedan dess. Påfyllnadsförbud gäller alla anläggningar.  

CO2 Kemisk beteckning för koldioxid. Koldioxid från fossila bränslen ger ett nettotillskott till jordens 

uppvärmning och förstärker växthuseffekten.  

Ekologiska livsmedel För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 

procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung och att alla steg i produktionen har kontrollerats 

av kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan. För övriga 5 procent av ingredienserna kan ansökan 

göras hos Livsmedelsverket för att få använda en konventionell ingrediens, när ekologiskt alternativ 

saknas. Exempel på reglernas innehåll är att användning av konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel samt att genetiskt modifierade grödor och andra organismer inte är tillåtna. Två 

märkningar av ekologiska livsmedel är EUs märkning respektive märkningen enligt KRAV. KRAVs 

märkning innehåller något fler och vassare regler än EU-ekologiskt. 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans 

välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt 

tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen 

direkt, som när växter producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 

livsmedel. 

Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas för gasfordon som drivs med gas 

under högt tryck. 

Fossila energikällor. Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material 

innehållande kol- och väteföreningar, som lagrats in i berggrunden. De fossila bränslena olja och gas 

har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och 

insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed 

utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och 

gasformiga kolväten, råolja och gas.  

Förnybara energikällor är sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens 

inverkan på jorden. Vattenkraft, vindkraft, solenergi, tidvattenenergi och vågenergi tillhör de 

förnybara energikällorna. Biobränslen, från exempelvis skogsbruket, räknas också som en förnybar 

energikälla så länge som tillväxten är lika stor som avverkningen. Till de förnybara energikällorna 

räknas också biogas, det vill säga gas som vi människor kan utvinna ur olika biologiska material, 

exempelvis från matrester.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasfordon


Försurning Försurningen orsakas av förbränningen av fossila bränslen, och dess luftföroreningar som 

orsakar kemiska förändringar av nederbörd, mark och vatten. Det innebär att sjöar, vattendrag och de 

organismer som lever i vattnet till slut inte klarar sig, och att skogar skadas och dör. Försurningen 

orsakar utöver dessa förluster i naturen även skador genom korrosion (rost och frätskador) på metall, 

kalksten med mera.  

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 

naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 

mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Hyggesfritt skogsbruk innebär att man brukar skogen så att marken inte kalläggs och att det inte 

bildar kala hyggen.  

Hållbarhetsprinciper Förr kallades de systemvillkor numera kretsloppsvillkor eller 

hållbarhetsprinciper. Det är fyra punkter som formulerats av miljöorganisationen Det Naturliga Steget 

för att förklara de naturliga villkoren för en hållbar utveckling. Principerna används bl a av föreningen 

Sveriges Ekokommuner.  

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Definitionen 

kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen 

som 1987 presenterade dokumentet ”Vår gemensamma framtid”. . 

Klimatpåverkan Jordens medeltemperatur stiger och ett av de nationella miljökvalitetsmålen är att 

begränsa klimatpåverkan. Internationellt är målet att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än 2 

grader Celsius fram till 2100, det så kallade 2-gradersmålet..  

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika 

sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man 

uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid 

som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Räknat per utsläppt ton bidrar 

exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton 

motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. 

Matsvinn är mat som framställs i syfte att ätas av människor, men som av olika anledningar inte äts. 

Matavfall är däremot nödvändigt avfall som t ex bananskal, äggskal och ben. 

Miljöbil. En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En 

miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil. En bil som går på bensin eller diesel och 

har tjänstevikten 1372 får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som 

miljöbil. Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per 

kilometer. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Tyngre bilar får 

ha högre utsläpp, lättare bilar får släppa ut mindre. Den exakta utsläppsgränsen bestäms dock av bilens 

vikt. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna. Denna definition återfinns i 

vägtrafikskattelagen.  

Miljökvalitetsmål Miljökvalitetsmålen som är 16 st har sin grund i riksdagsbeslut från 1999. 

Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som 

vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som 

näringslivets och andra aktörers. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan


Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt avgränsat område, till exempel en sjö. Kan också 

gälla hela landet så som miljökvalitetsnormerna för luft.  

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som 

utvecklades på 1920-talet. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens 

fettvävnad. PCB kan förekomma i t ex fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i 

lysrörsarmatur.  Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i 

miljön.  

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, 

byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur 

radondöttrar. Det är strålningen från dessa som vid inandning under lång tid, kan ge upphov till 

lungcancer.  

Skyddsvärda träd definieras här som jätteträd (över 1 meter i diameter), mycket gamla träd och 

grova hålträd. 

Växthuseffekt är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på 

att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att 

stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär.  

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten. De 

främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), 

metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens 

temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana gaser beräknas jordens medeltemperatur ha 

varit -18°C istället för nuvarande +14°C.  

Övergödning Övergödningen orsakas av för stora mängder näringsämnen som kväve och fosfor till 

hav, sjöar och vattendrag genom bland annat gödsling och avloppsutsläpp men också luftnedfall. 

Övergödning leder till kraftigt ökad tillväxt av vissa organismer som alger. När de bryts ned blir det 

syrebrist i vattnet och så småningom bottendöd. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmestr%C3%A5lning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten%C3%A5nga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dikv%C3%A4veoxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ozon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 26 2018/052 14 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande

Ny organisation av ekonomiskt bistånd

Arbetsutskottets beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att eliminera de 

risker som personalen framfört.  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden ställer sig bakom att kommunstyrelsen blir beslutande 

nämnd och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna 

inom följande områden: 

 Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd    

 Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

ärvdabalken  

 Skuld- och budgetrådgivning 

 Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för 

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier. 

Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området överflyttas 

till kommunstyrelsen 

Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler 

Sammanfattning av ärendet
I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 

förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 

myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 

Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterat också 

ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. 

Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 

antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 

istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. De bedöms som mer 

korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 

vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 

en minskad sårbarhet för utförandet.  

Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 

försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 

därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 

skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 

av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 

kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 26 2018/052 15 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande

helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 

uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 

annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  

Organiseringen av arbetet ovan förslås ske genom arbetsmarknadsenheten 

och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 

Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 

viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 

kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 

organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 

arbetsmarknadsenheten.  

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Underlag till förslag ny organisation 2018-01-16 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



Datum Sida
2017-12-05 1(2) 

Till Socialnämnden 

Ny organisering av ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut
Socialnämnden förslås ställa sig bakom att kommunstyrelsen blir beslutande 

nämnd och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna 

inom följande områden: 

 Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt

bistånd

 Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt

ärvdabalken

 Skuld- och budgetrådgivning

 Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier.

Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området överflyttas 

till kommunstyrelsen 

Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Underlag till förslag ny organisation 2018-01-16 

Sammanfattning av ärende

I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 

förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 

myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 

Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterat också 

ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. 

Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 

antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 

istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. De bedöms som mer 

korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 

vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 

en minskad sårbarhet för utförandet.  



Sida
2(2) 

Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 

försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 

därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 

skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 

av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 

kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 

helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 

uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 

annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  

Organiseringen av arbetet ovan förslås ske genom arbetsmarknadsenheten 

och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 

Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 

viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 

kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 

organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 

arbetsmarknadsenheten.  

Antal personal inom ekonomiskt bistånd som berörs är 4 heltider: 

Handläggare för försörjningsstöd 250 % 

Handläggare för bostad (Hyresgarantier samt sociala kontrakt) 50 % 

Administratör för budget och skuldrådgivning samt dödsboanmälan 100 % 

Lotta Damberg 

Socialchef



Delgivningar
2018-02-28 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde
2018-02-28 §  

Övrigt 
1. Årsrapport 2017, Patientnämnden i Region Jönköpings län

2. Sydvästra Smålands socialjour, statistik 2017-09-01 – 2018-01-31.
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