
Ärende nr 6 

Godkännande av taxor 2014 för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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~Tingsryds 
\;?!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

Au§49 Dm 2014/56 170 

Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt 
taxor 2014 för godkännande i respektive ägarkommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse räddningschef Per Pettersson, 2014-01-31 
Taxor Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa nedan redovisade förslag till taxor för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014: 

Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor 
Taxa för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor. 
Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag (20 l O: l O 11) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
Taxa för rengöring (sotning) enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 
Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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RÅDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Datum 

2014-01-31 

Kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner 

Bakgrund 

l (l) 

Enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, (mål nr 3835-12) ska taxor och avgifter 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs taxor ska därför antas och fastställas av 
Lessebo kommunfullmäktige, Tings1'Yds kommunfullmäktige och Uppvidinge 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Tingsryds kommunfullmäktige beslutar att med ikraftträdande från och med den 27 febmari 2014 
fastställa nedan redovisade och till denna skrivelse bifogade forslag till taxor. 

• Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. 
• Taxa för tillsyn enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. 
• Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (20 l O: l O 11) om 

brandfarliga och explosiva varor. 
• Taxaför tillstånd tillhantelingav explosiva varor enligt lag (2010.1011) om brandfarliga 

och explosiva varor. . 
• Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor 
• Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor 

Bilaga; 
Taxor enligt ovan 

Lessebo 2014-01-30 

~~ 
Per Pettersson 
Räddningschef 

Postadress 
Box 13 
360 50 Lessebo 

Besöksadress 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 
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Telefon 
0478-443 00 

Fa.x 
0478-122 70 
0477-106 52 



RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

HandlUggare 

Per Pettersson 

TAXA 

Diarienummer 

Dnr. 2013/164 050 

2014 års taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om slcydd mot olyckor och 
tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan utgörs av ett grundbelopp om 1.240 honor (år 2013). Avgiften innefattar 
förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid 
utöver grundbeloppet debiteras detta per påbötjad halvtimma med 310 kronor 
(2013). Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2013 är -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxan för 2014. 

Taxa för 2014 
Grundbelopp: 1.240 x 0,0% = 1.240 kr 
Tid därutöver: 620 x 0,0 % = 620 kr/tim 
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Beslutad 
Reviderad 
Reviderad 

2010-10-07, § 46 
2010-12-01 l§ 55 
2011-11-30, § 32 
2013-11-27, §44 



RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

TAXA 

Handläggare Diarienummer 

Per Pettersson D nr. 2013/165 050 

Justeras 

2014 års taxa för tillståndshandläggning enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor 

Taxan baseras på samma gmndbelopp (1240 kr) som vid tillsyn och dämtöver ett 
styckpris beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. 
I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, 
platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. 

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd 
Grundbelopp + Grundbelopp + · 

Anläggning för 
kommersiellt 
ändamål 
Hantering i cistem 
l enhet 3 867:- l 487:-
2-4 enheter 5 355:- 1 487:-
5, eller fler enheter 7 735:- 1487:-
Lösa behållare 
V=<250 l gas/1000 2 975:- l 487:-
l vätska inomhus 
V=>250 l gas/1000 4 165:- 2 380:-
l vätska inomhus 
V=<lOOO l 2 975:- l 487:-
gas/3000 l vätska 
utomhus 
V=>1000 l 4 165:- 2 380:-
gas/3 000 l vätska 
utomhus 

Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Handläggare 

TAXA 

Diarienummer 

Per Pettersson Dnr. 2013/165 050 

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd 
Grundbelopp + Grundbelopp + 

Anläggning for 
fastighets 
husbehov 
Vid vätmecentral 2 677:- Endast grundbelopp 
(cistem) 
Vidd en- och 1487:- Endast grundbelopp 
tvåbostadshus 
Permanent Endast grundbelopp 
hetarbetstillstånd 
Byte av Endast grundbelopp 
ägare/innehavare 
Mindre ändring i Endast grundbelopp 
gällande tillstånd 
Avslag Endast grundbelopp 
Särskilt 
komplicerade* och 
speciella ärenden 
eller besiktningar 
som inte återfinns i 
tabellen debiteras 
per timma. 
*)Exempelvis 
områdestillstånd, 
transporter i 
rörledningar etc. 

Justeras Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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mm~ ·RÄDDNINGST JÄNSTEN TAXA 
ÖSTRA KRONOBERG 

Handläggare Diarienummer 

Per Pettersson Dnr. 2013/165 050 

Justeras 

Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor 

Enligt de förändringar som gjotis beträffande lagstiftning ska taxan för hantering av 
denna ärendetyp motsvara självkostnadspris, dvs. den skall vara kostnadsneutraL 
Taxan som användes av polismyndigheten var kraftigt subventionerad av 
skattemedel. En höjning till nivå "kostnadsneutral" i ett steg bedöms inte vara 
möjlig. Nedan angiven taxa föreslås gälla till dess att länsgemensam taxa inom 
Kronobergs län tagits fram. 

Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre 
omfattning. 500:" 
:::;_5 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en 
föreståndare 
Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 
5 - 60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en l 000:" 
föreståndare 
Tillstånd till hantering av explosiv vara i större 
omfattning 2 000:-
>60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en 
föreståndare 
Tillstånd till handel med explosiva vatoi-, inldusive 
godkännande av en föreståndare 3 000:-' 
För godkännande av föreståndate utöver en person 500:" 
Övetföringstillstånd 500:" 

Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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SOTNINGSTAXA Tingsryds sotningsdistrikt 

sotningsindex 2013 1,72% fr.o.m. 2013-07-01 
(SKL Cirkulär 13:29, taxa 2013 426,66 kr) 

Objektspriser vid nedan angivet timpris 
avrundas till närmast hela krona 

Objekt i småhus objektstid 

1.1 Grundavgift 
1.1.1 Helårsbebott 12,80 

1.1.2 Fritidsbostad 21,80 

1.2 Objekt 
1.2.1.1. Värmepanna olja 25,32 

1.2.1.1.1 Miljögodkänd 30,32 

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 

1.2.1.2.1 Miljögodkänd 32,50 

1.2.1.3 Braskamin 22,50 

1.2.3.1 Lokaleldstad 20,00 

TAXA BRANDSKYDDSKONTROLL 

Timpris exkl moms fr o m 20130701 633,84 kr 
10,56 kr 

Debitering av brandskyddskontroll sker.per kontrollobjekt enligt följande: 

Grundavgift 
Oavsett bostadstyp 

Objekt 1 
Objekt 2 
Objekt 3 
Objekt 4> 

45 minuter 
15 minuter 
15 minuter 
O minuter 

19 minuter 

Avser eldstäder med tillhörande 
rökkanaler inom samma fastighet 
som kontrolleras samtidigt. 

Exempel: Brandskyddskontroll av 2 objekt inom samma fastighet -
201 ,00+475,00+158,00+moms 

Fr o m 
Tom 
kr/tim 
kr/minut 

Exkl moms 

91,02 
155,02 

180,05 
215,61 
215,61 
231,11 
160,00 
142,22 

20130701 
20140331 

426,66 
7,11 

lnkl moms 

113,78 
193,77 

225,06 
269,51 
269,51 
288,88 
200,00 
177,78 

Exkl moms lnkl moms 

200,72 250,90 

475,38 
158,46 
158,46 

594,23 
198,08 
198,08 

Not. Enligt direktionsbeslut 2003-06-11, § 42, tillämpas efter avtal med skorstensfejarmästare 
sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
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SOTNINGSTAXA Uppvidingesotarn AB (Uppvid inge sotndistr) 

sotningsindex 2013 1,72% fr.o.m. 2013-07-01 
(SKL Cirkulär 13:29, taxa 2013 426,66 kr) 

Objektspriser vid nedan angivet timpris 
avrundas till närmast hela krona 

From 20130701 
20140331 

Objekt i småhus objektstid 

1.1 Grundavgift 
1.1.1 Helårsbebott 13,91 

1.1.2 Fritidsbostad 23,91 

1.2 Objekt 
1.2.1.1. Värmepanna olja 25,32 

1.2.1.1.1 Miljögodkänd 30,32 

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 

1.2.1.2.1 Miljögodkänd 32,50 

1.2.1.3 Braskamin 22,50 

1.2.3.1 Lokaleldstad 20,00 

TAXA BRANDSKYDDSKONTROLL 

Timpris exkl moms fr o m 20130701 633,84 kr 
10,56 kr 

Debitering av brandskyddskontroll sker per kontrollobjekt enligt följande: 

Grundavgift 
Oavsett bostadstyp 

Objekt 1 
Objekt 2 
Objekt 3 
Objekt 4> 

45 minuter 
15 minuter 
15 minuter 
O minuter 

19 minuter 

Avser eldstäder med tillhörande 
rökkanaler inom samma fastighet 
som kontrolleras samtidigt. 

Exempel: Brandskyddskontroll av 2 objekt inom samma fastighet-
201,00+475,00+158,00+moms 

Tom 
kr/tim 
kr/minut 

Exkl moms 

98,91 
170,02 

180,05 
215,61 
215,61 
231,11 
160,00 
142,22 

426,66 
7,11 

lnkl moms 

123,64 
212,53 

225,06 
269,51 
269,51 
288,88 
200,00 
177,78 

Exkl moms lnkl moms 

200,72 250,90 

475,38 
158,46 
158,46 

594,23 
198,08 
198,08 

Not. Enligt direktionsbeslut 2003~06-11, § 42, tillämpas efter avta! med skorstensfejarmästare 
sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
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SOTNINGSTAXA Lessebo sotningsdistrikt 

sotningsindex 2013 1,72% fr.o.m. 2013-07-01 
(SKL Cirkul~r 13:29, taxa 2013=426,66 kr) 

Objektspriser vid nedan angivet limpris 
avrundas till n~rmast hela krona 

Objekt i småhus 

1.1 
1.1.1 
1.1.2 

1.2 
1.2.1.1 . 
1.2.1.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.2.1 
1.2.1.3 
1.2.3.1 

Grundavgift 
Helårsbebott 
Fritidsbostad 

Objekt 
Värmepanna olja 
Miljögodkänd 
Värmepanna fast bränsle 
Miljögodkänd 
Braskamin 
Lokaleldstad 

objektstid 

11,30 
20,25 

25,32 
30,32 
30,32 
32,50 
22,50 
20,00 

TAXA BRANDSKYDDSKONTROLL 

Timpris exkl moms fr o m 20130701 633,84 kr 
10,56 kr 

Debitering av brandskyddskontroll sker per kontrollobjekt enligt följande: 

Grundavgift 
Oavsett bostadstyp 

Objekt 1 
Objekt 2 
Objekt 3 
Objekt4> 

45 minuter 
15 minuter 
15 minuter 
O minuter 

19 minuter 

Avser eldstäder med tillhörande 
rökkanaler inom samma fastighet 
som kontrolleras samtidigt. 

Exempel: Brandskyddskontroll av 2 objekt inom samma fastighet -
201,72+475,00+158,00+moms 

Fr o m 20130701 
T o m 20140331 
kr/tim 426,66 
kr/minut 7,11 

Exkl moms Ink! moms 

80,35 100,44 
144,00 180,00 

180,05 225,06 
215,61 269,51 
215,61 269,51 
231,11 288,88 
160,00 200,00 
142,22 177,78 

Exkl moms lnkl moms 

200,72 250,90 

475,38 
158,46 
158,46 

594,23 
198,08 
198,08 

Not. Enligt direktionsbeslut 2003-06-11, § 42, tillämpas efter avtal med skorstensfejarmästare 
sotningsindex enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
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Ärende nr 7 

Revidering av reglemente för 
Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

r:f;o?; 

Au§47 Dnr 2014/51 748 

Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 

Kommunfulimäktige föreslås göra en revidering av reglemente för 
tillgänglighetsrådet med anledning av att rådet bytt namn. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 
Skrivelse kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2014-01-31. 
Utdrag ur protokoll KHR 2012-11-12 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta nytt reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun. 

/Y 76 
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r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2014-01-30 

Kommunfullmäktige 

Förslag till revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet 

Med anledning av att rådet bytt namn, lämnas förslag till revidering av regle
mente. De förändringar som föreslås är gulmarkerade i texten. 

2~41~7 
J·Yge\1~1 
~m unsekreterare 

1 (1) 

~ ~-s-ry?\/_d_s_l<-om-,-n-un----b-es-ö-ks-a-dr-e-ss----t-el-ef-on _________ fa_x ___________ e--p-o-s--t/h_e_m-si-da ______ __ 

Box 88 Torggatan 12 0477 41J17Jo (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 



~Tingsryds 
~kommun 

2014-xx-xx 

Reglemente för Tillgänglighetsrådet 

Antaget av kommunfullmäktige 2008-04-24, § 58, att gälla :5.: o m 2008-05-01. 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-08-26 § 101 samt 2014-XX-XX 

§1 
Sammansättning 

Tillgänglighetsrådet består av en representant från vardera föreningarna för funktionshinder, 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhälls byggnadsnämnden, socialnämnden och Stiftelsen Kommunhus/J ingsrydsbostäder 
samt en tjänsteman :ft·ån vmje kommunal förvaltning. Landstinget Kronoberg representeras av 
en tjänsteman från primärvården i kommunen. 

Ledamöterna utses av respektive nämnd och styrelse. Ledamöter väljs för en period av fyra år 
rälmat från den1 januari året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum. 

§2 
Ansvarsområde 

Tillgänglighetsråde är kommunstyrelsens samrådsorgan med handikapporganisationer och 
olika samhällsorgan. Rådet skall arbeta för att tillförsäkra människor med funktionshinder i 
Tingsryds kommun delaktighet ochjämlikhet i enlighet med FN:s standardregler för att 
tillförsäla-a mä1miskor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 
Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer. 

§3 
Arbetsuppgifter 

Det ankommer på Tillgänglighetsrådet att med utgångspunkt från funktionshindrades behov: 
l. bevaka frågor som påverkar funktionshindrades livssituation i Tingsryds kommun 
avge yttranden och vara kommunal remissinstm1s (t. ex. i planeringsfrågor). 
2. samla,in.funktionshindrades synpunkter och erfarenheter och följa utvecklingen av olika 
gruppers behov. . 
3. framföra önskemål hos berörda huvudmän och ta initiativ till utvecklingsinsatser och 
förbättringar för funktionshindrade i Tingsryds kommun. 
4. samverka med nämndanlmutna råd och delta i regional handikappsamverkan . . 
5. följa den allmäm1a utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentionet). 
6. hålla sig unclenättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m., 
t.ex. fårdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, 
medicinsk rehabilitering, dagcentraler, hemservice, förskola, utbildning och 
fritidsverksamhet. 

Rådet skall till kommunstyrelsen årligen avge en rappmi som beskriver situationen för 
funktionshindrade i Tingsryds kommun med ledning av vad som anförs ovan. 
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~Tingsryds 
~kommun 

§4 
Arbetsformer 

2014-xx-xx 

l. Ordförande i Tillgänglighetsråde utses av kommunstyrelsen. 
ifillgänglighetsråde utser bland representanter från föreningarna för funktionshinder en vice 
ordförande som tillsrum11ans med ordföranden förbereder rådets möten. Rådets 
sekreterarservice ombesö1jes genom kommunledningsförvahningen. 
Funktionshinderomsorgschefen och sekreteraren är de tjänstemän som ansvarar för beredning 
av rådets ärenden. 

2. För vmje ledamot ska utses en personlig ersättare. 

3. Tillgänglighetsrådet smm11anträder 4 gånger/år eller på initiativ från ordförande eller vice 
ordförande och efter kallelse av ordföranden. 

4. Beslut om utökning av rådet genom adjungering fattas av rådet. 

5. Rådets ordförande kan kalla förvaltningschefför berörd förvaltning, eller den· tjänsteman 
denne utser, att deltaga i rådets överläggning. 

6. För deltagande i sammanträde eller förrättning i Tillgänglighetsrådets angelägenheter äger 
rådets ledamöter och ersättare från handikappföreningarna uppbära arvode enligt de grunder 
som gäller för ersättningar till kommunala förtroendemän i Tingsryds kommun. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunala handih:apprådet 

Plats Sammanträdesrununet Asnen} Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Måndagen den 12 november 2012 kl. 14.30-16.30 

Närvarande Mikael J eanson, ordforande 
Edgar Edvardsson, Hörselskadades forening 
Kenneth Gciltz, soCialnämnden 
Eva Hagel berg, kultur- och fritidsnämnden 
Gtmilla Svensson, bam- och utbildningsnämnden 
Britt-Louise Berndtsson, stiftelsen Kommunhus 
Wiviatme Månsson, NHR 
Dagmar Karlsson, Hjärt- och lungsjukas forening 
Karin Berggren, fastighetsavdelningen 

Övr deltagande Jörgen Wijk, Lena Lämå 

Utses att 
justera 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Justerande 

sekreterare 

Dagmar Karlsson 

Kommunkansliet, Torggatan 12, den 6 december 2012 ///---- . 
~·· 

Mikael Jeanson 

\P f!., 
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Den 11 februari, 13 maj, 9 september och 11 november hålls det sammanträde får rådet. 

KHR § 17 
Byte av namn på rådet 

Kommunala handikapprådet beslutar att anta nytt namn: 

Tillgänglighetsrådet. 

KHR § 18 
Övl'iga frågor 

Frågan kornmer upp om handikapplatser vid travbanan. Platserna skulle behöva breddas. 
Ordförande Mikael Jeansson ska prata med VD J an Hansson. 

Postlådor i lägre höjd behövs i kommunen. Det bestäms att rådets ordförande sicriver ett brev 
till posten om detta. 

V-!5 471--lv 
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Ärende nr 8 

Översyn av rutiner gällande 
protokoll och andra handlingar 
inom Tingsryds kommunkoncern 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

Au§46 Dnr 2014/52 004 

Översyn av rutiner gällande protokoll och andra handlingar i Tingsryds 
kommunkoncern 

Kanslichef Gara Lorfalk föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att göra en översyn av rutiner gällande 
protokoll och andra handlingar mellan kommunens förvaltningar och bolag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef G ar o Lorfalk, 2014-01-3 O. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
rutiner för expediering gällande protokoll och andra handlingar mellan 
kommunens förvaltningar och bolag. 
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t 
~ l!)Tmgsryds 

·J!{· kommun 
Kommunlednings

Gara Lorfalk 
0477-44113 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2014-01-30 

Kom m unstyreisen 

Översyn av rutiner gällande protokoll och andra handlingar i Tingsryds 
kommunkoncern 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller 
flerajuridiskt självständiga sammanslutningar i vilken kommunen ensam eller tillsam
mans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har ett bestäm
mande inflytande. 

6 kap. l - 3 §§kommunallagen (1991 :900) anger att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsilet över övriga 
nämnders verksamhet. Styre~sen ska också ha uppsilet över verksamhet som bedrivs i de 
kommunala bolagen och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utö
ver detta ska styrelsen .uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska också hos fullmälctige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och an
ställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som be
hövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgjfter. 

Ovanstående formuleringar i kommunallagen brukar sammanfattas som kommunstyrd
sens uppsiktsplikt 

Tingsryds kommunkoncern är- som helhet- en relativt ny företeelse. Kommunkoncer
nen består av kommunen, de kommunala bolagen samt ett kommunalförbund. Beslut 
som fattas inom en verksamhet i kommunkoncern en, framför allt inom kommunen eller 
dess bolag, kan röra en annan eller flera andra verksamheter i koncernen. Utifrån detta 
är det lämpligt att se över hur rutinerna gällande protokoll och andra handlingar funge
rar. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av rutiner gällande 
pro to oll och andra handlingar mellan kommunens förvaltningar och bolag. 

/~-~- . 

a;:~~ 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
/J/J !J Box 88 
'1 Jl'f. 362 22 Tingsryd 
' 'Yl/ 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477-448~ (vx) 

f ax 
0477-313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

llustemnde 

Au§ 50 Dm 2014/48 049 

Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderad lista för de tjänstemän 
som har behörighet att kvittera ut postförsändelser. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef Garo Lorfalk, 2014-01-29 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse 
följande personer som två i förening på kommunens vägnar undertecknar 
kvittens av postförsändelser: 

Administratör 
Administratör 
Administratör 
Administratör 
Administratör 

'1tv 

Margona Johansson 
Emilia J o hans son 
Sofia Carlsson 
Kristina Pandurovie 
Maria J o hans son 

8 8
1 

Utdragsbestyrkande 

14 

q 



q . 
l) l!)Tingsryds 

·J!I(· kommun 
Kommunlednings

Gara Lorfalk 
0477-44113 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2014-01-29 1 (1) 

(~ . ...... •,• .. -·-·--·,· - ~- - - -- ·, · · · 

Kommunstyrelsen l S; ~~~ ·~J,-~\"i~() !{iJf.-~·:1 l!i .J~.~~: ; 

Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Administratörerna Åsa Nordqvist och Kristina Pandurovie har genom kommunstyrel
sens beslut Ks 2012 § 176 getts behörighet att på kommunens vägnar kvittera ut post
försändelser. 

Åsa Nordqvist har genom pensionsavgång avslutat sin tjänst i kommunen. Kristina Pan
durovic är sedan den 20 januari 2014 föräldraledig. I hennes ställe har Sofia Carlsson 
anställts som vik. administratör. 

Behörigheten att kvittera ut postförsändelser bör revideras utifrån ovan redovisade om
ständigheter. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

att utse följande personer som två i förening på kommunens vägnar undeliecknar kvit
tens av postförsändelser: 

Administratör 
Administratör 
Administratör 
Administratör 
Administratör 

Tingsryds lcommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Margona J o hans son 
Emilia Johansson 
Sofia Carlsson 
Kristina Pandurovie 
Maria J o hans son 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441~ (vx) 0477-313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd .se 
www.tingsryd.se 
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KllS.OO 

Besök vid byggnation av konsertlokal 
samt skolbyggnad för 
Academy of Music and Business 
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Ärende nr 11 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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