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TF Krigsorganisation och dess bemanning 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag på krigsorganisation och 
dess bemanning. 

Sammanfattning 

Varje nämnd och förvaltning skall besluta om ”Krigsorganisation och dess 
Bemanning” innan 2022-06-30 och detta skall sedan årligen uppdateras av 
nämnden. Stora delar av dokumentationen är sekretessbelagd enligt Paragrafer i 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) och de som är aktuella är: 

 15 kap. 2 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör
totalförsvaret, så kallad försvarssekretess, dvs uppgifter som rör verksamhet
för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det
skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet om
uppgiften röjs.

 18 kap. 13 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör
en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser
avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana
situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas
om uppgiften röjs.

 38 kap. OSL: sekretessbestämmelser till skydd för enskilda i verksamhet
som rör totalförsvar och krisberedskap. Sekretess kan bland annat gälla för
vissa uppgifter om enskilda i kommuner och regioners verksamhet som
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avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
enligt LEH och planering enligt förfogandelagen.  

 

 

Beskrivning av ärendet 

För att kommunen ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet under höjd 
beredskap behövs planering för krigsorganisation och bemanning av denna.  

Bilaga 1 utgör den planering av krigsorganisation som förvaltning tagit fram.  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det 
civila försvaret som kommunen ska bedriva och som framgår av berörda lagar. 
Respektive förvaltnings/bolags krigsplanering kommer att utgöra underlag till 
kommunens centrala krigsorganisationsplanering.  

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt i ärendet. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt i ärendet. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt i ärendet. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte beaktade. 

 

Bilagor 

Dokument Krigsorganisation och dess bemanning innehåller: 

Bilaga 1 Krigsorganisation och dess bemanning 
Bilaga 2 Definitioner 
Bilaga 3 Planering och inriktning av verksamhet 



3 (3) 

JAV 

Sändlista: 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen 

Mats Svensson 

Förvaltningschef 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78   
 

Krigsorganisation och dess bemanning 
Dnr: TF 2022/369 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden godkänna 
förvaltningens förslag på krigsorganisation och dess bemanning. 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Varje nämnd och förvaltning skall besluta om ”Krigsorganisation och dess 
Bemanning” innan 2022-06-30 och detta skall sedan årligen uppdateras av 
nämnden. Stora delar av dokumentationen är sekretessbelagd enligt Paragrafer i 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) och de som är aktuella är: 

 15 kap. 2 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör 
totalförsvaret, så kallad försvarssekretess, dvs uppgifter som rör verksamhet 
för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan 
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det 
skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet om 
uppgiften röjs. 

 18 kap. 13 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör 
en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser 
avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana 
situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det 
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas 
om uppgiften röjs. 

 38 kap. OSL: sekretessbestämmelser till skydd för enskilda i verksamhet 
som rör totalförsvar och krisberedskap. Sekretess kan bland annat gälla för 
vissa uppgifter om enskilda i kommuner och regioners verksamhet som 
avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
enligt LEH och planering enligt förfogandelagen.  

 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
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Inledning 
För att kommunen ska kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamhet under höjd beredskap be-
hövs planering för krigsorganisation och bemanning av denna. Detta dokument utgör mall för 
den planering av krigsorganisation som respektive förvaltning/bolag tar fram. Mallen ska ses 
som ett stöd i planeringsprocessen och kan med fördel revideras utifrån respektive förvalt-
nings/bolags förutsättningar och behov.  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försva-
ret som kommunen ska bedriva och som framgår av berörda lagar. Respektive förvaltnings/bo-
lags krigsplanering kommer att utgöra underlag till kommunens centrala krigsorganisationspla-
nering.  

Syfte 
Genom arbetet med att ta fram en krigsorganisation läggs grunden för kommunens planering 
för höjd beredskap; vilka delar av verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap samt hur 
verksamheten behöver anpassas för att fungera under rådande förutsättningar. Detta skapar en 
förmåga att kunna ställa om verksamheten i händelse av höjd beredskap. Arbetet med krigsorga-
nisation är av stor vikt för att:  

 Det är ett krav i lagstiftningen.  
 Det är en viktig del av beredskapsplaneringen.  
 Det ökar förmågan att hantera en kris, gråzon eller angrepp. 

Målbild 
En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra till ett fungerande 
samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret, nämligen att:  

 Värna civilbefolkningen, 
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
 Upprätthålla en nödvändig försörjning, 
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld (tex 

livsmedel, drivmedel och sjukvård). 
 Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

stärka försvarsviljan, 
 Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, 
 Bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. 

Planeringsförutsättningar 
Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör vara att under minst tre månader kunna 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga stör-
ningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid.1  

                                                 
1 Länsstyrelsen, 211027 
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Revidering  
Planeringen ska revideras kontinuerligt, minst 1 gång/år. Vid revidering är det av stor vikt att 
ändringar kommuniceras till berörda tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda.  

Beslut 
Säkerställ att nämnd/styrelse fattar erforderliga beslut för att anta verksamhetens krigsorganisat-
ion, dess bemanning och eventuell krigsplacering. 
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Sekretess 
Delar av planeringen innehåller uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och som 
därför omfattas av sekretess. Paragrafer i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) som 
kan vara aktuella är: 

 15 kap. 2 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör totalförsvaret, 
så kallad försvarssekretess, dvs uppgifter som rör verksamhet för att försvara landet eller 
planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalför-
svaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för 
Sveriges säkerhet om uppgiften röjs. 

 18 kap. 13 § OSL: innehåller sekretessbestämmelser för uppgifter som rör en myndig-
hets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituat-
ioner, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situ-
ationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera freds-
tida kriser motverkas om uppgiften röjs. 

 38 kap. OSL: sekretessbestämmelser till skydd för enskilda i verksamhet som rör total-
försvar och krisberedskap. Sekretess kan bland annat gälla för vissa uppgifter om en-
skilda i kommuner och regioners verksamhet som avser beredskap för extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap enligt LEH och planering enligt förfogandela-
gen.  

Lagrum och styrande dokument 
Regeringen kan, vid krig eller krigsfara, ges ansvar för uppgifter som vid normala förhållanden 
tillfaller på Riksdagen. För kommunens del innebär det att en rad specialregler avseende organi-
sation blir direkt tillämpliga om Sverige befinner sig i krig. Grunden för kommunens verksam-
heter regleras i: 

 3 kap 1 § Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Där framgår att kommunen ska vidta de förbere-
delser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.  

o Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med beredskaps-
förberedelser, enligt 3 kap. 1-5 § LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor 
som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestäm-
melser ska kunna tillämpas i erforderlig omfattning.  

o Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om plane-
ring och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt 
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rå-
dande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.  

o Kommunen ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna upprätt-
hålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om 
den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om 
bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.  
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o Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för led-
ningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

 4 § Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (FEH). Där framgår att kommunen ska ha de planer som behövs för 
att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla upp-
gifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om 
bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

 Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (LTH): 

o 7 §:  Där framgår att kommunen vid höjd beredskap ska vidta de särskilda åtgär-
der i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledig-
het för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för 
att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret. 

 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap (FTH): 

o Regeringen har i 13 § föreskrivit att vissa lagar och förordningar, exempelvis ran-
soneringslag (1978:268) och arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) direkt ska bli till-
lämpliga i sin helhet vid beredskapslarm. 

 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och dom-
stolarna under krig eller krigsfara m.m. (förfarandelagen) 

 Ransoneringslag (1978:268) 

 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 

Följande legala förutsättningar under höjd beredskap vill MSB i detta skede framhålla att kom-
munerna tar hänsyn till i sitt arbete:  

 Vissa regler i förfarandelagen kan åsidosätta kommunallagen i syfte att tillgodose beho-
vet av snabba kommunala beslut i kritiska situationer, exempelvis att kommunstyrelsen 
(med vissa undantag) får besluta i kommunfullmäktiges ställe, att en ordförande i sty-
relse eller nämnd ensam kan fatta beslut i brådskande ärenden av synnerlig vikt samt att 
ett färre antal ledamöter krävs för att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska vara 
beslutsför.  

 Enligt förfarandelagen ska ärenden handläggas i den turordning som krävs av hänsyn till 
allmänna intressen, och ärenden som är av betydelse för totalförsvaret ska ges särskilt 
företräde. Ärenden får i vissa fall utredas på annat lämpligt sätt än vad som är föreskrivet 
i fredstid, medan kommunala beslut under höjd beredskap är överklagbara i samma ut-
sträckning som i fredstid.  

 Kommunen är skyldig att ta hand om befolkning som omfattas av ett utrymningsbeslut 
från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Kommunen har då 
möjlighet att ålägga den som innehar en byggnad eller bostadslägenhet att upplåta sin 
bostad till den som behöver boende på grund av en utrymning.  
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 Under höjd beredskap har kommunen ett särskilt ansvar för lokal kristidsverksamhet. I 
det inledande arbetet med att skapa en krigsorganisation kan det vara lämpligt att kom-
munen har i åtanke att dessa uppgifter åläggs kommunen vid höjd beredskap.  

 Regeringen får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig och vid krigsfara, 
vilket framgår av 6 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma gäller för so-
cialtjänsten enligt 16 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453).8 Detta skulle exempelvis 
kunna innebära frånsteg från vissa av de normer inom socialtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård som gäller i fredstid.  

 Viss möjlig reglering av skolverksamheten framgår av förordning (1991:1195) om skol-
väsendet under krig och vid krigsfara m.m 

 

Identifiera hotbilden för samhällsviktig verksamhet 
Kommunen ska i planläggningen förutsätta långvariga störningar och avbrott.   

Hotbild presenteras i detalj via Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Generellt kan sägas:2 

 Totalförsvarsplaneringen utgår från ett öppet väpnat angrepp på Sverige som inledningsvis 
kan ha ett intensivt och snabbt förlopp med kort förvarning. Då är det viktigt att krigsorga-
nisationen snabbt kan larmas in och att personalen vet vart de ska ta vägen för att kunna på-
börja sitt arbete. Kritisk infrastruktur måste bevakas och snabbt repareras vid sabotage. 

 Sverige kan utsättas för öppna och dolda påtryckningar, till exempel utökad underrättelse-
verksamhet, intensifierade cyberattacker, strategiska uppköp och påverkansoperationer. Det 
kan även förekomma att en motståndare understödjer terrorhandlingar, grov kriminalitet 
och annan subversiv verksamhet i Sverige för egna syften. Sådana antagonistiska handlingar 
i stor omfattning behöver inte innebära att ett väpnat angrepp kommer att äga rum men de 
innebär påfrestningar gentemot Sveriges suveränitet3. 

 En konflikt eller allvarlig säkerhetspolitisk kris i Sveriges närområde skulle troligtvis påverka 
även Sverige och ett väpnat angrepp riktat mot Sverige kan då inte uteslutas. I samband med 
väpnad konflikt eller ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde skulle landet kunna 
komma att pressas såväl ekonomiskt, diplomatiskt och politiskt som militärt.  

 Gråzonsproblematik, dvs. antagonistiska handlingar som utförs utan en formell krigsförkla-
ring, kan vara en del av angriparens taktik. Exempel på sådana handlingar är påverkansoper-
ationer, sabotage, terrorattentat och cyberintrång. Sådan gråzonsproblematik kan begränsa 
Sveriges förmåga att fatta beslut och vidta åtgärder för att trygga befolkningen. 

  

                                                 
2 Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, FOI, 2019 
 
3 Rätt människa på rätt plats, MSB 
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Prioritera uppgifter och verksamheter 
Prioriterade uppgifter/verksamheter 
Det svenska krisberedskapssystemet bygger på den så kallade ansvarsprincipen. Det innebär att 
den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, om inget annat reglerats, 
också har ansvaret för verksamheten under en kris och vid höjd beredskap. Det saknas reglering 
om att totalförsvarsverksamhet ska prioriteras framför kommunernas ordinarie verksamhet. I 
praktiken måste kommunen prioritera i sin verksamhet kopplat till den situation som råder. Be-
roende på situationen kan kommunen tvingas till prioriteringar vid en situation med höjd bered-
skap, där begränsade resurser måste användas till störst nytta för så många som möjligt. Därför 
är det nödvändigt att rangordna förvaltningens verksamheter under höjd beredskap. Kommu-
nen ska först säkra de mest kritiska verksamheterna, dvs samhällsviktiga verksamheter.  

 
Uppgifter/verksamheter som tillkommer 
Under höjd beredskap/krig tillkommer uppgifter eller verksamheter kommunen enligt lagrum.  

Resursbehov 
De resurser (interna och externa) som behövs för att uföra uppgifterna/verksamheterna ovan 
anges i bilaga 2 Planering och inriktning av verksamhet (kolumn 4) samt nedan.  

 
Kritiska beroenden 
Kritiskt beroende är ett beroende mellan två verksamheter som gör att den beroende verksam-
heten påverkas om det sker en störning i den levererande verksamheten. Kritiska beroenden är 
avgörande för att verksamheten ska fungera. Faller en eller flera av beroendena bort helt eller 
delvis kommer inte den samhällsviktiga verksamheten att fungera vilket i sin tur kan leda till all-
varliga störningar i kommunens verksamhet. 

Analys av kritiska beroenden gör att man bättre förstår ”dominoeffekter” av störningar.  

Verksamhet/uppgifter som kan prioriteras ned 
Vissa verksamheter är mindre prioriterade att bedrivas under höjd beredskap. Flytt av personal 
och materiella resurser kan göras för att förstärka mer prioriterad verksamhet, se tabell 1.  

Om händelsen övergår till ett mer lågintensivt skede och pågår en längre tid kan verksamhet 
som inte prioriterats i ett inledande skede bli viktigare för att skapa uthållighet för personal och 
invånare.  

Planera krigsorganisation 
Mål med kapitlet: Plan för hur krigsorganisationen och ledningsorganisation ska se ut.  

Regeringen kan besluta om höjd beredskap och utfärda beredskapslarm. Vid högsta beredskap 
eller beredskapslarm ska kommunen omedelbart övergå till krigsorganisation. Under höjd bered-
skap är det kommunstyrelsen som ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som 
berör den verksamhet som kommunen ansvarar för.  

Varje förvaltning/bolag ska ha sin plan för hur krigsorganisationen och ledningsorganisationen i 
den egna verksamheten ska se för att kunna upprätthålla den verksamhet som tidigare identifie-
rats under kapitel ”Prioritera uppgifter och verksamheter”.  
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Krigsplacering 
Utifrån verksamhetens krigsorganisation och som en del i dess planering kan beslut tas om att 
krigsplacera viss personal för att säkerställa verksamhetens kontinuitet.  

Skyldigheten att tjänstgöra vid höjd beredskap regleras i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 
Det finns särskilda arbetsrättsliga regler som gäller under höjd beredskap i arbetsrättslig bered-
skapslag (1987:1262). Vid höjd beredskap kan arbetsskyldighetens ram utvidgas och medför 
bland annat utvidgade möjligheter för arbetsgivaren att tillfälligt omplacera medarbetare. I an-
slutning till den arbetsrättsliga beredskapslagen finns det ett centralt kollektivavtal för krigs- och 
beredskapstillstånd gällande kommunanställda. Kollektivavtalet innehåller bland annat bestäm-
melser om arbetstid, semester, lön och förhandlingsordningar i rättstvister. 

Vid behov rådgör med säkerhetsfunktionen och HR, KLF. 

Vad innebär det att vara krigsplacerad? 
Att vara krigsplacerad innebär att en medarbetare är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd 
beredskap. Medarbetaren ska vara krigsplacerad i den verksamhet där hen gör störst nytta för 
totalförsvaret. Fördelen med att krigsplacera personal är att kommunen vet vilken personal man 
disponerar över. Personer som inte är krigsplacerade, kan annars vara, eller komma att bli, krigs-
placerade hos någon annan aktör.  

Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjäns-
teplikt. Att vara krigsplacerad är en planeringsåtgärd. Krigsplacering innebär inte några särskilda 
skyldigheter för medarbetaren under fred. Under fred innebär inte heller krigsplaceringen någon 
ändring av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Ett krigsplaceringsbeslut kan ändras. Det innebär att den som är krigsplacerad kan komma att 
tas bort från planeringen och det kan också innebära att den som inte omfattas i nuläget kan 
krigsplaceras i ett senare läge, det vill säga tas med i planeringen för bemanningen av krigsorga-
nisationen. 

Anställningsavtalet behöver inte omregleras när arbetsgivaren krigsplacerar en arbetstagare. I 
första hand krigsplaceras tillsvidareanställd personal, det är dock möjligt att krigsplacera visstids-
anställda. Arbetsgivaren har rätt att fatta beslut att krigsplacera en medarbetare även om medar-
betaren säger nej till krigsplaceringen. Krigsplaceringen är inte frivillig och arbetstagaren kan 
inte själv välja att bli krigsplacerad av annan aktör om arbetstagaren redan är krigsplacerad av sin 
arbetsgivare. 

I samband med en rekrytering behöver det inte anges i platsannonsen att den som anställs blir 
krigsplacerad i verksamheten. Däremot behöver en tydlig information ges vid anställningsinter-
vjun om vad det innebär. Krigsplacering innebär inget krav på säkerhetsprövning. Däremot kan 
de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten ställa krav på säkerhetsprövning. 

Krigsplaceringen för Hässleholms kommun upphör när den anställda slutar sin anställning. 
Detta gäller däremot inte vid höjd beredskap och allmän tjänsteplikt, då har man inte rätt att 
sluta sin anställning. Allmän tjänsteplikt gäller till och med 70 års ålder. 
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Allmän tjänsteplikt 
Om det råder höjd beredskap kan regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt om det behövs 
för att verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret ska kunna upprätthållas. Föreskrif-
ten kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. 

Allmän tjänsteplikt fullgörs av den som är totalförsvarspliktig genom att denne: 
- kvarstår i sin anställning eller fullföljer uppdrag, 
- tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller 
- utför arbete som anvisas av en myndighet. 

Kommunen och dess verksamheter ska även ha en planering för personal som inte är krigspla-
ceras, eftersom kommunens personal ska infinna sig på sin arbetsplats om höjd beredskap och 
allmän tjänsteplikt råder, förutsatt att de inte är krigsplacerade någon annanstans. Det innebär 
att de som inte är krigsplacerade har skyldighet att gå till jobbet som vanligt. De har dock inget 
besked om vilken inställelseplats som gäller och dessa medarbetare kan, om det råder särskilda 
skäl, anvisas andra arbetsplatser än sin ordinarie arbetsgivare om beslut fattas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. 

Beslut om krigsplacering av personal 
Varje förvaltning/bolag planerar för i vilken utsträckning man väljer att krigsplacera sin perso-
nal. Ett sådant beslut kan omfatta vilka delar av personalen som ska krigsplaceras samt om bara 
tillsvidareanställda eller även visstidsanställda ska krigsplaceras. De medarbetare som blir krigs-
placerade hos kommunen är tillgängliga för kommunens verksamhet vid höjd beredskap. 

För kommunens förvaltningar gäller: Beslut om krigsplacering av kommundirektör och förvalt-
ningschefer fattas av KSAU. Detta finns angivet i delegationsordning. Beslut om krigsplacering 
av övriga medarbetare fattas av respektive förvaltningschef. Detta finns angivet i delegationsord-
ning.  

Identifiering av personal som ska krigsplaceras 
Förvaltningens/bolaget krigsplanering ligger till grund för beslut om vilken funktion och medar-
betare som ska krigsplaceras. Krigsplaneringen beskriver hur verksamhetens organisation och 
ledningsstruktur ska se ut under höjd beredskap/krig och påvisar de nyckelpersoner och nyckel-
befattningar som finns för att upprätthålla verksamheten.  

Krigsplaneringen omfattar även personalförsörjning och uthållighet över tid. Detta ska också 
beaktas vid val av vilken personal som ska krigsplaceras.  

Förtroendevalda ska inte krigsplaceras. Det kan råda sådana förhållanden att beredskapen är 
höjd men att läget ändå är sådant att allmänna val kan hållas. Ur det perspektivet är krigsplace-
ring av förtroendevalda olämpligt. Däremot kan organisationen göra en disponibilitetskontroll 
hos Plikt- och prövningsverket för att se om någon förtroendevald är krigsplacerad i annan or-
ganisation. I så fall kan det politiska partiet utse en ersättare för den förtroendevalde. 

Disponibilitetskontroll  
För att ta reda på om kommunen/bolaget har anställda som tagits i anspråk av någon annan ak-
tör görs en disponibilitetskontroll hos Plikt- och prövningsverket. Vid en disponibilitetskontroll 
tar Plikt- och prövningsverket fram information om en person är disponibel att krigsplacera el-
ler om personen ifråga redan är ianspråktagen och i så fall av vilken organisation.  

För kommunens förvaltningar gäller att respektive förvaltning tar fram underlaget, och översän-
der sedan det till central funktion på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för att skicka 
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in kommunens samlade underlag till Plikt- och prövningsverket. Rutiner för detta tas fram av 
kommunledningsförvaltningen och delges berörd förvaltning när det blir aktuellt.      

Om nyckelpersoner i kommunens/bolagets organisation redan är krigsplacerade hos en annan 
aktör måste kommunen/bolaget samverka med denna aktör för att komma fram till var perso-
nen gör störst nytta för totalförsvaret. Statsmakterna förutsätter att man kommer fram till det 
som är bäst för totalförsvaret. Det finns ingen övergripande instans som kan avgöra frågan om 
man inte är överens. 

Om kommunen/bolaget bedömer att personen är viktig för den egna krigsorganisationen kon-
taktas den aktör som disponerar personen i fråga. Om den aktör som har dispositionsrätt går 
med på att släppa en person från sin krigsorganisation behöver personen dels krigsplaceras i 
kommunen/bolaget, dels omregistreras hos Plikt- och prövningsverket. Ansvarig för detta mo-
ment är respektive förvaltningschef/bolags-vd. Vid detta moment kontaktas HR, kommunled-
ningsförvaltningen för vidare dialog och underlag.   

Registrering hos Plikt- och prövningsverket 
När förvaltningen/bolaget har beslutat vilken personal som ska krigsplaceras ska detta skickas 
till Plikt- och prövningsverket. För kommunens förvaltningar gäller att respektive förvaltning tar 
fram underlaget, och översänder sedan det till central funktion på kommunledningsförvalt-
ningen som ansvarar för att skicka in kommunens samlade underlag till Plikt- och prövningsver-
ket. Rutiner för detta tas fram av kommunledningsförvaltningen och delges berörd förvaltning 
när det blir aktuellt.     

Besked till medarbetare (krigsplaceringsorder) 
När kommunen/bolaget fått tillbaka svar från Plikt- och prövningsverket gällande registrerad 
personal, ska medarbetaren få ett skriftligt besked att hen är krigsplacerad (krigsplaceringsorder). 
Beskedet ska innehålla uppgift om inställelseplats. Uppgift om krigsplacering vid ordinarie tjänst 
och ordinarie inställelseplats är öppen information och kan skickas med vanligt brev eller över-
lämnas personligt till medarbetaren. Respektive verksamhet behöver dock ta ställning till hur be-
sked om krigsplacering till specifik tjänst och/eller annan inställelseplats än den ordinarie ska 
skickas. Det är viktigt att medarbetaren förstår syftet med krigsplacering. Ansvarig för detta mo-
ment är respektive förvaltningschef/bolags-VD. Vid detta moment kontaktas HR, kommunled-
ningsförvaltningen för vidare dialog och underlag.   

Årlig redovisning av krigsplacerade medarbetare till Plikt- och prövningsverket 
För kommunens förvaltningar gäller att Hässleholms kommun kommer att ha en överenskom-
melse med Plikt- och prövningsverket att redovisa vilken personal som är krigsplacerad och att 
en gång om året uppdatera denna information. Ansvar för att redovisningen görs till Plikt- och 
prövningsverket varje år har kommunledningsförvaltningen, med hjälp av underlag från verk-
samheten/förvaltningen. Rutiner för detta tas fram på kommunledningsförvaltningen och del-
ges berörd förvaltning när det blir aktuellt.     
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Bilaga 2 - Definitioner 
Totalförsvarsplikt Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och 

som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. För närva-
rande kan civila myndigheter krigsplacera med allmän tjänsteplikt.  

En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsva-
ret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänsteplik-
tig. En person som är krigsplacerad med värnplikt eller – om den 
aktiveras – civilplikt, kan inte tas i anspråk med allmän tjänste-
plikt. 

Värnplikt och civilplikt Värnplikt och civilplikt omfattas av grundutbildning, repetitions-
utbildning, beredskapstjänst och krigstjänstgöring. Värnplikt har 
efter att ha varit vilande åter aktiverats vad avser möjligheten till 
repetitionsutbildning, mönstring och grundutbildning. Civilplikt 
är vilande, men i de fall civilplikten skulle aktiveras kan regeringen 
föreskriva i vilka verksamheter som civilplikt ska fullgöras. 
 
En totalförsvarspliktig som har avslutat grundutbildning med 
värnplikt eller civilplikt, om den skulle återaktiveras, ska krigspla-
ceras. Krigsplaceringen beslutas av Plikt- och prövningsverket ef-
ter framställningar från statliga myndigheter, kommuner, lands-
ting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, 
organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda. 

Allmän tjänsteplikt Om det rådr höjd beredskap kan regeringen föreskriva om allmän 
tjänsteplikt. Allmän tjänsteplikt fullgörs av den som är totalför-
svarspliktigt genom att antingen vara kvar i sin anställning, full-
följa ett uppdrag, tjänstgöra enligt avtal om frivillig tjänstgöring 
inom totalförsvaret eller utföra arbete som anvisats av en myndig-
het. 

 
 Alla totalförsvarspliktiga, förutom värnpliktiga och civilpliktiga, 

kan tas i anspråk med allmän tjänsteplikt. 
 

Beredskapslarm Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder 
högsta beredskap i hela riket. Vid beredskapslarm träder full-
maktslagarna automatiskt i kraft med omedelbar verkan. Full-
maktslagarna är lagar som ska stärka landets totalförsvar under 
krig eller krigsfara. 
  
Beredskapslarmet innebär bland annat att: 
 Krigsplacerad personal inom totalförsvaret ska omedelbart 

inställa sig till tjänstgöring.  
 Enskilda organisationer och företag som enligt överenskom-

melse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verk-
samhet i krig, övergår till krigsorganisation. 

 Hela Försvarsmakten krigsorganiseras. 
 Allmän tjänsteplikt gäller automatiskt. 
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Beredskapslarmet ges i systemet för Viktigt Meddelande till All-
mänheten (VMA) inklusive utomhusvarningssystemet (i folkmun 
känt som "Hesa Fredrik") i form av trettio sekunder långa signa-
ler med femton sekunders uppehåll emellan under fem minuter. 

 

Höjd beredskap Det finns två grader av höjd beredskap: skärpt och högsta bered-
skap. 

 Vid skärpt beredskap kan regeringen fatta beslut om att vissa full-
maktslagar och beredskapslagstiftning ska tillämpas. Aktörer ska 
vidta åtgärder kring bemanning, resurshållning och planering. 
Myndigheter ska om möjligt fortsätta genomföra sin normala 
verksamhet.  

 Beslut om högsta beredskap fattas av regeringen. Beslutet tillkän-
nages via beredskapslarmet och då börjar automatiskt ett antal la-
gar som ska stärka Sveriges försvarsförmåga att tillämpas. Om 
Sverige är i krig råder automatsikt högsta beredskap. Under 
högsta beredskap är totalförsvar den enda samhällsverksamhet 
som ska bedrivas. Kommunen övergår till krigsorganisation.  

Krigsorganisation En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd bered-
skap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om 
från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd be-
redskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för total-
försvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen 
av samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa 
författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella 
prioriteringar måste kunna göras. 

 

Krigsplacering Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt innebär att en per-
son är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. 
Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar 
om höjd beredskap och föreskriver om allmän tjänsteplikt. Ingen 
individ kan ha mer än en krigsplacering och tanken är att perso-
nen ska vara krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst 
nytta för totalförsvaret. 

Anställd personal som avses tjänstgöra på sin ordinarie arbets-
plats med allmän tjänsteplikt kan krigsplaceras enligt beslut av re-
spektive arbetsgivare. Det innebär att arbetstagaren under höjd 
beredskap ska kvarstå i sin anställning och att arbetstagaren inte 
kan säga upp sig när höjd beredskap råder. Ett beslut om krigs-
placering av totalförsvarspliktiga har ingen omedelbar rättsverkan 
och medför i sig inga skyldigheter för den enskilde. Dessa inträ-
der först när det råder höjd beredskap och regeringen har före-
skrivit om allmän tjänsteplikt. Krigsplacering av personal är dock 
ett bra planeringsverktyg. 
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Krigsplanering Planering för verksamheten under höjd beredskap som samman-
ställs i en eller flera beredskapsplaner. Sådana planer bör innehålla 
krigsorganisationen, den personal som tjänstgör i denna samt vad 
som i övrigt behövs för att berörd aktör ska kunna höja sin be-
redskap och bedriva verksamheten vid höjd beredskap.  

Gråzon Det osäkra läge som kan uppstå i gränslandet mellan fred och 
krig. I ett sådant läge gäller den ordinarie, fredstida lagstiftningen. 

Totalförsvar Den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Totalförsvaret består i sin tur av militär verksamhet (militärt för-
svar) och civil verksamhet (civilt försvar).  

Civilt försvar Den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra 
det möjligt för samhället att hantera situationer när beredskapen 
höjs. Det civila försvaret är inte en organisation, utan verksam-
heten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, pri-
vata företag och frivilligorganisationer. Det gäller skydd av be-
folkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och öv-
riga samhällets stöd till Försvarsmakten. 

Befolkningsskydd Åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom mot kri-
gets verkningar, bland annat utrymning, inkvartering och tillhand-
hållande av skyddsrum. 
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Bilaga 3 - Planering och inriktning av verksamhet 
 

1. Samhällsviktig verksamhet 2. Prioriterad verksamhet 3. Tillkommande uppgifter/ 
verksamheter 

4. Resursbehov 5. Kritiska beroenden  
Hur säkerställs kontinuite-
ten?  
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Återkoppling till Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens yttrande som sitt 
eget redovisa detta för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28 att Tekniska nämnden inom sex 
månader skulle återkomma med rapport om hur arbetet fortskrider med att 
efterkomma kommunens revisorers förslag i sin granskning av exploaterings- och 
markanvisningsverksamheten. 

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska yttra sig till 
Kommunstyrelsen i enlighet Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer rekommenderade Tekniska nämnden att: 

 Tydliggöra prioriteringen för exploatering av kommunens mark.

 Säkerställa att budget tilldelas projekt vilka beslutas för exploatering.

 Säkerställa att motivering för avsteg från markanvisningsriktlinjernas
konkurrensutsättningsprincip tydligt kopplas till de tillåtna undantagen.

 Vidta nödvändiga åtgärder föra att stärka arbetsmiljön för projekt- och
exploateringsenheten.

Med anledning av dessa rekommendationer har Projekt- och exploateringsenheten: 

 Påbörjat en uppdaterad förteckning över pågående och kommande
anläggningsprojekt i syfte att tydliggöra förvaltningens arbetsprioritering och
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arbetsbelastning. Listan ska fungera som ett levande arbetsdokument som 
vid behov kan lyftas till dialog med förvaltningsledningen och övriga 
förvaltningar för dialog och samsyn om prioritering av olika projekt. 

 Påbörjat rekrytering av en ytterligare exploateringsingenjör i syfte att avlasta 
annan personal för att frigöra tid för verksamhetsutveckling. 

 Påbörjat rekrytering av en ytterligare projektledare. Tjänsten ska utöka 
enhetens förmåga att genomföra tilldelade projekt i syfte att förbättra 
enhetens och förvaltningens måluppfyllelse. 

 Skrivit fram ett ärende för beslut i Tekniska nämnden som syftar till att 
förtydliga vilken mark som kan anses tillgänglig för direktanvisning utifrån 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal, samt säkerställt att berörd 
personal inom projekt- och exploateringsenheten har god vetskap om 
innehållet i riktlinjerna. 

Härutöver har Tekniska förvaltningen även påbörjat ett arbete med att se över 
interna rutiner inför budgetarbetet kopplat till exploateringsbudgeten. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Framgår enligt ovan. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utökning med två tjänster har hanterats inom förvaltningens befintliga ram. 

 

 

Bilagor 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-23 
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Skriv texten här 
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Protokoll 13 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   
 

Återkoppling till Kommunstyrelsen 
Dnr: TF 2021/595 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att anta 
tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget redovisa detta för kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28 att Tekniska nämnden inom sex 
månader skulle återkomma med rapport om hur arbetet fortskrider med att 
efterkomma kommunens revisorers förslag i sin granskning av exploaterings- och 
markanvisningsverksamheten. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ska yttra sig till 
kommunstyrelsen i enlighet Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen (TF 2021/595-9).  
 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
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Exploateringsingenjör Kristofer Olsson 
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Granskningsremiss på Översiktsplan - Hässleholms 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förnyat granskningsförslag 
på översiktsplan över Hässleholms kommun till Tekniska nämnden. Enligt plan- 
och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska ange inriktning 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och är vägledande vid 
detaljplanering och bygglov. Den ska även ge vägledning om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, 
exempelvis i detaljplaner, bygglov, förfrågningar, program och strategier. 
Översiktsplanen har tidshorisonten 2040. 

Granskningsskedet innebär sista möjligheten att lämna synpunkter på 
översiktsplanen. Efter granskningsskedet revideras planen och inkomna synpunkter 
sammanställs och bemöts. Därefter beslutas om godkännande i Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och därefter beslutas om antagande i Kommunfullmäktige. 

Tekniska förvaltningen har granskat förslaget och föreslår att Tekniska nämnden 
yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. De formella synpunkterna 
framgår nedan under rubriken Beskrivning av ärendet. 
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Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens synpunkter: 

 Angående förslag att kommunen på längre sikt bör utreda möjligheten till en 
omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö anser förvaltningen att 
det av lydelsen inte framgår i vilket syfte en omdragning ska göras. Tekniska 
förvaltningen önskar att det i planen framgår vad syftet med omdragningen 
är och att man ska utreda möjligheten att få detta tillgodosett till minsta 
möjliga samhällskostnad. Att redan i översiktsplanen låsa fast vilket 
tillvägagångssätt som bäst tillgodoser syftet är att kringgå fyrstegsprincipen 
och det riskerar att konsekvenserna inte utreds tillräckligt.

 Förslaget anger att kommunen ska verka för att på längre sikt etablera 
tågstationer i de orter som ligger längs med befintlig järnväg. Eftersom det 
inom befintligt system råder en kapacitetsbrist, som inte antas vara löst till 
2040, finns det risk att förslaget kan få negativa effekter på de befintliga 
stationsorterna genom glesare och långsammare trafik. Det är därför 
orealistiskt att ambitionen är praktiskt genomförbar inom planperioden.

 Förslag på utökning av Mångfunktionell bebyggelse ”Utvecklad 
användning”, enligt orange markering, på markanvändningskartorna för 
Sösdala och Vinslöv. Se bilagda markanvändningskartor för Sösdala och 
Vinslöv. Synpunkter på kap 4.1 – Vatten:

 Kap 4 (sid 259) gällande Finjasjögruppens funktion enligt politiskt 
beslut: arbetsgruppens uppdrag är att upprätta förslag till både kort- och långsiktiga 
lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön. Gruppen har 
ingen beslutande funktion utan är endast rådgivande.
Så som det är skrivet i översiktsplanen kan man uppfatta det som att 
gruppen har en budget och jobbar med åtgärder, så är inte fallet. Det är 
Tekniska förvaltningen som i första hand beställer och utför åtgärder.

 Det hade nog varit bra att nämna något om Finjasjöprojektet som 
pågått mellan 2018-2022 och drivits av Länsstyrelsen tillsammans med 
representanter från kommunen, i syfte att ta reda på hur sjöns näringsstatus
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kan förbättras. Där sedimentbehandling med fosforbindande mineral lyfts 
fram som ett förslag, vilket bedöms ge en mycket kraftig reducering av 
internläckage av fosfor i sjön.  

 Generellt tas det upp väldigt lite kring kommunens sjöar och 
vattendrag vad gäller potential och framtida planer. År 2000 togs det fram en 
sjöanvändningsplan över kommunens alla sjöar. Den borde kanske 
omnämnas och kanske även behovet av att se över, följa upp och eventuellt 
uppdatera den planen.

 Översvämningsproblematiken kring Finjasjön och hur det jobbas med 
den här frågan i kommunen borde lyftas fram.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte applicerbart 

Barnperspektivet 

Inte applicerbart 

Miljökonsekvenser 

Synpunkterna innebär i vissa fall ett förtydligande av projekt som syftar till 
förbättrat tillstånd av närmiljön samt belysa Finjasjöns översvämningsproblematik. 

Facklig samverkan 

Inte applicerbart 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte applicerbart 

Bilagor 

Förnyad granskningsremiss för översiktsplan för Hässleholms kommun 

Markanvändningskarta för Sösdala 

Markanvändningskarta för Vinslöv 

Sändlista: 

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
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Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg 

Enhetschef 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 15 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84   
 

Granskningsremiss på Översiktsplan - Hässleholms kommun 
Dnr: TF 2022/358 

Beslut 
 

Föreslå tekniska nämnden följande beslut: 

- Tekniska nämnden yttrar sig över remisen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Benny Petersson (S) avstår från att delta i beslutet.  
 

Yrkande  
Torsten Nilsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar att punkt tre i Beskrivning av 
ärendet, stycket om vindkraftsområdet i Nävlinge stryks.  
 

 ”Det är olyckligt att hela vindkraftsområdet på Nävlingeåsen tagits bort. 
Oaktat skälen bakom är det av betydande vikt för näringslivets utveckling 
att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet”.  

 

Omröstning 
Ordförande ställer ändringsyrkandet gällande punkten tre i Beskrivning av ärendet 
under proposition och finner det bifallet.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har därmed beslutat enligt liggande förslag med 
ändringen. 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förnyat granskningsförslag 
på översiktsplan över Hässleholms kommun till Tekniska nämnden. Enligt plan- 
och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska ange inriktning 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och är vägledande vid 
detaljplanering och bygglov. Den ska även ge vägledning om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, 



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 16 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

exempelvis i detaljplaner, bygglov, förfrågningar, program och strategier. 
Översiktsplanen har tidshorisonten 2040. 
 
Granskningsskedet innebär sista möjligheten att lämna synpunkter på 
översiktsplanen. Efter granskningsskedet revideras planen och inkomna synpunkter 
sammanställs och bemöts. Därefter beslutas om godkännande i Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och därefter beslutas om antagande i Kommunfullmäktige. 
Tekniska förvaltningen har granskat förslaget och föreslår att tekniska nämnden 
yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. De formella synpunkterna 
framgår under rubriken Beskrivning av ärendet (TF 2022/358-2). 
 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
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Granskningsremiss på Översiktsplan - Hässleholms 
kommun 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig över remisen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

Sammanfattning  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förnyat granskningsförslag 
på översiktsplan över Hässleholms kommun till Tekniska nämnden. Enligt plan- 
och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska ange inriktning 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och är vägledande vid 
detaljplanering och bygglov. Den ska även ge vägledning om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, 
exempelvis i detaljplaner, bygglov, förfrågningar, program och strategier. 
Översiktsplanen har tidshorisonten 2040. 

Granskningsskedet innebär sista möjligheten att lämna synpunkter på 
översiktsplanen. Efter granskningsskedet revideras planen och inkomna synpunkter 
sammanställs och bemöts. Därefter beslutas om godkännande i Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och därefter beslutas om antagande i Kommunfullmäktige. 

Tekniska förvaltningen har granskat förslaget och föreslår att Tekniska nämnden 
yttrar sig över remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. De formella synpunkterna 
framgår nedan under rubriken Beskrivning av ärendet. 
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Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens synpunkter: 

• Angående förslag att kommunen på längre sikt bör utreda möjligheten till en 
omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö anser förvaltningen att 
det av lydelsen inte framgår i vilket syfte en omdragning ska göras. Tekniska 
förvaltningen önskar att det i planen framgår vad syftet med omdragningen 
är och att man ska utreda möjligheten att få detta tillgodosett till minsta 
möjliga samhällskostnad. Att redan i översiktsplanen låsa fast vilket 
tillvägagångssätt som bäst tillgodoser syftet är att kringgå fyrstegsprincipen 
och det riskerar att konsekvenserna inte utreds tillräckligt. 

• Förslaget anger att kommunen ska verka för att på längre sikt etablera 
tågstationer i de orter som ligger längs med befintlig järnväg. Eftersom det 
inom befintligt system råder en kapacitetsbrist, som inte antas vara löst till 
2040, finns det risk att förslaget kan få negativa effekter på de befintliga 
stationsorterna genom glesare och långsammare trafik. Det är därför 
orealistiskt att ambitionen är praktiskt genomförbar inom planperioden. 

• Det är olyckligt att hela vindkraftsområdet på Nävlingeåsen tagits bort. 
Oaktat skälen bakom är det av betydande vikt för näringslivets utveckling 
att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet.  

• Förslag på utökning av Mångfunktionell bebyggelse ”Utvecklad 
användning”, enligt orange markering, på markanvändningskartorna för 
Sösdala och Vinslöv. Se bilagda markanvändningskartor för Sösdala och 
Vinslöv.  

Synpunkter på kap 4.1 – Vatten: 

• Kap 4 (sid 259) gällande Finjasjögruppens funktion enligt politiskt 
beslut: arbetsgruppens uppdrag är att upprätta förslag till både kort- och långsiktiga 
lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön. Gruppen har 
ingen beslutande funktion utan är endast rådgivande. 
Så som det är skrivet i översiktsplanen kan man uppfatta det som att 
gruppen har en budget och jobbar med åtgärder, så är inte fallet. Det är 
Tekniska förvaltningen som i första hand beställer och utför åtgärder. 
 
• Det hade nog varit bra att nämna något om Finjasjöprojektet som 
pågått mellan 2018-2022 och drivits av Länsstyrelsen tillsammans med 
representanter från kommunen, i syfte att ta reda på hur sjöns näringsstatus 
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kan förbättras. Där sedimentbehandling med fosforbindande mineral lyfts 
fram som ett förslag, vilket bedöms ge en mycket kraftig reducering av 
internläckage av fosfor i sjön.  
• Generellt tas det upp väldigt lite kring kommunens sjöar och 
vattendrag vad gäller potential och framtida planer. År 2000 togs det fram 
en sjöanvändningsplan över kommunens alla sjöar. Den borde kanske 
omnämnas och kanske även behovet av att se över, följa upp och eventuellt 
uppdatera den planen.  
• Översvämningsproblematiken kring Finjasjön och hur det jobbas med 
den här frågan i kommunen borde lyftas fram. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte applicerbart 

Barnperspektivet  

Inte applicerbart 

Miljökonsekvenser  

Synpunkterna innebär i vissa fall ett förtydligande av projekt som syftar till 
förbättrat tillstånd av närmiljön samt belysa Finjasjöns översvämningsproblematik. 

Facklig samverkan 

Inte applicerbart 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte applicerbart 

 

 

Bilagor 

Förnyad granskningsremiss för översiktsplan för Hässleholms kommun 

Markanvändningskarta för Sösdala 

Markanvändningskarta för Vinslöv 

 

Sändlista: 

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
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Tekniska förvaltningen 

 

Jonatan Jeppsson Norberg 

Enhetschef 

  



Markanvändningskarta för Sösdala 
 



Markanvändningskarta för Vinslöv 
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Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms 
små- och byskolor 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson (SD) och Hanna Sjöstrand (SD) har inkommit med en motion om 
att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor.   
 

- Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för renovering av våra små och byskolor med inriktning 
långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

 

Tekniska förvaltningen anser att långsiktig planering utav våra lokaler bör ingå i 
respektive nämnds lokalbehov och i detta fall av barn- och utbildningsnämnden 
samt att tekniska förvaltningen redan har framtagna underhållsplaner. 
 

 

 

Bilagor 

Motion  
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Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mats Svensson 

Förvaltningschef 

  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 25 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93   
 

Motion om att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- 
och byskolor 
Dnr: TF 2022/135 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då detta arbete 
bör ingå i nämndernas lokalbehov med prioriteringsordning och att det finns redan 
framtagna underhållsplaner för våra byskolor. 
 
 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Hanna Nilsson (SD) och Hanna Sjöstrand (SD) har inkommit med en motion om 
att göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor.   
 

- Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för renovering av våra små och byskolor med inriktning 
långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

 
- Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

 

 

Tekniska förvaltningen anser att långsiktig planering utav våra lokaler bör ingå i 
respektive nämnds lokalbehov och i detta fall av barn- och utbildningsnämnden 
samt att tekniska förvaltningen redan har framtagna underhållsplaner. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 
 
 



2022-01-31 

c)tJerVJ~Krdenta 
J · Hässleholm 

Motion 

"Göra en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. 

Sverigedemokraterna värnar om våra byskolor. Skolorna på landsbygden är en förutsättning för att den ska fortsätta 

leva och utvecklas. 

Våra byskolor har många fördelar, inte minst den gemytliga miljön, de mindre elevgrupperna och kamratskap. 

Det blir en annan sammanhållning på små enheter än stora av naturliga själ. 

Byskolor är överlägsna som skolform framför stora skolor. I de små byskolorna finns ett lugn och harmoni som ofta 

saknas i storskolorna . Stämningen blir familjär, det blir inte samma utsträckning av mobbing eller någon förstörelse. 

Resultaten blir bättre eftersom läraren ser och lär känna alla elever. Detta skapar trygghet. 

De flesta av våra större skolor i Hässleholms kommun har på ett eller annat sätt renoverats eller utvecklats. När det 

gäller våra små- och byskolor så har dessa snarare fått leva på att lappa och laga under många år med blandade 

resultat. 

Vi vill med denna motion att man planerar renovering, utbyggnation och underhåll för våra mindre skolenheter 

under en längre period på exempelvis 12 år. Detta för att möjliggöra småskolornas bevarande och utveckling men 

även för att standarden på elever och lärares arbetsmiljö skall förbättras. 

För att göra motionen extra tydlig och för att det inte ska bli några frågetecken kommer vi här redogöra för vilka 
skolor vår motion menar på : Farstorps skola, Tormestorps skola, Mala skola, Västra Torup skola. Stoby skola, Röke 

skola, Ballingslövs skola och Finja skola, 

Sverigedemokraterna yrkar därför: 

-Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för renovering av våra små

och byskolor med inriktning långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. 

-Att planen därefter lyfts för politiskt beslut. 

Hanna Nilsson (SD) 
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Delegationsprotokoll Maj 2022 
  

Förslag till beslut 

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF Maj 2022. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2021/180 Återkallat beviljat belopp på 71 250 kr 

TF 2021/543 Avskrivit 

TF 2022/336 1 609 kr 

TF 2022/234 2 000 kr 

TF 2022/119 120 000 kr 

  

  

 

Tekniska förvaltningen 

Sara Pradon        

Handläggare bostadsanpassningsbidrag  
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Övriga anmälningar - juni 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Dnr: KFF 2022/52 - Lokalbehovsplan KFF 2023-2027  
Dnr: KLF 2022/399 - Överlåtelseavtal avseende hyresavtal för äldreboendet 
på fastigheten Björksäter 4 
Dnr: KLF 2021/96 - Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och 
Vänhem) 
Dnr: KLF 2022/294 - Åtgärdsplaner efter februari för en budget i balans 2022 Dnr: 
KLF 2020/844 - Nytt näringslivsprogram för Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/129 - Ny styrmodell i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/456 - Revidering av taxor för felparkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2020/1349 - Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i 
kommunens samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2022/315 - Flaggning i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/325 - Budgetmedel för investering av hjärtstartare i kommunala 
lokaler 
M-2022-1919 -  Intendenten 1 Avregistrering av livsmedelsanläggning
M-2022-1948 - Vittsjö 2:20 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
M-2022-1946 - Bjärnum 1:95 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
M-2022-1931 - Gäddastorp 4:13 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
M-2022-1949 - Vittsjö 1:93 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
M-2022-1930 - Gäddastorp 4:13 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
Dnr: OF 2022/358 - Lokalrevision omsorgsförvaltningen 2022-2027
Dnr: OF 2022/385 - Omdisponering av lokaler
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JAV 

Dnr: OF 2022/344 - Slutgiltigt hyreskontrakt Hjälpmedelscentralen 
M-2022-1961 - Kattfoten 1 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
M-2022-1255 - Intendenten 6 Klassning av anläggning/verksamhet
M-2022-1972 - Röinge 7:12 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning
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