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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 

Ar::;) 
{/ -?_~ 

Au§ 98 Dm 2013/403 214 

Antagande av detaljplan för Siskan 9 m.fl. 

Planförslaget för fastigheten Siskan 9 m.fl. har varit ute på samråd och 
därefter granskning. Samhällsbyggnadsnämnden har efter gjorda justeringar 
beslutat att godkänna detaljplan för Siskan 9 m. fl. och översänder den till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
SBN § 43,2014-03-11 
Plankarta, planbeskrivning, plangenomförande och granskningsutlåtande 
gällande Siskan 9 m.fl. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att besluta att anta detaljplan för Siskan 9 m.fl. 

t\ j 

9 
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bilaga Ks Au § 98 2014-03-24 

~ b 
~Tingsi')'dS 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnänmden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 

2014-03-11 

. Justerande 
-f l Ii 

cJtn 

§ 43 

SISKAN9 

EKSTRÖM,ARTUR 
STORGATAN 80 
362 30 TINGSRYD 

Dm: 2012 0954 211 

Ansökan om planändring för fastigheten_§iskan 9, 6 och l3 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokol12014~02-24, § 26. 

ÅRENDE 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-03-25, § 86, att ge förvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplan för Siskan 9 m fl. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-17, § 159, att samråda med 
berörda enligt 5 kap 11-17 §§plan- och bygglagen. 

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2013-10-01 til12013-1 0-25. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-01-14, § 17, att godkä1ma 
ändringar och tillägg till detaljplanen samt låta ställa ut densamma för 
granskning enligt 5 kap 18-22 § § plan- och bygglagen. 

Planförslaget har varit ute på granskning under ticlen 2014-01-22 till2014-02-
12. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhä1lsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Siskan 9 
m fl i Tingsryds samhälle, Tings1yds kommun 

att föreslagen ändring av detaljplanen inte är av principiell betydelse eller i 
övrigt av större vikt i enlighet med Reglemente för kommunstyrelse och 
nänmder i Tingsryds kotmnun, fastställt av kommunfu11mälctige 2011-06-30, § 

. 91 (kapitel 5, § 7) 

Utdragsbestyrkande •; 

P!Y 
IV 

l 

l 
l 

l 

l 
l 
l 

l 
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~ 'fiitgsryds 
\.!:)kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (28) 

2014-03-11 

Justerande 

§ 43 forts 

att anta ändring av detaljplan för Siskan 9 m fl enligt 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen 

att komplettera planförslaget med bullerutredning 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnänmden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan for fastigheten Siskan 9 
m fl i Tingslyds samhälle, Tings1'Yds kommun 

att komplettera planförslaget med bullemtredning 

att översända förslag gällande ändring av detaljplan för Siskan 9 m fl till 
kommunfullmäktige för antagande 

Exp 
Kommunstyxelsen 

f),d{f/ 

rot/ cJ;l 
/C 

Utdragsbestyrkande 

w 
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2014-03-21 Dnr: 2012-0954-211 1(18) Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Emmy Wallmark 
0477 442 23 

emmy.wallmark@tingsryd.se 
ANTAGANDEHANDLING 

DETALJPLAN för SISKAN 9 m fl. 
Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Bilaga l: Behovsbedömning 
Bilaga 2: Planprocessen 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 5



SYFTEOCH 
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖREN
LIGHET MED S KAP 
MB 

PLANDATA 

Läge 

Tingsrycls kommun 

Areal 

Markägare 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

2014-03-21 2(18) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad 
av befintlig handelsverksamhet (möbelvaruhus). Möbelvaruhuset har 
behov av att utöka sina ytor med nya lagerlokaler och ny entre från 
Värendsgatan soni motsvarar tillgänglighetskraven. 

Enligt kapitel S miljöbalken ska kommuner och myndigheter säker
ställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen 
för luft bedöms dock inte överskridas. 

Planområdet ligger i de centrala delarna av Tingsryds samhälle och 
omfattar delar av kvarteret Siskan vid Storgatan mellan Vårenelsgatan 
och Hantverksgatan. 

Översiktskarta på planområdets läge i Tingsryd samhälle 

Planområdet omfattar ca 3900 m2
. 

Lagfaren ägare till fastigheterna Siskan 9, 6 och 13 är Artur Ekström 
(Ekströms möbler). 

Tingsryds översiktsplan antogs 2006. Aktuell detaljplan stämmer med 
översiktsplanens intentioner och ingår i område för förtätning vilket 
stämmer med planens syfte. För området finns inga restriktioner eller 
begränsningar enligt översiktsplanen och någon annan användning 
pekas inte ut för området. 
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Tingsryds fördjupade 
översiktsplan 

Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2014-03-21 3(18) 

Den fördjupande översiktsplanen 
(laga kraft vunnen 2013-07-24) 
påvisar att handel är överordnat 
kontor och bostäder inom plan
området H (KB). 

Planområdet oinfattar två detaljplaner, vilka vann laga kraft 1975 och 
1997. Planerna medger en användning i form av handel och bostäder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2009-11-18 att ge plan- och 
miljökontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för handel, kontor och 
bostadsändamål för del av kvarteret Siskan, Tingsryd. Uppdraget har 
tidigare behandlats i nämnden men dåvarande miljö- och byggnämn
den beslutade 20 l 0-09-14, § 204, att avbryta planarbetet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2013-03-25 §86 att ge bygg- och 
miljöavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detalj
plan för Siskan 9 m fl. Normalt planförfarande skall tillämpas. 

Samhällsbyggnadsnämnelen beslöt 2013-09-17 § 159 att samråda med 
berörda enligt 5 kap 11-17 §§plan- och bygglagen. 

Samhällsbyggnadsnämnelen beslöt 2014-01-14 §17 att låta ställa ut 
planförslaget för granskning enligt 5 kap 18-22 §§ plan- och byggla
gen. Planförslaget har varit ute på granskning under ticlen 2014-01-22 
till 2014-02-12. 
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2014-03-21 4(18) 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Förorenad mark 

Radon 

Geotekniska 
förhållanden 

Bebyggelse 

Fornlämningar 

Gator, trafik 

Området sluttar från norr till söder men är väl lämpat för ändamålet. 
Marken norr, väster och söder om möbelvaruhuset består av villaträel
gårdar med häckar, staket och asfalterade vägar. På östra sidan 
Hantverksgatan ligger en ödetomt. En smal grusväg korsar området 
från Värendsgatan tiii Hantverksgatan. 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. 
Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet 
avbrytas och marken undersökas. 

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst 

Vidnybyggnation ansvarar byggherren för att erforderliga mark
undersölmingar utförs samt att grundläggningssättet anpassas till 
aktuella radonvärden. 

Planområdet består förutom befintligt varuhus av äldre villatomter med 
uppvuxna trädgårdar. Flera av byggnaderna är i relativt dåligt skick. 
Två av bostadshusen, fastigheterna Siskan 13 och Siskan 6, används i 
dag som lager. 

Södervy på befintliga varuhuset 

Villatomt Siskan 13 En vy på varuhusets baksida 

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga kända fomlämningar 
eller kända kulturvärden. Skulle fornlämningar hittas i samband med 
markarbeten inom området skall arbetet, i enlighet med 2 kap l O § 
lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

Angöringsgatorna finns sedan tidigare. Varutransporter hanteras via 
varuintaget vid Hantverksgatan. Förutsättningarna för i- och urlastning 
bör förbättras eftersom konflikter uppstår när stora varutranssporter 
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Infmier 

Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovsbedömning 

ställningstagande 
och motivering 

KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer 

Barnkonsekvenser 

PLANFÖRsLAGET 

Bebyggelse 

2014-03-21 5(18) 

upptar gatuutrymmet. Dagens handelsverksamhet saknar egen kund
parkering. 

Infart till fastigheten sker från Hantverks gatan, Storgatan och 
Värendsgatan. 

Det finns ett vägservitut inom fastigheten Siskan 6 (akt nr 07-78/116.1) 

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksintresse. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan 
enl. MB 6 kap § 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för 
bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. 
En checklista med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskriv
ningen. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därfor inte upprättas. 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av 
gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar. 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medfor inga nega
tiva konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

Detaljplanen möjliggör att för utveckling och utbyggnad av befintlig 
handelsverksamhet Bostadshuset på fastigheten Siskan 6 avses rivas 
för att ge plats åt tillbyggnaden av varuhuset. Tillgängligheten förbätt
ras med den nya entren mot Värendsgatan. 

Den nybyggda delen av möbelvaruhuset kommer att vara funktionell, 
estetiskt tilltalande ochtillföra vitalisering till Tingsrycls centrala delar. 
Byggnaden anpassas i höjd till omgivande byggnader och säkerställs i 
utseendet genom planbestämmelserna. Fasaden på elen nya byggnaden 
skall uppföras med trä och glas. 

9



2014-03-21 6(18) 

Såhär kan en utbyggnad se ut med de planbestämmelserna som gäller enligt plankartan. 
Observera att detta är en illustration med intentionen att visa den totala byggrätten. 

Gator och trafik 

Störning 

Planområdet ligger i nära anslutning till väg 27 och nås via Lokgatan
Värendsgatan eller Storgatan- Hantverksgatan. Dessa vägar fungerar 
idag som infmisvägar till Tingsryds centrum. Varutransporter kommer 
även fortsättningsvis att hanteras via varuintaget vid Hantverksgatan, 
dock med förbättrade förutsättningar. Föreslagen detaljplan bedöms 
inte medföra någon större trafikalstring. Eventuell trafikökning sker 
främst i form av ökat antal besökare. 

Nuvarande verksamhet medför inga störningar för exempelvis 
närboende. Buller förekommer idag främst från trafiken i för
hållandevis liten omfattning. Ett genomförande av nu föreslagen 
detaljplan kommer inte att medföra någon försämring av trafik
situationen eller ändring vad gäller tillåten hastighet på gatorna, 
varför inte heller bullersituationen antas bli sämre. 

Insynsskyeld i form av plantering eller plank får uppföras mot de 
fastigheter som gränsar till föreslagen ny verksamhet. 
Exempel på staket som bidrar med estetik och funktion: 

Tätt staket med liggande 
' brädor samt plantering 

' i 
·-··' och ljus. 
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2014-03-21 7(18) 

Liggande brädor med 
avvikande fårg/material 
på stolparna. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Målat staket med avvi
kande fårg på stolparna 
som bryter av och ger 
staketet ett mindre mono
tont utseende. 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif
ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning
en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan Beslut om samråd 
Samråd 
Granskning 
Antagande 
Laga kraft 

september 2013 
oktober 2013 
decembei· 2013 
februari 2014 
mars 2014 

Ovanstående tidplan gäller uneler förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in
kommer. · 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor
derliga fastighetsbi ldningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för
anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren . 
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Huvudmannaskap 

Avtal 

2014-03-21 8(18) 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark 
Tingsryds kommun är huvudman for gatumark och 
natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter 
till kvartersmark Kommunen skall även vara huvud
man för vattenledningen inom området som säkrats med 
u-område. 

Planavtal har upprättats 

ANSV ARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 
I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta detaljplan 

Siskan 9 • Bekosta upprättandet av detaljplan 

F ASTIGHETSRÄ TTSLIGA ÅTGÄRDER 
Fastighetsplan 

Fastighetsägare 

Fastighet 

Siskan 9 

Siskan 6 

Siskan 13 

Siskan 5 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsägarfö1teclming. 

Åtgärder och konsekvenser 

• Uppförande av byggnad . 
fil Flytta elledningar enligt överenskommelse med 

E. ON, se anvisningar i samrådsredogörelsen och 
granslmingsutlåtandet. 

• Ändringar av vatten- och avloppsledningarna 
sker med hjälp av saldmnnig samt betalas av den 
som initierar ändringarna. 

e Jordningsställande av in- och urlastningszon, 
vilken skall förbättra trafiksituationen på Rant-
verks gatan. 

• Bygglov med mera . 

• Används idag som lager och avses rivas för att 
ge plats åt den nya lagerbyggnaden. 

• Vägservitut på fastigheten mister sin betydelse . 

• Belastas med u-område för vatten- och avlopps-
ledningar. 

e Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan dels av den nya byggnaden dels av 
eventuellt staket runt delar av tomten. 
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2014-03-21 9(18) 

Siskan 7 0 Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan dels av den nya byggnaden dels av 
eventuellt staket vid delar av tomten. 

Siskan 10 0 Ingen eller liten påverkan 

Siskan Il o Ingen eller liten påverkan 

Siskan 12 • Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan dels av den nya byggnaden dels av 
eventuellt staket runt delar av tomten. 

strutsen 3 • Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan. 

strutsen 4 o Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan. 

strutsen 5 • Som rågranne medför planförslaget tydlig visu-
ell påverkan. 

Staren 16 • Ingen eller liten påverkan 

Staren 17 • Ingen eller liten påverkan 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Gatukostnacler 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

Dagvatten 

Tingsrycls kommun tar för närvarande inte ut gatukost
nadsersättning. 

Planavgifter 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Fastighetsägaren 
ansvarar för att vid behov upprätta erforderlig geotek
nisk undersökning. 

Vatten och avlopp på den nya utbyggnaden skall anslu
tas till det befintliga Va-nätet. Idag finns det en vatten
ledning som korsar kvmieret Siskan vid befintlig pas
sage. Ledningen går inte ha kvar i aktuell sträckning vid 
föreslagen exploatering. Ledningen föreslås pluggas 
igen vid Hantverksgatan och även pluggas igen en bit in 
från fastighetsgränsen vid Värendsgatan, inom u
området. 

Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät 

13



El 

Avfall 

2014-03-21 1 0(18) 

E. ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ
det Korsande el- och teleledningar i befintlig passage 
samt över Siskan 13 och Siskan 9 ska flyttas, vilket· 
bekostas av exploatören. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu
nens avfallsplan. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

REVIDERINGAR 

Bygg- och miljöavdelningen 
2013-12-11 

Emmy Wallmark 
Planarkitekt 

Genomförandetid upphör att gälla l O år efter det att 
planen vunnit laga kraft. 

E mm y W allmark, planförfattare, plan teknik, genomfö
rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 
inom kommunala enheter. 

A v ståndet från Siskan 7 och den nya byggnaden på Sis
kan 6 har ändrats. Planbestämmelserna är ändrade. 
Byggrätten är ändrad på Siskan 6 och 13. Planbestäm
melserna är något ändrade. 
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fastighetsförteckning 
2013-11-13 
Ärendenummer 

G13454 
Handläggare 
Annie Kolehmainen 

2014-03-21 11 (18) 

Ärende Fastighetsförteckning till ändring av detaljplan för Siskan 6, 9 och 13 

Kommun: Tingsryd Län: Kronoberg 
,-· 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 
i--

!Ägare/innehavare, adress Beteckning på kartan Övrigt 
-

Siskan6 Artur Ekström 
stargatan 80 
362 30 TINGSRYD 

Siskan 9 Artur Ekström 
Storgatan 80 
362 30 TINGSRYD 

Siskan 13 Arhu Ekström 
Storgatan 80 
362 30 TINGSRYD 

( 
.;:::-

--

Rättigheter inom OlDrådet (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägi·ätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter 
mineralf torv) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Servitut Siskan 9 Väg 

07-78/116.1 Arhu Ekström 
Storgatan 80 
362 30 TINGSRYD 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress l övrigt 

Siskans Gummesson, Johnny 
Värendsgatan 7 
362 30 TINGSRYD 

--
Siskan 7 Gustavsson, Vilma Ida Kristina 

Hantverksgatan 3 
362 30 TINGSRYD 

Gustavsson, Allan Hugo 
Hantverksgatan 3 
362 30 TINGSRYD 

Siskan 8 Ekström, Arhu 
Storgatan 80 
362 30 TINGSRYD 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Siskan 10 

Siskan 11 

Siskan 12 

f----

strutsen 3 

Strutsen4 

1----
Strutsen 5 

-
Staren 17 

2014-03-21 

Ägare/innehavare, adress 

Nordisk Areal Fastigheter I AB 
C/O Granen Fastighetsutveckling 
AB 
Box55938 
102 16 STOCKHOLM 

Karlsson, Ingrid Linnea Kristina 
Storgatan 76 
362 30 TINGSRYD 

Karlsson, Inger Barbro Yvonne 
Torparvägen 10 
362 31 TINGSRYD 

Ring, Karin Morrika Irene 
Värendsgatan 3 Lgh 1101 
362 30 TINGSRYD 

Lars Arvid Magnusson 

Hantverksgatan 6 

362 30 TINGSRYD 

Margot Ann-Louise Lönn-
Magnusson 

Hantverksgatan 6 

362 30 TINGSRYD 

Harriet Elisabet Sandström 

Elsemåla 3 

362 94 TINGSRYD 

Nina Harriet Sandsh·öm 

Ingelstads Nöbbele Ekängs Gård 

360 44 INGELSTAD 

Sara Elisabeth Sandström 

Elsemåla3 

362 94 TINGSRYD 

Harriet Elisabet Sandsh·öm 

Elsemåla3 

362 94 TINGSRYD 

Nina Harriet Sandström 

Ingelstads Nöbbele Ekängs Gård 

360 44 INGELSTAD 

Sara Elisabeth Sandström 

Elsemåla 3 

362 94 TINGSRYD 

Lunde Allan Jan-Olof 

Odengatan 38 

362 30 TINGSRYD 

Övrigt 

-

12(18) 

l 
~ 

l 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan /Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Tingsryd 14:1 Tingsryds Kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkonm1it genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

Fastighetsförteckningen upprättad av 

Annie Kolehmainen 
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Bilaga 1: Behovsbedömning 

BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 
kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till bety
dande miljöpåverkan. Enligt 5 kap. 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla
ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 
att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 11 § MB). 

Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. 

PLANENSBETECKNrNG 

PLANENSSYFTE 

PLANOMRÅDE 

Siskan 9 m.fl. i Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

·Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling 
och utbyggnad av befintlig handelsverksamhet (möbel
varuhus). Möbelvaruhuset har behov av att utöka sina 
ytor med nya lagerlokaler, och ny entre med handi
kappsanpassning mot Värendsgatan. 

Planområdet ligger i de centrala delarna av Tingsryds 
samhälle och omfattar delar av kvarteret Siskan vid 
Storgatan mellan Värenclsgatan och Hantverkargatan. 
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Ja Nej Om ett ja--> . 
Miljö 
bedömning 

OmfattariBerör x 
planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för x 
tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-fbil 3 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> tamed i planbe-
skrivning; Betydande-->= Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 
liten nega- In v er- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet x 
avseende nuvarande användning och 
tidigare plan 

Radon x 

Geologi x 

skredsrisk x 

Översvämningsrisk x 

Ljusförhållanden på plats x 

Lokalklimat x 

Markföroreningar x 

Buller från omgivningen x 

Förekomst av verksamheter som x 
medför risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

Tätortsnära rekreationsområde x 

Grönytor i tätort x 

Nuvarande verksamhet riskerar att x 
överträda miljökvalitetsnormer 

Riksintresse x 

l r 
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Kulturvärden 

Naturvårdsprogrammet 

Arkeologi 

Särdrag i naturen 

Skydclsområden 

Strandskydd 

Naturreservat 

Djurskydel 

Växtskyeld 

Biotopskyeld 

Miljöskyeld 

Vattenskydel 

Naturminne 

Byggnadsmitme 

Turismen och det rörliga friluftslivet 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning 

Är planen del av ett större projekt 

Miljöpåverkan av det överordnade 
projektet 

Dagvattenhantering 

Påverkan på trafiksituationen inom 
och utom planområdet 

Påverkan på stads/landskapsbilelen 

Utnyttjande av- mark 

Utnyttjande av - vatten eller andra 
resurser 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2014-03-21 16(18) 

Förbättrad logistik 
vid in- och urlast-
ning av varor. 

, 
~ 
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Utnyttjande av naturresurser x 

Alstrande av- avfall, föroreningar x 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö x 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
A v ser planen reglera nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
Har planen betydelse för nej 
andra planers 
Miljöpåverkan 
Riskerar planen att nej 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 
Överensstämmelse med ja Strider inte med uppsatta miljömål 
miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Förbättrad logistik vid in- och urlastning av varor. 
inverkan på miljö, hälsa mm 

STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att sär
skild miljöbedömning måste göras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
Planen medför en utveckling och utbyggnad av befintlig han
delsverksamhet. 

Bygg- och miljöavdelningen 2013-12-11 

Emmy Wallmark 
Planarkitekt 

l 
~ 
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Bilaga 2: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan lämnas. 
Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar besked. Kommunen kan också ta initiati
vet att själv göra en ny detaljplan. 

Uneler samrådsskedet ska kommunen redovisa ett fårslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en 
plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska inne
hålla de uppgifter som behövs få r att man ska kunna tolka och genomfåra planen. Resultatet av sa111rådet 
kring planfårslaget redovisar kommunen sedan i en samrådsredogörelse. 

När eventuellajusteringar efter samrådet har gjmis ställs planen ut får granskning under minst 3 veckor. 
Resultatet av gransimingen redovisas i ett granskningsutlåtancle. Efter eventuella justeringar kan planen 
godkännas/ antas av Samhälls byggnadsnämnden. P laner av mer komplicerad karaletär antas av Kommun
fullmälctige efter godkännande i Samhällsbyggnaclsnämnclen. 

Tidsplanen får detaljplanearbete kan variera kraftigt i längel beroende på händelseutvecklingen med ut
redningar och samrådsprocessen. En detaljplan vai·s arbete fl yter på relativt obehindrat kan förväntas ta 
ungefår ett år. 

Detaljplan som drivs enligt ett s.k. normalt planförfaran de, innebär att ett granskningsskede ska g{momfö
ras efter samrådsskedet Vid enkelt planfårfarande finns inte granskningsskedet med. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 

Schematisk skiss över: 

Normalt planfårfarande Överklaga 

[ r Aot'g'"~ ! ( log' kmft J 
~---~~~-~AI-~-.---~-//-~-7 

L------'------,---L-____ _, ..... """~·"""' 

Enkelt planfårfarande 

l.l.P.P.;:;;--1 Detaljplan l Samr~d Antagande ) ( Laga kraft J 

+- 7 '------.------=----,-, , / . 
Synpunkter v 

( 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Emmy Wallmark 
0477 442 23 

emmy.wallmark@tingsryd.se 

2014-02-19 D nr: 2012-0954-211 1 (6) 

GRANSKNINGSUTLATANDE ENLIGT PBL 5:23 

Detaljplan för SISKAN 9 m.fl. Tingsryds samhälle, 
Tingst-yds kommun, Kronobergs län. 

Gransirningstid: 140122-140212 

Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

140131 
140131 . 
140211 
140212 

Siskan 11, Ingrid Karlsson 
Siskan 11, Yvonne Karlsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Regionförbundet Södra Småland 

Följande yttranden med synpunkter 

140210 Strutsen 3, Lars Magnusson och Margot Lönn Magnusson 
Vi ägare till Strutsen 3 motsätter oss den upprättande detaljplanen. 

Vi anser fortfarande att elen tilltänkta byggnaden är för hög och att 
lagerlokaler inte borde byggas mitt i samhällets centrum. 

Utökat lager och varuhus innebär ökad mängel tung trafik som abso
lut inte hör hemma i ett bostadsområde. En lagerbyggnad av denna 
storlek borde därför placeras utanför centrum. 

Kommentar och åtgärd: Era synpunkter är framförda. 

140207 E.ON Elnät Sverige AB 
Vi har inget ytterligare att tillägga i ärendet utan hänvisar till tidi
gare inlämnat yttrande, claterat2013-10-24 

Yttrande 2013-10-24 
Inom planområdet har E. ON Elnät lågspänningsjordablar samt ser
visledningar till byggnader, se bifogad karta. 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
047744177 

e-post/hem sida· 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 me
ter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 
tJpplag anordnas, eller marlmivån ändras ovanför ledningen, så att 
reparation och underhåll försvåras . 

För att planen ska kunna genomföras måste därför lågspän
ningsjordkabeln som går genom planområdet kopplas bort och tas 
upp ur marken för att inte påverka byggnationen, detta bekostas av 
exploatören. Detta görs enligt följande: 
Steg l- Bortkoppling av kabel (E. ON) 
Steg 2- Fastighetsägaren ombesö1jer framgrävning av kabel för 

upptagning. 
Steg 3 -Kabel tas upp ur marken innan grund/ markarbetena 

påbö1jas (E.ON) 

E. ON Elnät förutsätter att överenskommelse träffas innan planen 
antas. För detta arbete kontaktas Pathrik Herbertsson på E. ON Elnät 
Sverige AB, telefon 070-3242641 i god tid innan för planering. 

Kommentar och åtgärd: Exploatören är åter igen informerad om dessa synpunkter. 

140210 Siskan 7, Allan och Vilma Gustavsson 
I och med reduceringen av byggrätten på Siskan 6 hade vi på Siskan 
7 varit beredda att godkänna rubricerad detaljplan. Men nu upp
täckte vi, att på sidan 5 (17) finns en volymstudie med "intention att 
visa den totala byggrätten". I denna byggrätt ingår tydligen ett in
trång på vår fastighet på cirka 2 meters bredd längs Hantverksgatan. 
Är det meningen att detta intrång skall exproprieras. Eftersom detta 
indirekta hot finns i den totala byggrätten kan vi inte acceptera att 
rubricerad detaljplan godkännes. 
Problem medlastbilar med släp i korsningen Hantverksgatan- Järn
vägsgatan har aldrig förekommit, med skador på staket eller annat. 
Vad som behövs bättre är en utvidgning av korsningen Storgatan-

J 
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Hantverksgatan på högra sidan i riktning Järnvägsgatan. Lastbilarna 
kommer i regel från det hållet för att komma på rätt sida vid urlast
ning. F ör vår del får Ni gärna rätta till hörnet på vår tomt Hantverks
gatan- Järnvägsgatan enligt kartan då förre ägaren vid en breddning 
av gatan önskade ett rundat hörn. 

Kommentar och åtgärd: Skisserna i planbeskrivningen är just bara skisser och inget intrång 
kommer göras på fastigheter runt omkring planområdet 
Er andra synpunkt har förts vidare till gatuavdelningen. 

140211 Siskan 12, Karin Ring 
Först vill jag ge Tingsryd kommun en eloge för att man försöker 
anpassa det senaste förslaget till detaljplan för att i möjligaste mån 
minska olägenheterna för de närmast boende villaägarna. Bia har 
tald1öjden minskats ned och huskroppens längd har reducerats ner 
mot Siskan 7. Nybyggnation är heller inte tillåten på Siskan 13, an
nat än befintlig grund för nuvarande byggnad. 
Jag har tidigare framfört synpunkter på planerna att anlägga nya 
parkeringsplatser och att bedriva försäljning av bl a utemöbler på 
tomten till Siskan 13. Detta skulle innebära stora olägenheter för 
mig. I det senaste planförslaget finns inget av detta omnämnt och det 
är möjligt att Ekströms Möbler avskrivit dessa tankar. Problemet är 
att om detaljplanen blir godkänd så får Ekströms Möbler rättigheter 
att när som helst anlägga både parkeringsplatser och bedriva uteför
säljning av möbler. Planförslaget hindrar enbati att byggnader upp
rättas på tomten, annat än på nuvarande grund för befintligt hus. 
Fastighetsägaren kan t o m riva nuvarande byggnad och utnyttja hela 
tomten till parkeringsplatser och uteförsäljning av möbler. Planför
slaget innebär inga restriktioner för ett sådant agerande. 
För mig känns det inte som att det nya planförslaget förändrar något 
av det som jag tidigare känt oro inför och framfört synpunkter på. 
Av detta skälmotsätter jag mig därför det senaste upprättade försla
get till detaljplan för Siskan 9 m fL 

Kommentar och åtgärd: Ekströms möbler kan redan idag inkomma med rivningslovsansökan 
och bygglovsansökan på sin egen fastighet (Siskan 13). Vidlovgiv
ning innebär detta att fastighetsägaren har möjlighet att använda 
ytan till vad som framgår av lovet. 

140211 Polismyndigheten i Kronobergs län, Pär-Axel Tobiazon 
A v handlingarna framgår att entren föreslås förläggas med anslut
ning till Värendsgatan. Värendsgatan är idag stundtals svårframkom
lig och trång beroende på biltrafik med anslutning till Bö1jes Varu
hus eller annan närliggande verksamhet, passerande av gående, par
kerade bilar etc. 
Är det kundentren som avses bör detta beaktas genom en fristående 
kundparkering och en fri yta som möjliggör ilastning av inhandlat 
gods utan att detta utgör ett trafilffiinder eller olägenheter i övrigt för 
trafik eller annan verksamhet på Värendsgatan. 
Den utlastning som idag bedrivs med gods via Hantverksgatan, som 
förutsätts finnas kvar, hanterar större skrymmande gods medan 
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mindre föremållevereras via kassalinjen och det är de1111a verksam
het som berörs vid inrättande av entre vid Värendsgatan. 
Utöver ovanstående har Polismyndigheten ingen erinran mot försla
get. 

Kommentar och åtgärd: Kommunen håller kontinuerligt på med en översyn av trafiksituat
ionen i centrala delar av Tingsryd. A v sikten är att förbättra trafikflö
det och minska riskerna för konflikter. 

140212 Länsstyrelsen i Kronobergs län 
När det gäller detaljplanens användning anger kommunen i samråds
redogörelsen att denna nu har ändrats. Länsstyrelsen konstaterar 
dock fortsatt att enligt redovisad planbestämmelse medges Bostäder 
(B). 
Angående buller hänvisar kommunen till den utredning som gjordes 
i samband med översiktsplanen vid väg 27 och Lokgatan. Utred
ningar som åberopas i planförslaget bör ingå i planhandlingarna. 
Länsstyrelsen ser positivt på att det upprättats en lista på berörda 
fastigheter, men beskrivningen för vmje fastighet bör vara mer ut
vecklad än att konstatera att fastigheten får en "tydlig påverkan". 
I planbeskrivningen bör redovisas hur miljökvalitetsnormen för vat
ten säkerställs i planens genomförande. 
I övrigt har länsstyrelsen inga invändningar avseende de frågor som 
kan vara överprövningsgrundande. 

Kommentar och åtgärd: En del av planområdet har användningen Bostäder (B). Buller för
väntas inte öka nämnvärt. Mer text på hur fastigheterna påverkas har 
tillkommit. Miljökvalitetsnormen för vatten har skrivits in i hand
lingarna. 

140212 Siskan 5, Johnny Gummesson 
I oktober 2013 var Siskan 9 m fl ute för samråd. Jag skrev då ett 
yttrande daterat 22/10 2013 (bifogas) 
Man läser i SMP elen 23 jan. ett uttalande från samhällsbyggnads
nämndens ordförande. "De har funnits här i centrala Tingsryd så 
länge. Idag hade vi inte gett bygglov till ett stort möbelvaruhus i 
centrum." Han säger också" Vi har nu godkänt ändringar och till
lägg. Det går enligt tidsplan och tanken är att det skall vinna laga 
drift i mars." A v artikeln att döma kan man får intrycket att man från 
kommunens politiker redan bestämt sig att så här skall det bli. De 
ändringar jag kan se är att man ändrat från en bygghöjd på 5m till en 
totalhöjd på 7,5 m. Man har även minskat ner längden på lagerbygg
naden från ca 32 m till ca 24m. Detta gäller Siskan 6. På Siskan 13 
har man strukit ordet parkering. Samtidigt sicriver man i handlingar
na att "dagens handelsverksamhet saknar kunclparkering." Då tycker 
jag absolut att man bör redovisa var en tilltänkt kundparkering skall 
göras. (I en DTP från 1997 står det att 5 kundparkeringar skall fin
nas utmed Hantverksgatan och att parkeringsavtal gällande l O par
keringar avses tecknas mellan möbelvaruhuset och kommunen. Det 
är ju snart 17 år sedan. Men var är dom?) 
Vad gäller logistiken vid in och utlastning, så är jag ytterst tveksam 

l 
~ 
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om man klarar av att lossa gods från stora lastbilar utan att använda 
sig av gatuutrymmet på Hantverksgatan. 
Enligt DTP från 2008 så är Strutsen 4 och 5 ett område som kommer 
att bebyggas medlägenheter i 3 resp 4 våningar. Parkeringslösning
en för dessa lägenheter kommer att lösas genom att göra enkelriktad 
infart från Storgatan, med en vägslinga längs fastighetens sydöstra 
gräns. Utfart skall ske mot Hantverks gatan. Eventuella varutranspor
ter till och från möbelvaruhuset kommer då att komma i direkt kon
flikt med nämnda utfart. 
Sammanfattningsvis i texten "Åtgärder och konsekvenser", så är det 
fortfarande 6 av 7 bostadsfastigheter där bedömningen är "Som rå
granne medför planförslaget tydlig påverkan". Då frågar jag igen, 
om cl~t inte var det som kommunstyrelsens arbetsutskott hade i tan
lmrna, då man för 3 år seelan tyckte att DTP skulle innebära ett allt 
för stort intrång för bostadsfastigheter i kvarteret. 

Bifogat yttrande från samrådesskedet 22/1 O 2013 
I princip samma ärende var uppe till samråd för ca 3 år sedan. Då 
ansåg kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslagen detaljplan 
skulle innebära ett allt för stort intrång för bostadsfastigheter i kvar
teret. Skillnaden, som jag ser det, mot detta förslag är enelast kosme
tisk, så man sänkt höjden på byggnaden till 5 m vid takfot. Det har 
även tillkommit ett plank på mellan 1,8- 2,4 meter utmed hela min 
tomtgräns mot Siskan 13 och Siskan 6. Jag har inte ändrat min åsikt 
vad gäller att bygga en stor lagerlokalmitt inne i centrumkärnan, 
vad gäller både estetik, trafiksituation och ett levande centrum. 
Det finns FLERA påståenelen i samrådshandlingarna som jag som 
boende här ställer mig ytterst tveksam till. Vill gärna höra föridaring 
från kommunen till hur man kommit fram till dessa. Tingsryd är en 
handelsort Det ska vi värna om. Det är väldigt få orter av Tingsrycls 
storlek som har ett så varierat utbud av handel som vi har. Och det är 
väldigt, väldigt få orter som har en möbelaffår, med en utställnings
yta så stor som vi har. Men det ska ju inte med automatik göra att 
man förstör resten av Tingsrycls prägel genom att upprätta stora la
gerlokaler och ta död på ett levande centrum. Det finns bättre lös
nmgar. 
Att isolera min fasighet genom att omgärda den med plank och la
gerlokaler, känns inte som en bild av Tingsryd, med ett levande 
centrum för boende och turister. 

Jag motsätter mig på det bestämdaste detta detaljplaneförslag och 
tycker att kommunstyrelsens arbetsutskott ska stå fast vid vad man 
tidigare beslutat. 

Kommentar och åtgärd: Vad gäller parkering så är elen önskan från planbeställaren tillba
kadragen. In- och urlastningszonen på Hantverksgatan skall ge en 
förbättring för trafiksituationen. På Strutsen 4 och 5 finns i dagsläget 
inga konkreta planer. Vid framtida byggande på dessa tomter kom
mer bästa trafiklösning att eftersträvas. 
"Tydlig påverkan" kan även innebära positivt slutresultat för flera 
p mi er. 

l 
~ 
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2014-02-19 6(6) 

Yttranden utom granskningstiden har inkommit från: 

140218 

Kommentar och åtgärd: 

140219 

Sammanfattning: 

Plankmia 

Förslag till beslut: 

Staren 17, Jan-OlofLunde 
Undertecknad anser att höjden på den tänkta utbyggnaden av mö
belvaruhuset fmifarande är för hög. 

Två våningar häver den höjd som planbestämmelelsen medger. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detalj
planeändringen avseende Siskan 9 m fl. 

Planbeskrivningen har kompletterats med mer text. Ingen inkommen 
synpunkt har medfört någon ändring i plankartan. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att godkänna detaljpla
nen för Siskan 9 m.fl. i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun 
samt överlämna den till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande. 

Bygg- och miljöavdelningen 
2014-02-17 

Emmy Wallmark 
Planarkitekt 

Anette Andersson 
Bygg- och miljöchef 

l 
~ 
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ST/fEN 

l ~ 
) 

/< 

PLANBESTÄMMELSER 

Följande gäller inom om råden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten . Bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela plan området. 

GRÄNSER 
Planområdesgräns 
Egenskapsgräns 

MARKANVÄNDN ING 
kvartersmark 

l ~H ~B' l Handel, kontor, bostäder 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 
stängsel 

--· Plank får uppföras i trä 
alt. pu tsad mur, minimihöjd.1,8 m 
maxhöjd 2,4 m 

BEGRÄNSN ING AV MARKENS BEBYGGANDE 

·L-..:~~ Byggnad får inte uppföras 

u Marken ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga underjordiska ledningar 

MARKENSANORDNANDE 

Utformning 

II Högsta antal våningar 

• 
~ 

v1 

v2 

Högsta totalhöjd i meter 

Minsta respektive 
största taklutningen i grader 

Vind får inredas 

Utöver angiven byggnadshöjd får 
takkupa/frontespis uppföras, 
maximalt 30% av fasadens längd 

f 
1 

Fasaden skall vara av trä och glas 

ADM INISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 1 O år från den 
dag planen vinner laga kraft 

ANTAGANDEHANDLI NG 

~ 
UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom ·utdrag ur kommunens primä.rkarta. 
Fastighetsredovisningen aktuell: 2013-07-16 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Helene Bergsman, KarVGIS-ingenjör 
Samhällsbyggnadsförv. Tingsryds kommun 

BETECKNIN GAR 
Gräns för fastighet, samfällighet 

Kvarterstraktgräns,Traktgräns 

Servitutsgräns 

~ ~ Bostadshus karterat efter husliv resp . tak 

B EJ Uthus karterat efter husliv resp. tak 

CZI Trans"formatorbyggnad 

--""o- ~ Häck, stenmur 

staket. stödmur 

Väg 

~Slänt 

~ 

TINGSRVD 

S:l OD:1 

--F---

--s---
--v---
--o---
- · - o---

--------

Niväkurva 

Awägd markhöjd 

Polygonpunkt 

Registerbeteckning på fastighet 

Trakttext 

Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning 

Servitut resp. ledningsrätt 

Fornminne 

Fjärrvärmeledning 

Spillvattenledning 

Vattenledning 

Dagvattenledning 

Optokabel 

Strandlinje 

Elledning 
Teleledning 

DETALJPLAN FÖR 

Siskan 9 m fl. 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Bygg- och miljöavdelningen 
Upprättad 2013-12- 11 

Emmy Wallmark 
Planarkitekt \\--O 25 50 100 Meter 

~--0-00------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~ 
-----~~-- i 
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Ärende nr 2 

Beslut om antagande av 
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 
~~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 

c:;:: .. c___ ... 

Au§ 99 Dnr 2014/125 212 

Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse 

Samhällsbyggnadsnämnden hemställer om att kommunfullmäktige ska anta 
nämndens riktlinjer för sammanhållen bebyggelse. Dessa riktlinjer har tagits 
fram med syftet att klargöra innebörden av begreppet och definiera de 
landsbygdsområden som berörs. Riktlinjerna används för att bidra till en 
effektiv handläggning av bygglov vid förvaltningen samt för att tillgodes de 
s.k. granneintressena. 

Beslutsunderlag 
SBN § 31, 2014-02-10 
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för sammanhållen bebyggelse. 

lO 
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bil g a Ks Au § 99 

~Tingsryds 
~ kommun 
Sarnhällsbyggnadsnärrmden 

2ol4-o3-24 ::z.o 1 v/ 1:1 s- :2.1 '2_; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) 

2014-02-10 

Justerande 

C f-Hl 

§ 31 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV./ 
BYGG- OCH MILJÖ A VD. 

Dnr: 2013 1277 212 

Sammanhållen bebyggelse tillägg till ÖP 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-01 -27, § 8. 

ÄRENDE 

Vid införandet av den nya plan- och bygglagen 2011 har begreppet samlad bebyggelse 
fått benämningen sammanhållen bebyggelse. Detta medför att det krävs en 
genomgång och komplettering av dessa områden. 

Samhällsbyggnadsnärrmden uttalade 2013-11-12, § 211, att redovisat utkast till 
dokument över sammanhållen bebyggelse var ett bra underlag för fortsatt 
arbete. 

Planarkitekten redovisar dokumentet för Sammanhållen bebyggelse. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Sarnhällsbyggnadsnärrmden beslutar 

att godkänna de riktlinjer för bedömning av sammanhållen bebyggelse, 

att uttala att enstaka bebyggda tomter som gränsar till planlagt område rälmas som 
ingående i sammanhållen bebyggelse, 

att ge bygg- och miljöavdelningen i uppdrag att upprätthålla kontinuerligt 
uppdaterat lemtunderlag enligt föreslagen definition 

att hemställa hos kommunfullmäktige att anta riktlinjer för sammanhållen 
bebyggelse 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-02-10 

20 (33) 

Justerande 

c 11ff 

§ 31 forts 

BESLUT. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna de riktlinjer för bedömning av sammanhållen bebyggelse, 

att uttala att enstaka bebyggda tomter som gränsar till planlagt område rälenas som 
ingående i sammanhållen bebyggelse, 

att ge bygg- och miljöavdelningen i uppdrag att upprätthålla kontinuerligt 
uppdaterat kartunderlag enligt föreslagen definition 

att hemställa hos kommunfullmäktige att anta riktlinjer för sammanhållen 
bebyggelse 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Annetie Andersson 
Emmy Wallmark 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanhållen bebyggelse 

Inledning: 

Samhällets krav på bygglov varierar beroende på byggnadens 

användning och läge. Störst krav ställs inom detaljplanelagda 

områden. inom sammanhållen bebyggelse krävs i huvudsak 

bygglov fö r samma åtgärd som inom detaljplan. Generellt gäller 

att utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för vissa 

åtgärder för en och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader, murar och plank. (Plan- och bygglag 

2010:900. Det behövs inte heller bygglov för byggnader som ska 

användas för näringsverksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller 

annan liknande näring (exempelvis fiske). 

Bakgrund: 

l ÄPBL (1987:1 O) fanns begreppet samlad bebyggelse. Enligt en 

definition av bostadsutskottet innebar att samlad bebyggelse 

uppfylldes då bebyggelsegruppen utgjordes av l O- 20 hus och de 

bebyggda tomterna, som maximalt skulle utgöra 2 hektar, 

gränsade till varandra eller åtskiljdes av endast en väg, parkmark 

eller dylikt. 

Vid införandet av den nya plan- och bygglagen 2011 har 

begreppet samlad bebyggelse fått benämningen sammanhållen 

bebyggelse. Begreppet sammanhållen bebyggelse ersätter alltså 

samlad bebyggelse. Detta medför att det krävs en genomgång 

och komplettering av dessa områden. 

/(___~ 

Från de generella bestämmelserna finns ett antal viktiga undantag, 

som regleras genomsärskilda bestämmelser för bl. a. jordbruket och 
totalförsvaret. 

Syfte: 

Syftet med arbetet är att avgränsa och klargöra innebörden av 

begreppet sammanhållen bebyggelse, samt definiera, peka ut och 

beskriva områden i kommunen som innefattas av detta begrepp. 

Allt för att kunna få en korrekt och effektiv handläggning av planer 

och bygglov samt för att tillgodose rättmätiga granneintressen på 

landsbygden inom områden som inte omfattas av detaljplan men 

där bebyggelsen är tät. 

Mål: 

Att säkerställa likställighetsprincipen i rådgivning och prövning av 

bygglovsärenden. En bebyggelse som är estetiskt tilltalande och 

lämplig för sitt ändamål, anpassad tilllandskapsbilden och dess 

natur och kulturvärden samtidigt som hänsyn tas till miljö- och 

klimataspekter. För att underlätta för medborgarna att själva 

informera sig om vad som gäller skall definition och riktlinjer tas 

fram för sammanhållen bebyggelse som anger kommunens 
bedömning. 

\Y 
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Lagar och regler: 

PBL ska reglera förhållandet mellan tre ibland motstridiga 

intressen 

1. den enskildes rätt-till största möjliga frihet och 

initiativmöjlighet 

2. grannars rätt till skydd av sin miljö och sina intressen 

3. det allmännas rätt att kunna styra den gemensamma 

utvecklingen av bygden 

Sammanhållen bebyggelse är enligt PBL, bebyggelse på tomter 

som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 

parkmark. (PBL 1 kap. 4 § ). 

Definitionen av begreppet bebyggelse enligt lag är: 

1 kap. 4 § bebyggelse: en sam ling av byggnadsverk som inte 

enbart består av andra an läggningar än byggnader. Med en 

samling avses då minst tre byggnader. 

Definitionen av begreppet tomt enligt lag är: 

1 kap. 4 § tomt: ett område som inte är en allmän plats men som 

omfattar mark avsedd för en eller f lera byggnader och mark som 

ligger i di rekt anslutning t ill byggnaderna och behövs för att 

bygg naderna ska kunna användas för avsett ändamål. 

M etodik: 
Tolkning och avgränsning har gjorts i samarbete mellan 

bygglovavdelningen och planavdelningen. Dessa avdelningar är 

de som ska vara ansvariga för fortsatt arbete också. Bedömningen 

k_.~ 

av områden har gjort utifrån tolkning av kartor, flygbilder och på 

platsen besök. Vid just eringen av avgränsningen har 

bedömningen av vad som på platsen upplevs som 

sammanhållande varit utslagsgivande. 

Efter att byggnadsnämnden har godkänt avgränsningarna av 
områdena kommer dessa fortsättningsvis att ligga till grund för 
bygglovshandläggarnas bedömning och finnas som ett valbart 
lager i webb-gis som är t illgängligt för handläggare och 
tjänstemän inom kommunen . 

,~ 

\\P 36



Tingsryds kommun bedömning av 

sammanhållen bebyggelse: 

~ 

• Utanför detaljplanerat område 

• Minst 6 bostadshus, permanent- eller fritidsboende 

eller verksamheter. (Över 15m2
) 

a Avstånd mellan husen omkring 100 meter. Denna gräns 
är inte knivskarp utan bedömningen kan bero på 
exempelvis terrängförhållanden, vegetation och hur 
platsen upplevs. 

tt Undantag: Bostadshus ca 1 00 meter från detaljplanelagda 

bostadshus. 

Vidare arbete: 
Om en ny fastighet tillkommer i dessa områden eller om 
bebyggelse tillkommer på en fastighet som gränsar till dessa 
områden kommer denna bebyggelse att räknas in i den 
sammanhållna bebyggelsen. Detta gäller även om en 
bebyggelseg rupp kompletteras med ytterligare bebyggelse så kan 
denna i framtiden komma att räknas som sammanhållen 
bebyggelse. Bygglovsavdelningen och planavdelningen kommer 
kontinuerligt att uppdatera vilka områden som ska räknas som 
sammanhållen bebyggelse. 

k_~ 

\~ 
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Upplägg: 

Tillvägagångssätt: 

• Gis-analys 

e Platsinventering 

• Levande dokument 

Resultat: 
3 kartor i 3 steg: 

Ett dokument innehållandes kartor i tre steg. Alla 

kartor är numrerade för lättare orientering och 

översikt. 

~-Den första kartan är 

kommunövergripande med ett rutnät där 

kommunen täcks in av ex. 15 rutor/ delo m råden. 

Klicka på området och få upp in zoomad kartbild 

k- )1v 
.. ----1 

t Öl1JlUSIK'f SiOIMANIDiUJlN UEUYGGEI.SE 

~~ 

l 2 :J 

120 km l 
(Exempel bi lder från Värnamo kommun) 

\\~ 
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Inom området finns två villor och ett torp som alla ligger intill va randra. Dock är torpet n~gotsl<'imt i 

och rr.ed vegetationen. Husen har 'to ra tomter och mark l närheten används till hagar .• 

uppställningsplats förved mm. Förutom att det l öste r finns åke rmark gränsar området i övrigt till 

skog5mark. 

Steg 2. Varje delområde presenteras sedan i nästa steg med . 

separat karta . 

Steg 3. Under respektive delområde finns sedan de avgränsade 

sammanhållna bebyggelsegrupperna som presenteras med in 

zoomad karta och eventuellt beskrivande text. 

-Nya områden läggs till när det blir aktuellt, bygglovavdelningen 

och planavdelningen ansvarar att informationen uppdateras 

regelbundet och dokumentet blir "levande". 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 

Au§ 100 Dnr 2014/414 611 

Barn- och utbildningsförvaltingens svar på skolinspektionens 
bedömning 

skolinspektionen har efter en inspektion hösten 2013 fattat beslut med 
följande krav på åtgärder: 

• Huvudmannen ska se till att man i utbildningen tar hänsyn till barns 
och elevers olika behov. 

• Se till att huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som 
består i planering, uppföljning och utveckling av vuxenutbildningen. 

• Se till att alla rektorer har pedagogisk insikt förvärvad genom 
utbildning. 

SkolchefYngve Rehnström anger i skrivelse de åtgärder som vidtas som följd 
av skolinspektionens tillsyn. Förvaltningen har utsett den biträdande rektorn 
vid Dackeskolan att vara kommunsamordnare för nyanlända elever och 
rektorerna har fått i uppdrag att se över sina rutiner för elever i behov av stöd. 
Rektorn på vuxenutbildningen har tillsammans med personalen påbörjat ett 
systematiskt kvalitetsarbete och nämnden kommer under våren att ta fram 
mål för vuxenutbildningen. Vidare har Linneuniversitetet getts ett uppdrag att 
ta fram en utbildning i pedagogik på 30 högskolepoäng, med start hösten 
2014. 

Beslutsunderlag 
skolinspektionens beslut efter tillsyn i Tingsryds kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningens svar på skolinspektionens bedömning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot barn- och utbildningsförvaltningens 
svar och överlämnar det till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Bilaga Ks Au § 100 2014-03-24 

Ver~samhet:: Huvudmannen 

Huvudmannens svar till 
skolinspektionen 

• skolinspektionens bedömning 

Undervisning och lärande 

~014-01-30 
1 (4) 
pnr 

Huvudmannen ska se till att man i utbildningen tar hänsyn till barns och 
elevers olika behov. 

Uppföljning och utveckling av utbildningen 
Se till att huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som 
består i planering, uppföljning och utveckling av vuxenutbildningen. 

Personalkompetens 
Se till att alla rektorer har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning. 

• Vidtagna åtgärder 

Undervisning och lärande 
Tingsryds kommun har anmält tio förskollärare till Förskolelyftet, 
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som genomförs av Kristianstad 
högskola. 

--
Dackeskolans biträdande rektor har i sin tjänst fått i uppdrag att vara 
kommunsamordnare för nyanlända elever. 

Från och med l januari 2014 erbjuds förberedelseklasser för nyanlända i 
Tingsryd och Ryd, samt integrerade i Konga (där finns sedan gammalt en väl 
fungerande organisation). 

Rektorer har beslutat kring de elever i behov av svenska som andraspråk, där 
undervisningen ska utgå från och omfatta kursplanemas krav. 

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund 

Telefon: 08- 586 080 00 

www.skolinspektionen.se 
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Idag kan vi ge studiehandledning på modersmål på fem språk och undervisning 
i modersmål på sju olika språlc. 

Rektorerna har varit på studiebesök på SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) i Malmö och fått information kring deras verksamhet. SPSM 
från Växjö föreläste för rektorerna i december kring åtgärdsprogram. 

Rektorema har fått i uppdrag att se över rutinema för elever i behov av stöd. 

Uppföljning och utveckling av utbildningen 

Rektor på vuxenutbildning harpåbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete på 
skolnivå där personalen har blivit involverad. Den 4 mars genomförs en 
kvalitetsdag med nämnd, rektorer/forskolechef och förvalning~ Nämnden 
kommer då att arbeta fram mål för vuxenutbildningen. 

Personalkompetens 
Linneuniversitet har fått i uppdrag att ta fram en utbildning i pedagogik på 30 
hp. . . 

• Påbörjade åtgärder (ange även tidsperspektiv) 

Undervisning och lärande 
Idag kan vi ge studiehandledning på modersmål på fem språk och undervisning 
i modersmål på sju olika språk 

Elevema i åk 7-9 och gymnasiet erbjuds studiehandledning on-line i samarbete 
me.d Regionförbundet Södra Småland och A V -media. 

Uppföljning och utveckling av utbildningen 
Den 4 mars genomförs en kvalitetsdag med nämnd, rektorerlförskolechef och 
förvalning. Nämnden kommer då att arbeta fram mål för vuxenutbildningen. 

Personalkompetens 
Linneuniversitet har fått i uppdrag att ta fram en utbildning i pedagogik på 30 
hp, med start hösten 2014. 

• Planerade åtgärder (ange även tidsperspektiv) 

Undervisning och lärande 
Tio förskollärare från olika förskolor i kommunen kommer hösten 2014 börja en 
utbildning i Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan vid Kristianstad 
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högskola. De kommer att få i uppdrag att sprida sina kunskaper på respektive 
förskola samt ha ett övergripande ansvar för flerspråkigheten på sin förskola. 

Vi planerar att genomföra en utbildning för samtlig personal där vi går igenom 
vad som gäller och vilka förväntningar som finns kring upprättande av 
åtgärdsprogram. Vi väntar dock in beslut från regeringen angående 
åtgärdsprogram. 

Uppföljning och utveckling av utbildningen 

Den 4 mars kommer nämnden tillsammans med rektorerna att genomföra en 
kvalitetsdag där vi kommer att utvärdera det gångna året och sätta upp nya mål 
inför 2014. 
Nämnden kommer att ta fram specifika mål för kvalitetsutveckling när det gäller 
vuxenutbildningen . 

Personalkompetens 
Linneuniversitet har fått i uppdrag att ta fram en utbildning i pedagogik på 30 
hp, med start hösten 2014. 

• På vilket sätt kommer ni att följa upp att bristen är avhjälpt? 
Modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och SV A följs upp 
kontinuerligt vid inplanerade möten med rektor som ansvarar för nyaanlända elever 
samt övriga rektorer vid skolledningskonferenser. 

Arbetet kring åtgärdsprogrammen kommer att följas upp under våren och insatser 
kommer att genomföras utefter regeringens beslut. Arbetet följs upp på 
huvudmannanivå genom det systematiska kvalitetsarbetet där det finns ett mål 
kring elever i behov av särskilt stöd. 

Efter rektors utbildning i pedagogile kommer utbildningsbeviset huvudmannen 
tillhanda. 

Flerspråkigheten på förskolan kommer att följas upp tillsammans med 
förskalecheferna och kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Genom att följa vuxenutbildningens arbete via STRA TSYS får vi en bild av hur det 
utvecldas. En avstämning kommer att göras vid bokslutet 2014. 

Tingsryd 2014-02-19 

Yngve Rhenström 
Skolchef 
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Information om regelbunden tillsyn i Tingsryd; skolinspektionen 

29 

skolinspektionens beslut efter tillsyn i Tingstyds kommun under hösten 2013. 

cJ:_sr:; 

Justeran e 

/7> :_) 

Beslutsunderlag 

Regelbunden tillsyn i Tingsryd. Kommunbeslut skolinspektionen 
2013-11-28. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att bordlägga ärendet. 

?t_rrv/ 

~-· }w 47



lbund n tillsyn i 
. Tin sry 

s:kolinspektionen 

48



skolinspektionen 

T:ingsryds kommun 

Beslut 

. efter tillsyn i Tingsryds kommun 

Beslut 
2013-11-28 

Dn r 43-2013:168 

Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund 

Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 

www.skolinspektionen.se 49



skolinspektionen 

Tillsyn_ i Tingsryds kommun 

Beslut 
2013-11-28 

2 (13) 

Dnr 43-2013:168 

skolinspektionen genomför tillsyn i Tingsryds kommun under hösten 2013. 

Fakta om kommunen 

Tingsryds kommun är belägen mellan Karlshamn och Växjö, cirl<a 5 mil söder 
om Växjö. Kommunen har 12 100 invånare, varav crrka 3 000 bor i centralorten 
Tingsryd. Inom en radie av cirka 20 kilometer finns sex samhällen, Ryd, Urs-

. hult, Konga, Rävemåla, Linneryd och Väckelsång, alla med var sin grundskola. 
Utbildningsmässigt hEl! kommunen en lägre andel invånare med högre utbild
ning än i landet som helhet. Andelen personer med utländsk bakgrund är lägre 
än i genomsnittskommunen, en situation som kan komma att förändras då man 
i kommunen väntar en inflyttning av nyanländå. 

Tingsryds kommun styrs av en allians bestående av moderaterna, socialdemo
kraterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, 
som består av nio ledamöter, har det övergripande ansvaret för förskoleverk
samheten, grundskol'?-, grundsärskola, fritidsht::m, gymnasieskola, gymnasie
särskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare 
och särskild utbildning för vuxna samt kommunens uppföljningsansvar för 
ungdomar under 20 år, som varken arbetar eller studerar. 

På utbildningsförvalhlingen finns en skolchef som ansvarar inför nåmnden. 
skolchefen är chef för rektorerna och förskolecheferna. På förvaltningen finns 
också administrativ personal samt utvecklingsledare som bland annat a.I).svarar 
för kvalitetsarbetet. Direkt under förvaltningschefen ligger den centrala elev
hälsan som på uppdrag av rektorer och förskalechefer genomför :insatser direkt 
eller indirekt riktade mot barn i behov av särskilt stöd. 

I Tingsryd finns tolv korrunrmala förskolor samt pedagogisk omsorg i form av 
ett kommunalt familjedaghem. 86 procent av bmnen i åldem 1-5 år är inskrivna 
i förskolon1.a vilket är högre än gen~msnittet i riket. Andelen barn som är 
:in.skrivna i pedagogisk omsorg i kommunen är lägre än genomsnittet i riket. 
I Tingsryds kommun finns en fristående förskola och kommunen har rutiner 
för att regelbundet utöva sitt tillsynsansvar. 

I kommunen finns åtta skolenheter inom grundskolan, varav en är en årskurs 
7-9-skola, och en gymnasieskola. Det finns fritidshem vid sju skolenheter och 
samma rektor som leder grundskolan ansvm·ar även för fritidshemmet. Under 
hösten 2013 fums cirka 400 elever i kommunala fritidshem. Elevema i grund
särskolan finns integrerade i kmmnunens skolor. Nyanlända elever till Sverige 
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placeras i så ·kallade intemationella.klasser på Dackeskolan eller Trojaskolan. 
I kommunen finns också en fristående grundskola. Skolan inspekteras i sam
band med kommuninspektionen och resultatet redovisas i separat beslut till 
skolans huvudman. 

Skolorna i Tingsryd är uppdelade i fem skolormådeni rektorsområde 1 
(Tingsryd och Konga), Rektorsområde 2 (Ryd och Urshult), Rektorsområde 3 
(Linneryd och Rävemåla), Rektorsområde 4 (Väckelsång) och Rektorsområde 5 
(Wasaskolan). 

Kormnunfullinäktige i Tingsryds kommun tog i maj 2013 beslut om en ny 
grundskoleorgairisation som gäller från och med höstterminen 2013. Föränd
ringarna innebär att grundskolan organisa!ionsm~ssigt är uppdelade efter de 
tidigare så kalla~e låg, mellan och högstadiet. Omorganisationen har inneburit 
att Linnerydsskolan idag är en F-6-:-skola,· Rävemålaskolan och ärrnoskolan är 
F-3-skolor. Eleverna på Rävemålaskolan går från och med årskurs 4 på Linne
rydsskolan och eleverna på Örmoskolan går från och med årskurs 4 på D acke
skolan i Tingsryd. . 

I kommunen finns gymnasieskolan W asaskolan som är både gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Rektom för W asaskolan är också rektor för Tingsryds 
Lärcenter där kommunens vuxenutbildning finns. 

W asaskolan erbjuder följande. nationella program: Barn- och fritidsprogram
met (BF), Indttstritekniska progrm:mnet (IN), Ekonomiprogrmnmet (EK), 
Naturvetenskapliga programmet (NA), SaJ.nhällsvetenskapliga programmet 
(SA), TeknikprograJ.mnet (TE) smnt vård- och omsorgsprogrammet Samtliga 
fem introduktionsprogrmn erbjuds (IJVIPRE, IM:PRO, IMYRK, !MIND smnt 
IMSPR). Inom gyronasiesärskolan erbjuds prograrmnet för hantverk och pro
duktion, progrmnmet för hälsa, vård och omsorg, progrmet för estetiska 
verksa.J.Tlheter samt individuella programmet. 

Tingsryd Lärcenter anordnar grundlägganc;le vuxenutbildning, vuxenutbild
ning på gymnasial nivå, särsldld utbildning för vuxna samt svenska för in
vandrare (sfi). På gymnasial nivå finns även utbildning på entreprenad genom 
utbildningsföretagen NTI-skolan och Lernia. 

I kommunen finns även gymnasieskolm1. AMB Education AB med en fristående 
huvudman. AMB Education AB omfattas inte av denna inspektion. 
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Elevernas resultat i årskurs 3 på de nationella ämnesproven i svenska, svenska · 
som andraspråk och matematik ligger över rikets. I svenska och matematik är 
måluppfyllelsen något lägre än i de övriga ämnena. Måluppfyllelsen skiljer sig 
inte nämnvärt mellan de olika skolenheterna. 

Resultaten i de nationella ämnesproven för åJ:skurs 6 ligger m1der rikets värde 
i matematik och engelska. Framförallt resultaten i det nationella ämnesproyet 
i engelska är låga jämfört med riket. Ä ven i den totala måluppfyllelsen är eng-
elska det ämne som har lägst mål uppfyllelse. · 

Nationell statistik för grundskolan visar att för eleverna i årskurs 9 har det 
genomsnittliga meritvärdet de senaste sex åren (2008--2013) varierat mellan 

.186 och 202 poäng där lägst resultat noteras 2010 och högst resultat 2008. 
Det genomsnittliga meritvärdet 2013 Var 194 poäng. 

Andelen behöriga till nationellt program varierar mellan 81 procent till89 
procent av eleverna för åren 2008 till2010. Andelen behöriga elever till de 

yrkesförberedande programmen är 89 procent av eleverna för 20111 85 procent 
2012 och 74 procent 2013. Till de högskoleförberedande programmen ar år 2013 

mellan 68 och 71 procent av eleverna behöriga beroende på program. Andelen 
obehöriga elever till nationella program är 25,8 procent för 2013, vilket i fak
.tiska tal motsvarar 22 elever. 

Aridelen elever med betyg i minst 16 ärrmen är 66 procent för 2013. För de 
senaste fem åren varierar andelen elever med betyg i 16 ämnen mellan 63 och 
79 procent. Al1.delen elever som inte nått målen i minst 16 ämnen är 21 procent 
för .2013 vilk~t i faktiska tal motsvarar 29 elever. Resultaten har de senaste sex 
åren varit sjunkande även om det är en viss ökning 2013. 

Flickornas betyg ligger, sett över tid, högre än pojkarnas betyg. För 2013 är 
flickornas genomsnittliga meritvärde 204 poäng att jämföras med pojkarnas 
184 poäng, vilket är en ökning med 20 poärig för pojkarnas del sedan 2012. 
Sett till behörigheten är 79 procent av flickorna behöriga medan 70 procent av 
pojkarna fu· behöriga till yrkesprogram på gynmasieskolan. Andelen flickor 
som nått målen i lllli1st 16 ärrmen är 79 procent medan andelen pojkar som nått 
målen i minst 16 funnen är 61 procent. 

Gymnasieskolan 

Kunskapsresultaten för W asaskolan ligger relativt stabilt över tid med betygs

genomsnitt år 2012 på mellan 12 ( industripro grammet) och drygt 15 poäng 
(naturvetenskapsprograrrunet, samhällsprogrammet och teknil<programmet). 
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Högskolebehörigheten har varierat under de senaste åren och låg 2012 på 
99 procent av avgångseleverna, en uppgång från året :innan med 12 procent

. enheter. Genomströmningen, det vill säga andelen elever med slutbetyg från 

gymnasieskolan inom fyra år, har sedan 2008 varierat mellan som högst 89 
procent (2011) och 69 procent (2012). 

Vuxenutbildning 

Av nationell statistik för år 2012 framgår att 14 procent av de studerande vid 
· grundläggande vuxenutbildning fullföljde s:ina studier. Det är en minskn:ing 

från de n1irmast föregående åren då andelen legat på 33 procent. ~delen som 
fullföljer i Tingsryd är betydligt lägre än för riket som helhet, där 60-65 procent 
fullföljde under dessa: år. Andelen som år 2012 avbröt sina studier var 44 pro
cent i Tingsryd mot 24 procent i riket i stort. Andelen som avbrutit haT varit 
stabil i riket som helhet, medan det var en kraftig ökning jämfört med de nålm
astföregående åren i Tingsryd .. 

Den nationella statistiken för år 2012 avseende gymnasialnivå visar att andelen .. 
som slutför en kurs i Tingsryd ligger under andelen i riket som helhet, 63 

procent mot 72 procent. Detta förhållande gäller även för de närmast föregå-
ende åren och andelen har varit på en jämn nivå. Andelen avbrott har under 
perioden 2010-2.012 varierat och var år 2012 15 procent i Tingsryd i jämförelse 
med rikets 18 procent. · 

Avseende svenska för :invandrare (sfi) så framgår det av den nationella -statisti
ken för år 2012 att en mycket h§ g .c.mdel på kurs lA fortsätter kursen, 77 procent 
i jämförelse med 45 procent för riket i helhet Ä ven för de övriga kurser där det 

f:inns nationell statistik för Tingsryd framgår det att en högre andel än i riket 
som helhet fortsätter läsa kursen. Samtidigt framgår det att för de kurser där 
det f:inns statistik är det fler som får minst godkänt och färre som gör avbrott i 
jämförelse med riket. . 

...... F§!. särskild utbildning för vuxna redovisar Tirigsryd Lärcenter attman under 
år 2012 delat ut fyra betyg, samtliga väl godkänt i enlighet mc: d den gamla 

betygsskalan. 

Kommunen har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå 
som på huvudmannanivå. skolinspektionen kommer vid angivet datum att 
följa upp detta beslut och övriga skol- och verksamhetsbeslut som fattats i 
samband med denna tillsyn. 
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Förskola 

Pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år 

Fritidshem 

Förskaleklass 

Grundskola 

Grundsärskola 

Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Kommunal vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna 

Utbildning i svenska för invandrare 

Källa: Tingsryds kommun, maj 2013 
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barn/elever/studerande 

492 

3 

392 

135 

1002 

4 

207 

9 

114 

18 
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Komm1men har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå 
som på huvudmmmanivå. skolinspektionen kommer vid angivet datum att 
följa upp detta beslut och övriga skol- och verksamhetsbeslut som fattats i 
sambm1d med denna tillsyn. 

Helhetsbedömning 

skolinspektionen genomförde en tillsyn i Tingsryds kommun ( dnr'43-2009: 
1967) med beslut 2009. Då konstaterades bland mmat brister i kominunens 
systematiska kvalitetsarbete och i m1svarsfördehlingen mellan närrmd, för
valtrnng och verksmnheter. Den nuvarm1de tillsynen visar att kommunen 
har vidtagit åtgärder på dessa omxåden men att det alltjämt finns brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet avseende vuxenutbildningen. I övrigt framgår 
följm1de av denna tillsyn. 

Nationell statistik visar att resultaten i Tingsryds grundskolor behöver förbätt
ras. Det framgår också i en del av skolinspektionens skolbeslut att d~t finns 
elever i kommunen som inte får det stöd som krävs för att de ska nå målen 
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för utbildningen. Ett exempel på sådant stöd är studiehandledning på moders
målet. Flickor når generellt sett högre resultat än pojkarna och det är stor skill
nad mellan deras resultat, det skiljer 20 meritpoäng mellan flickor och pojkar 
enligt nationell statistik för 2013. Aven om skillnaden i resultat är stor mellan 
pojkar och flickor när det gäller meritvärde har den minskat sen föregående år. 
Nationell statistik visar också att enbart 66 procent av eleverna i å~·skw:s.nio 
får betyg i alla 16 ämnen vilket är över 10 procentenheter lägre än riket, det vill 
säga anmärkningsvärt lågt. Ä ven här finns en skillnad mellan pojkar och flickor 
till flickornas fördel. 

Tillsynen visar vidare att det finns ett antal brister i undervisningen av barn 
och elever med annat modersmål än svenska. Tingsryds kommun har 1mder 
det senaste året tagit emot nyanlända familjer från andra länder. Under hösten 
2013 kommer kommunen att ta emot drygt 60 asylsökande från Syrien. I inter
vjuer på skolor och med förvaltning o.ch nätnnd framkommer att kommunen 
saknar beredskap för att ta emot nyanlända, något som ger avtryck i verksam
heterna från förskola till vuxenutbildning. Vid inspektionen framgår att det 
films brister i kommunens hantering av studiehandledning på modersmålet 
och i hur förskolorna arbetar för att barn med annat modersmål än svenska ska 
utveckla sitt modersmål. Det framkommer även på flertalet av kommunens 
grundskolor att svenska som andraspråk ges som en form av stödundervisning 
och komplement till ämnet svenska. Detta innebär att eleverna som har rätt till 
undervisning i ämnet däxmed inte får den undervisning som de är berättigade 
till. 

Skolin.spektionen vill betona vikten av att ha en god beredskap i mottagandet 
av nyanlända så att alla får det stöd de har rätt till och en likvärdig utbildning i 
övrigt. Så är inte falletnu. Huvudmannen måste siikerställa att all personal som 
är delaktig i mottagandet av nyanlända får den förförståelse och kompetens 
som krävs i mötet med dessa. Detta gäller personal inom såväl skolförvaltning 
och nänmd som bam.omsorg och skolverksamhet 

Den regelbundna tillsynen visar v:idare att huvudmannens systematiska kvali
tetsarbete måste utvecklas avseende vuxenutbildningen, vilket framgår av 
skolinspektionens verksamhetsbeslut för vuxenutbildningen. I övrigt håller det 
systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå en god kvalitet. Arbetet tar 
sin utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer och i dokumentationen redogör 
man för hur kommunen på övergripande nivå har arbetat för att uppnå målen. 
Dokumentationen redogör för resultat och måluppfyllelse, analyser och åtgär
der för utveckling. 

Den nu genomförda regelbm1dna tillsynen av utbildningen i Tingsryds kom
~m1 vis~r också att Tingsryds kommun har goda förutsättrungar att åtgärda 
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de brister som konstaterats vid deml.a tillsyn. Det finns nu en tydlig fördelning 
av ansvaret för styrning och ledrung mellan nämnden, förvaltningen och verk
samheterna. Förvaltrungen, förskalechefer och rektorer har god kännedom om 
skolväsendets nationella uppdrag och den lagstiftning som styr skolväsendet 

skolinspektionens ingripande 

Föreläggande · 

skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Tingsryds 
kommun att vidta nedanstående åtgärd/åtgärder för att avhj?lpa påtalade brist/ 
brister. De vidtagria åtgärderna ska senast den 14 februari 2014 redovisas för 
Skolinspektionen. 

Undervisning och lärande 

Bedömning 

Tingsryds kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet Undervisning och lärande. 

Huvudmannen ska se till att man i utbildningen tar hänsyn till barns· 
och elevers olika behov. 

Motivering 

skollagen anger att man i utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika 
behov. 

Tillsynen visar att det på flertalet skolor i kommunen, trots konstaterat behov 
hos eleverna, finns en bristande tillgång till studiehandledning på moders
målet. Vid intervjuer med flertalet rektorer i samband med skolbesöken fram
kommer att det finns en osäkerhet krmg studiehandledning på modersmålet 
och på vilket sätt denna stödin~mts är tänkt att användas för att uppfylla kraven 
i författningarna. På flertalet skolor i kommunen erbjuds även svenska som 
andraspråk som en stödinsats och inte som ett eget ämne eller så erbjuds 

. svenska som andraspråk som ett komplement till ämnet svenska. Detta innebär 
att eleve:ril.a riskerar at inte få sin garanterade undervisningstid och därtill inte 
blir bedömda efter den kursplan som är tillämplig på deras undervisning. 
Uppgifterna bekräftas i intervjuerna med både förvaltrung och nämnd som 
menar att det saknas beredskap för att ta emot nyanlända elever i skolan. 
Av tillsynen av förskolan framgår vidare att det inom vissa rektorsområden 
fitms bristande kunskap hos personalen om förskolans uppdrag att medverka 
till bamens utvecklitl.g av modersmålet och deras kulturella identitet vilket 
leder till brister i arbetet med att stödja barnens modersmål på dessa förskolor. 
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Det framkommer även brister i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram för 
de elever som är i behov av särskilt stöd. Tillsynen visar att upprättade åtgärds
program inte till fullo är utformade i enlighet med skollagens krav. Otydliga 
kopplingar mellan elevens behov och föreskrivna åtgärder samt bristfälliga 
angivelser om hur :insatserna ska följas upp och utvärderas försvårar ett syste
matiskt arbete med att tillförsäkra alla elever i behov av särskilt stöd rätt hjälp 
utifrån deras b~hov. Åtgärdsprogrm.mnen blir således inte det verktyg i det 
dagliga arbetet med särskilt stöd som avses utifrån skolförfattn:ingarna. 

~ot denna bakgrund ska Tingsryds kommun se till att man i utbildningen 
tar hänsyn till· barns och elevers olil<a behov. 

Författning 

1 kap. 4 § skollagen 

Uppföljning och utveckling av utbildningen 

Bedömning 

Tingsryds kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen. 

Se till att huvudmannen bedriver ett systematiskt kv~tetsarbete som 
består i planer:ing, uppföljning och utveckling av vuxenutbildningen. 

Motivering 

Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestä:rrimelsema i skolförfattn:ingama. Huvudmannen ska enligt 
skollagen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, upp-
följning och utveckling av utbildningen. · 

A v kommunens dokumentation sm.nt intervjuer med förvaltningsledning och 
nämnd framgår att det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete avseende vuxen
utbildmngen. Det finns :ingen komplett resultatsmanställning och utvärde
ring av vuxenutbildningens måluppfyllelse samt studieavbrott. 

Som framgår av tillsynsbeslutet rörande Tingsryds lärcenter framkom vid :in
tervjuer med rektor, lärare och SYV uppgifter om att nämnden inte efterfrågar 
några uppgifter avseende vuxenutbildningen och att den inte heller kommer 
med några direktiv. Uppglitema bekräftas vid intervju med representanter 
för förvaltning och nämnd. Huvudmannens kvalitetsarbete saknar därmed en 
plm.'lering, en uppföljning och en utveckling av utbildningen, som inriktas mot 
att de nationella målen uppfylls. Detta gäller både vuxenutbildning i egen regi 
och vuxenutbildning på entreprenad. 
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Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet avseende vuxenutbildningen 
måste därför på ett tydligt sätt kopplas samman mellan verksmmetsnivå och 
huvudmannanivå. Detta så att förvaltning och politiker utifrån en samlad upp
följning och analys kan sätta in korrekta åtgärder för att utveckla vuxenutbild-

. ningen. Nämndpolitikerna bekräftar i intervjun bristema i hur det systematiska 
kvalitetsarbetet genomförs när det gäller vuxenutbildningen och menar att 
mycket tid har lagts på åndra verksamheter vilket inneburit att bland annat 
vuxenutbildningen blivit eftersatt. 

Tingsryds kommun ska rriot dem1a bakgrund se till att bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av vuxenut
bildningen. 

Författning 

2 kap. 8 §skollagen 

4 kap. 3 och5-7 §§skollagen 

Personalkompetens 

Bedömning 

Tingsryds kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet Personalkomp etens. 

Se till att alla rektorer har pedagogisk insikt förvärvad genom utbild
ning. 

Motivering 

Eiuigt skollagen ska rektor ha pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning 
och erfarenhet. 

Under pågående tillsyn har framkorrumt att en av kommunens skolenheter är 
bemannad med en rektor som salmar pedagogisk utbildning. Rektom har lång 
erfarenhet av att arbeta i skolverksamh~t men saknar pedagogisk utbildning._ 

Tingsryds kommun ska mot denna bakgrund se till att samtliga rektorer har 
pedagogisk insikt förvärvad genom såväl utbildning som erfarenhet. 

Författning 

2 kap. 11 § skollagen 
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Bilaga 2 Sammanställning av skolinspektionens beslut fattade i samband 
med regelbunden tillsyn i Tingsryds kommun 
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skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos 
alla huvudmän . .Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god 
läran_demiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsy
nen inriktas mot tre huvud områden: Elevernas utveckling mot målen, ledning 
och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän 
granskas även huvudmannaskap och godkännande. 

Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad 
på hm kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns 
vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs 
av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed 
kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. 

· Alla skolenheter besöks vid tillsynel!. Vid den tredjedel av skoloma där skolin
spektionen bedömer att det ~lägre risk för problem och brister granskas färre 
delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas 
inom samtliga bedömiringsplillkter och under flera dagar. 

Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande be
handling, kunskapsresultat och annan information från skolverkets nationella 
uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform 
ger skolinspektionens granskning :inte någon heltäckande bild av verksam
heten utan s.ka ses som en bild vid det aktuella granskmngstillfälletinom de 
områden som ingår i tillsynen. 

Efter tillsynen redovisas skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovis
ningen görs i form av avvikelserapportering vilket limebär att det endast är 
de bedönm:il1gspunkter där det förekommer brister som beskrivs i b~slutet. 
F ör kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning 
kommunen bedriv~r. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möj
lighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. 

I de fall skolinspektionen funnit brister har huvudmatmen ansvar för att 
komma tillrätta med bristerna. Huvudmatmen ska också redovisa de åtgärder 
som hm· vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmäm1ens 
arbete kan flera besök eller alldra kontakter bli aktuella då skolinspektionen 
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. 

Mera information om den regelbundna tillsynen fums på skolinspektionens 
we b bp lats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion. 
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Sammanställning av Skolinspektionen~ beslut fattade i 
samband med regelbunden tillsyn i Tingsryds kommun 

Grundskolor: 

Dackeskolan (grundskola och grundsärskola j F- 3 beslut.15 november 2013 

Dackeskolan 4- 9 beslut 7 november 2013 

Linnerydskolan beslut 23 oktober 2013 

Rävemålaskolan beslut 30 oktober 2013 

Trojaskolan beslut 23 oktober 2013 

Urshultsskolan beslut 23 oktober 2013 

Väckelsångsskolan beslut 18 oktober 2013 

Örmoskolan beslut 21 oktober 2013 

Gymnasieskola och gymnasiesärsko!a: 

Wasaskalan beslut 8 oktober 20~3 

Förskolan i Tingsryds kommun beslut 30 oktober.2013 

Fritidshemmen i Tingsryds kommun beslut 4 november 2013 

Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun beslut 25 oktober 2013 
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~ ?" Pressmeddelande 28 november 2013 

Otillräckligt stöd till grundskoleelever i Tingsryds kommun 
Ansvariga i Tingsryd kommun måste säkra att grundskolan ger varje elev den utbildning och det stöd hon eller 
han har rätt till. Det gäller inte minst nyanlända elever, både de som går i skolan idag och de som väntas komma 
till kommunen inom kort. Det konstaterar skolinspektionen i ett beslut idag. 

skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Tingsryds kommun som en del av en 
genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god 
utbildning i trygg miljö. skolinspektionenlyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer 
sedan upp att det sker. 

Styrningen av utbildningsverksamheten i Tingsryds kommun har förbättrats sedan den senaste statliga tillsynen 2009. 
Det finns numera ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar stora delar av utbildningsverksamheten och en tydlig 
fördelning av ansvaret mellan nämnden, förvaltningen och verksamheterna. Förvaltningen, färskolechefer och 
rektorer har god kännedom om skolväsendets nationella uppdrag och den lagstiftning som styr skolväsendet. 

I den kommunala gymnasieskolan är kunskapsresultaten stabila och nästan alla elever blir behöriga att studera vidare 
på högskola. Men i den kommunala grundskolan är kunskapsresultaten oroväckande. Mer än var tredje elev går ut 
årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Pojkar som grupp når lägre resultat än flickor som grupp. 

Tillsynen pekar på ett antal brister i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska. Det finns elever med 
annat modersmål än svenska i kommunen som inte får det stöd i form av studiehandledning på modersmålet som de 
har rätt till. Åtgärdsprogrammen som tas fram lever inte alltid upp till skollagens krav. 

-Ansvariga för skolan behöver vidta åtgärder så att resultaten i grundskolorna förbättras och alla elever får det stöd 
de har rätt till och en likvärdig utbildning i övrigt. Det är också viktigt att säkra utbildningen och stödet till nyanlända 
elever, särskilt med tanke på att kommunen den närmaste tiden kommer att ta emot fler asylsökande elever, säger 
Annika Welinder, utredare vid Skolinspektionen. 

Några övriga iakttagelser 
• Förskolan behöver förbättra undervisningen av barn med annat modersmål än svenska. 
• Vuxenutbildningen måste arbeta mer för att fler elever ska gå färdig sin utbildning, främst inom 

grundläggande utbildning för vuxna. Ett viktigt steg är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 
• Ansvariga måste se till att alla rektorer har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning. 

Redovisning senast 28 februari 
Senast den 28 februari 2014 ska Tingsryds kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut. 

Laddaned 
skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/tingstyd-2013 

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas 
ned på www.skolinspektionen.se{beslut 

För information 
Annika Welinder, utredare, 08-586 08122 

Tommy Månsson, kommunsamordnare, 08-586 82 04 

Presskontakt 
Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50 
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Ärende nr 4 

Beslut om motion gällande 
Parlamentarisk demokratiberedning 
gällande den politiska organisationen 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 

Au§ 101 Dnr 2013/447 101 

Yttrande över motion gällande parlamentarisk demokratiberedning 
gällande den politiska organisationen 

En motion av Cecilia Cato (C) och Mikael Andersson (C) ställdes till 
kommunfullmäktige den 28 november 2013 om att bilda en parlamentarisk 
demokratiberedning med syfte att ta fram ett förslag till ny politisk 
organisation. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att presidiet 
tillsammans med ansvariga tjänstemän utses till en sådan beredning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet kring den politiska organisationen för 
mandatperioden 2014-2018 vid sitt sammanträde den17mars 2014, § 46. 
Som beslutsunderlag förelåg en utredning från kommunchef Laila Jeppsson. 
Kommunstyrelsen fattade då ett beslut om att ta emot utredningen från 
kommunchefen som information och att ärendet läggs till handlingama och 
förs över till den politiska majoritet som bildas efter kommunalvalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 46,2014-03-17, med tillhörande bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att som svar på den ställda motionen hänvisa till kommunstyrelsens beslut om 
att ärendet kring den poliska organisationen har lagts till handlingarna och 
förts över till den politiska majoritet som bildas efter kommunalvalet. 

64



Bilaga Ks Au § 101 2014-03-24 

i .1 ! i 

. ·03· u 4 /J( 
jnnr ~E~fJ~-

Yttrande över motion gällande parlamentarisk demokratiberedning gällande 

den politiska organisationen. 

Ovanstående motion ställdes till kommunfullmäktige 2013-11-28 av Cecilia Cato och Mikael 

Andersson för Centerpartiets fullmäktigegrupp. 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till kommunfullmäktiges presidium för vidare 

beredning, 2014-01-20. 

Vid sammanträde 2014-02-27 enades presidiet om följande yttrande: 

Den vedertagna arbetsfördelningen i hanteringen av ett ärende är att 

tjänstemannaorganisationen tillhandahåller underlag för ett välgrundat politiskt beslut. 

För att i viss mån tillgodose motionärernas önskemål föreslår vi 

Att Kommunfullmäktiges presidium utses till beredning tillsammans med de 

tjänstemän som har uppdraget att utreda den framtida politiska 

organisationen. 

Tingsryd 2014-02-27 

För kommunfullmäktiges presidium, 

Britta Lunden, ordförande 
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Tingsryd 2o13-11-o4 

Till 
Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Motion: Pariamentarisk demokratiberedning gäflande den politiska organisationen 

Centerpartiet yrkar att en parlamentarisk demokratiberedning tillsätts med omedelbar verkan. 
l beredningen skall samtliga partier i kommunfullmäktige vara representerade. 

Målsättningen är att komma fram-till förslag om den framtida politiska organisationen. 

·För Centerpartiets fullmäktigegrupp: 

c;;;;:l.i:~ ..... 
Cecilia Cato 

ci3 /(__ 1tJ 

cfB ~03 IV 

~ . 

. ~~-
Mikael AnderJison 
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1 (1) 
Kommunlednings

förvaltningen 2013-11-12 
Laila Jeppsson 

0477-441 21 
Laila.jeppsson@tingsryd.se 

·(}:3 

Till Kommunstyrelsen 

Motion gällande parlamentarisk demokratiberedning gällande den poli- · · 
tiska organisationen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige 2013-11-28 i Tingsryds 
kommun gällande parlamentarisk demokratiberedning gällande den politiska organisat
IOnen. 

Ärendets beredning 
Kommunfullmäktige beslutade att motionen fick ställas och överlämnas till kommun
styrelsen för vidare beredning 

Förslag till beslut 

/ 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fåreslåt kommunstyrelsen besluta 

att sända motionen till kommunfullmäktiges presidium för vidare beredning 

. %/ ~. , .. 
Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx} 0477-313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 67
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-03-17 

Ks § 46 Dnr 2013/333 -1.-09 104 

Politisk organisation för mandatperioden 2014-2018 

Kommunstyrelsen behandlar politisk organisation för mandatperioden 2014-
2018. KommunchefLaila Jeppsson har lämnat en utredning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Laila Jeppsson, 2014-02-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 82,2014-03-03 

När ärendet behandlas i kommunstyrelsen framställs följande yrkande: 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar 

att kommunstyrelsen tar emot utredningen från kommunchefen som 
information, samt 

att ärendet läggs till handlingama och förs över till den politiska majoritet 
som bildas efter kommunalvalet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ta emot utredningen från kommunchefen som information, samt 

att ärendet läggs till handlingama och förs över till den politiska majoritet 
som bildas efter kommunalvalet. 

Exp: 
Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar 
Kansliavdelningen 

2014-03-20 

lO 
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Ks § 46 

201.4-03-03 

2014-03-17 

( 

· kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Laila Jeppsson 
. 0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-02-26 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning gällande kommunens politiska organisation inom nämnderna 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktige 2013-08-29 § 123 så fattades beslut om att ge kommunstyrel
sen i uppdrag att genomföra en utredning rörande den politiska organisationen i kom
munen samt att beslut om eventuella förändringar i organisationen ska fatta senast vid 
korinnunfullmäktiges möte i april2014. På kommunfullmäktiges .sammanträde 2013-
10-31 § 175 genomfördes en förutsättningslös diskussion. 

Ärendets beredning 

KommUnledningskontoret handlagt ärendet efter Kommunstyrelsens beslut 2013-10-21 
§ 15 5 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att företa beslutad utredning. 

cJl3 ~- w 
(/5.1JL'3 fV 

1(6) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx} 0477-313 00 

e-postfhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Utredning gällande ny politisk organisation 
Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunsty
relse, revisorer och valnämnd, samt överförmyndare. Därutöver har kommunen stor 
frihet att organisera sin verksamhet. . 

2(6) 

Kommunfullmäktige har den 30 januari 2014 fattat beslut om oförändrat antalledamö
ter i kommunfullmäktige. Antalet ledamöter mandatperioden 2014-2018 är därmed 41. 
Utredningen har haft som uppdrag att samla upp och sammanfatta de olika frågeställ

ningar som erfordras inför ett beslut om den politiska organisationen för mandatperi

oden 2014 - 2018. Utredningens avsikt är inte att lämna konkreta förslag utan att ta 

fram och belysa de olika delfrågor som måste besvaras och ingå i ett sådant beslut. Ett 

beslut om politisk organisation träder då ikraft från och med den l januari 2015 

Omvärldsbevakning 
Utredningens uppdrag är att belysa i Tingsryds kommun. Undertecknad har tittat på hur 
en politisk organisation kan se ut från och med år 2015. 
Tingsryds kommun har tillsammans med Markaryds kommun den högsta kostnaden i 
Kronobergs län för den politiska organisationen fördelat per invånare. 
Med detta utgångsläge så har undertecknad tittat på olika politiska organisationer såsom 
Tingsryds kommun som idag anses få representera den traditionella kommUnorganisat
ionen med kommunstyrelse och facknämnder. Som exempel på andra sätt att organisera 
den politiska strukturen kan nämnas Östra Göinge kommun och Bromölla kommun, 
vilka belyses nedan. 

Östra Göinge har 13 700 invånare och ca l 000 anställda. Kommunen har tre utskott, 
omsorg-& och utbildning-, lednings- och individutskottet samt tillsyn- & tillstånds
nämnden och valnämnd. Den politiska organisationen beslutar om en fyraårsbudget som 
kan revideras vid extra ordinära händelser. Under budgettiden beslutar förvaltningen om 

. verksamhets- och detaljbudget 

Bromölla kommun har 12 350 invånare och 870 anställda. De har också tre utskott all
mänt utskott, samhällsbyggnadsutskottet och omsorg- och ungdomsutskottet Kommu
nen har även beredning till kommunfullmäktige i fmm av trivsel & trygghet, tillväxt & 
samhällsbyggande, bam & ungdom samt arvoderingsberedning. Deras bedömning är att 
kommunstyrelsen skall ha ett helhetsperspektiv på verksamhetema. Utskottet komplett
eras med att varje förvaltning har en genomgång infdr kommunstyrelsen sin verksamhet 
på ca 2 timmar vid ett par tillfållen per år. 

Demokratiberedningen 2010 
Se bill. 

Nuvarande politisk organisation 
Tingsryds kommuns politiska uppdrag är fördelade enligt följande exkl. ersättare; 

0 Kommunfullmäktige 
~ 1J LJ) Kommunstyrelsen 

41 ledamöter 
13 ledamöter 

~/ Tingsryds kommun 
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besöksadress 
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0477 441 00 (vx) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnd 
Jävsnämnd 
Revisorren 

5ledamöter 
9ledamöter 
5ledamöter 
9ledamöter 
9ledamöter 
5ledamöter 
3 ledamöter 
6ledamöter 

Utöver detta så finns politisk representation i följande organ: 
. Korröstiftels"en 3 ledamöter 

Stiftelsen Kurreho 3 ledamöter 
Räddningstjänst Östra Kronoberg 3 ledamöter 
Överförmyndare l ledarmot 
Kommunalförbundet Södra Småland 2 ledamöter 
Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård liedarmot 
Sparbanksstiftelsen Kronan l ledarmot 
Almundaryds sparbanksstiftelse 4 ledamöter 
Älmebodas Sparbanksstiftelse _ 20 -ledamöter 
Kommuner i Sydost 2 ledamöter 
Nämndemän vid Växjö Tingsrätt 6 ledamöter 
Vägråd Almundaryds församling 3 ledamöter 
Vägråd Södra Sandsjö församling 3 ledamöter 
Vägråd Ufshults församling 3 ledamöter 
Vägråd Älmeboda församling 3 ledamöter 
Vägråd Linneryds församling 3 ledamöter 
Vägråd Tingsås församling 3 ledamöter 
Vägråd Väcke/sångs församling 3 ledamöter 
Gode män med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor 3 ledamöter 
Gode män med sakkunskap avseende tätortsförhållanden 3 ledamöter 

Tingsryds kommuns nämndsorganisation 
Representation i de olika nämnderna idag 

KF 4lledamöter samt 

KS 13 

KSAU 5 

Valnämnd 5 

28 ersättare 

13 

5 

5 

3(6) 

cM' Jävsnämnd 3 

~IV Samhällsbyggnadsnämnden 9 v 

3 

9 

Socialnämnden 9 

,--,. Barn och utbildningsnämnden 9 · 

rg LJ; Kultur och fritidsnämnden 5 
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9 

9 
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Revisionen 
Övertonnyndare 
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l 
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Kultur och fi'itidsnämnden har under innevarande mandatperiod förändrat sin interna 
organisation i hög grad. I budgeten 2011 fanns det 21, l arsarbetare. V aktmästa11;1a och 
Kaskad har avvecklats från Kultur och fritidsförvaltningen. Idag består Kultur och fri
tidsnämnden av 8,3 årsarbetare (Gemensam administration- 2,5personer, Bibliotek och 
kultur- 8,0 personer samt Fritidsgårdsverksamhet- 2,5 personer) 

Då biblioteksverksamheten idag i flera fall är lokaliserad till skolans lokaler och då 

bibliotekens barnverksamheter är en stor del av biblioteket så är det naturligt att sam

manföra denna verksamhet till Barn och utbildningsnäillnden. 

Frågeställningar att betänka att biblioteksverksamheten flyttas över till barn och utbild

ningsnärnnden, fritidsgårdsverksamheten flyttas över till barn och utbildningsnämnden 

och att övrig verksamhet läggs till ett utskott under kommunstyrelsen 

Frågor att ta ställning till 
• Antalet ersättare i kommunfullmäktige 
• Ska kommunen ha utskott i stället för nämnder 
• Vilka nämnder/utskott ska kommunen ha 
• Antalledamöter i kommunstyrelsen 
• Antalledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Antalledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden 
• Antalledamöter i Socialnämnden 
• Antalledamöter i Barn och utbildningsnämnden 
• Antalledamöter i Kultur och fritidsnämnden 
• Antalledamöter i Valnämnden 
• Antalledamöter i Jävsnämnden 
• Överförmyndare/nämnd 
• Antal ersättare i kommunstyrelsen 

In, • Antal ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
~ Y2/IJ 1\1 • Antal ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 

• Antal ersättare i Socialnämnden 
~ 0 L,') • Antal ersättare i Barn och·utbildningsnämnden 

.___. O J) • Antal ersättare i Kultur och fritidsnämnden 

IV Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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• Antal ersättare i Valnämnden 
• Antal ersättare i Jävsnämnden 
• Antal ersättare i Överfönnyndarnämnden 
• Offentliga sammanträden KS/nämnder 

Kostnader for politisk verksamhet 2010-2012 

Nettokostnad för politisk verksamhet, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Till politisk verksamhet räknas nämnd- och 
styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, övriga politiska 
verksam h 

Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, 
krlinv Alla kommuner rikssnitt 

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommu
nens nämnder och styrelse dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen 

5(6) 

inklusive arvoderingen av kommunens förtroendevalda. De Varuproducerande kommuner, genom-
kostnader /intäkter som hö 

Nettokostnad krlinv 

~~ W Nettokostnad för revision, dividerat med antal invånare totalt 

l Varuproducerande kommuner, genom-

l ~mitt ....... . . 

'/}\ 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttoin-
V täkt. Avser både förtroendemannarevision och anlitande av 
~ '/Jr] revisionskonsult. Avser samttig regi. Källa: SCB:s Räkenskaps
V - __> {)t;/) sammandrag. 
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Nettokostnad för stöd till politiska partier, dividerat med 
antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses brutto
kostnad minus bruttointäkt. Avser både direkt stöd f form av 
bidrag och indirekt stöd till exempel subventionerade lokaler. 
Avser samttig 

Nettokostnad övrig politisk verksamhet, krlinv 

Nettokostnad för övrig politisk verksamhet, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Avser administration som är direkt knuten 
till kommunens politiska ledningsfunktion som sammanträdes
administration vid nämnd- och styrelsemöten etc. knutna till den 
pol 

2014-02-28 '6(6) 

l Alla kommooec: clks'";u l 2451 238 ~51~ 

l l 
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Komrnunlednin9s· 
. förvaltningen 

Josefine Isaksson 
0477 441 13 

Josefine.lsaksson@tingsryd.se 

... ·· 

2010-0B-16 

.Kommunfullmäktige 

Dem.okratiberedni~gens förslag till-fullmäktige 

Demokratiberedn:ingen framlägger hänned sitt förslag till fulliuäk:tige avseende nämnds-
och styrelseorganisationen för kommande mandatperiod. · 

Demokratiberedningens arbete med den av fnTimäktige beslutade uppgiften att "se över 
nämnds- o ch styrelseorga:nisationen inför komman~e mandatperio.d" har fortgått under 
perioden från 2009-09-01 till2010-0~-9l.Demokratiberedåingen -har bestå-tt av en re
presentant från vart och ett av de partier so:in. :Ei.nns representerade .i kommurrf:i..illmäktige 
i Tingstydskommun och har arbetat i enlighet med Reglementet ror demokratibered
.:nin.gen,. aniaget av kommunftillmäktige 2009-08:.:27 § 94. 

Fö!slag till nä:mnds- och styrelseorganisationen inför kommande mandat_period 

Kom m u n fir.llm.äktige 
. . ' . 

Demokratiberedningen föreslår följande avseende komnmnfullmäktige :inför kommande 
mandatperiod:. · 

a-tt komm.1m.:fullmäktige även i fortsättningen sk_a hålla s:ina möten i olika· samlingsloka-· 
ler i ko:mmunen ·. 

· att korrnmmfuJJmäktige även i franitiden ska hålla sina möten kvällstid och sam:ma;nträ
da 11 gånger om åiet 

att föredragningar på fulhnäktige ska vara prioriterade p ch obligatoriska vid viktigare' 
frågor. Ledamot i frillmäktige harrä~ att påkallaföredrag:rllng i en :frå~a. 

att .:fulbnmrtigeledamöterua ska ha rätt till arvode utgörande en ;fast summa i ersättning 
~ ~. per möte bestående i det :inläsnings arvode som gäller i övriga nämnder men utan något 

'7'1[) timarvode därefter med rinda:ntåg för att budgetfullmäktige behandlas som idag med . 
timarvode, samt att arvoder:ingen till fulbp.äktige tas med i budgetarbet~t samti arbetet . W · med :r.il.tlinjer för aivode:rffig till förtroencThva1da. · . 

/7!5 . 3 /J a~ fu]mäktige~ presidilliD i uppdrag att g~ra en öv~rs~ a; a~änhetens fråge~tur_tB.i 
syft~ att skapamer utrymme för debatt · ·· 

att samtJiga partier _sk~ ges utrymme att yttra sig i ett ärende i fuTimälctige ID:ti'l.m .ordet 
lamnas :fritt· s4)· ·111' l · · · 

V r::;. , YV .--+"'L'-f .. . . 
. e-posf/hemslqa 

. J·· 
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att kommun:fu11mäktiges arbetsordning i konsekvens med detta revideras i enlighet med · 
bifogat förslag . 

- KomrmmsfjJrelsen.. 

DemoJrratiberedn:ingen föreslår följande avseende korrimlllistyrelsen inför ko;rnmande 
mandatperiod: . 

att ko:m:tr).unstyrelsen ska bestå av 111edamö~er och 11 ersättare 

att.kommnnstyrelsen ~om idag ska spegla sammansättn:ingen i kommurrfullmäktige i 
stort 

att KSAU avskaffas och ersätts av enpresidieberedning bestående av ordförande samt 
första. och. andra vice ordforande i kornrnUTIStyrelsen 

att" en re:p;resentant fcir varje parti i fbllmäktige ges" närvarorätt som observatör på kom
illlmstyrelsens sammanträd-en. För att vara representant måste man vara förtroendevald i 
T:ingsryds. ko:rilln1m, samt 

. ' 

att kommunBtyre1sens reglemente i konsekve:qs med detta revideras i ·enlighet med bifo-
gatförslag 

Näm.ndsorganisationen 

Demokratiberedningen föreslår följande avseende nämndsorganisationen inför kom
mande mandatperiod: 

att Tingsryds kommun även i fortsåttiringen ska ha facknämneter 

att en tek::nisk nämnd :inrättas 

att den tekniska nämnden ska ha 7 ledamöter 

att kommu:oledningsförvaltoingen ges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för 
.1\( . den tekniska nän:inden 

~ ~ .. att m~ vid nästa reviderfu.g av de fasta arvodena v~ger in att vaJnämndens ordförande 
1/lJ ska få ett fast arvode samt a.tt revisorernas fa.sta arvode bör ses över och höjas utifrån 

. %( den ökade belastningen · 

r~. 'J/J K~m.rnu:nala bolag . 

. . Demokratiberedningen föreslår följande vad gäller d~ kommunala bolagen: . · 

~ 1 L:~.rtym framöver bör överv~a att ha öppn~ Do lagsstämmor för de komunala bolagen, 

'{,/ ~~ ärnsti\lldhet<m i de kommunala bolagens ~tyrelser bör beaktasvid val av ledamöter 
/ {;. samt när partierna för13slår ledru:pöter 

·"-·- "'-nnstihP.msida 
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Medborgare "])emokratiutveckling 
. . 

. Demokratiberedningen töreslår fö]jande förslag för att forbäfua medborgarkontakten 
och utveckla den ko:~rml.lmala demokratin :inför konnitande mandatperiod: 

att medborgare i kornm1men ska kunna lä:rrrnainedborgmförslag till kommunfullmäkti
ge. Sådana förslag ska vara skt:iftlig;:t. Medborgare som lämnar förslag ska ha rätt att 
yttra sig Vid fullmäktiges :mottagande av förslaget' vill:et sker på det full:rnäk:tigesam
manträde under vilket förslaget lämnas eller so14 infallet nännast e.fl:er· den tidp1mkt då 
förslaget 11imnats. 

att kommunfullmäktige ska anordna Politikercafe en gång i kvartalet där en representant 
per parti får. delta. Politlkercafe all.ordnas som infonll.ella "mingelm.öten'' där man får 
chansen att träffa och ställa frågor till de folkvalda politikema. · · 

att ko:mrrnmfnDmä.kt:i.ge ska anor~a paneldebatt en gång i halvåret i syfte att vjtalisera 

11
. illmäkt:iges s=antriidfl!l ooh d<m kotrJ1IJJmpolitiska debatten 
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~~ 
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#l.!)Tingsryds 

·}!{- kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd .se 

2014-02-26 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning gällande kommunens politiska organisation för bolag och stif
telser 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktige 2013-08-29 § 123 så fattades beslut om att ge kommunstyrel
sen i uppdrag att genomföra en utredning rörande den politiska organisationen i kom
munen samt att beslut om eventuella forändringar i organisationen ska fatta senast vid 
kommunfullmäktiges möte i apri12014. På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
1 0-31 § 17 5 genomfördes en förutsättningslös diskussion. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret handlagt ärendet efter Kommunstyrelsens beslut 2013-10-21 
§ 15 5 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att företa beslutad utredning. 

~ Y} rv 
w 
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Tingsryds kommuns bolag och stiftelser 

Genom koncernbildningen blev kommunens roll som ägare tydligare då moderbolaget 
(TIKAB) blir ett forum för att hantera ägarskapet. Styrelsen i moderbolaget blir ägarnas 
(kommunens) förlängda arm. Moderbolaget utgör koncernledningen och svarar för att 
samtliga bolag drivs enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Det råder idag obalans mellan olika stiftelser och bolag bland annat i frågan om hur 
många ledarmöten som ska finnas i styrelserna. 

Nuvarande antalledamöter 

Tingsryds kommunföretag AB 
Industristiftelsen 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Stiftelsen Kommunhus 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Energi AB 

5ledamöter 
5 ledamöter 
5ledamöter 
?ledamöter 
?ledamöter 
5ledamöter 

Representationen från KSA U/KS i de kommunala bolagen idag(ordinarie ledarmöten) 

KSAUIKS 

TIKAB 5 varav 2 5 

TEAB 5 varav l l 

TUFAB 5 varav l 2 

Tingrydsbostäder AB. ?varav o 2 

Frågor att ta ställning till 
• Personalunion KSAU och TIKAB 
• Antalledamöter i kommunala bolag 
• Antalledamöter i stiftelserna 
• Antal ersättare i kommunal8: bolag 
• Antal ersättare i stiftelserna 
• Hemställan hos kammarkollegiet om att få ändra antalledamöter och ersättare i 

stiftelsen Kommunhus 

r::/8 4%1 
~\( 
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Kostnader for _politisk verksamhet 2010-2012 

Nettokostnad för politisk verksamhet, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Till politisk verksamhet räknas nämnd- och 
styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, övriga politiska 
verksam h 

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommu
nens nämnder och styrelse dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen 
inklusive arvoderingen av kommunens förtroendevalda. De 
kostnader lintäkter som hö 

Nettokostnad för revision, dividerat med antal invånare totalt 
31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttoin
täkt. Avser både förtroendemannarevision och anlitande av 
revisionskonsul t. Avser samttig regi. Källa: SCB:s Räkenskaps
sammandrag. 

tJS ~ ryvv 
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l Nettokostnad stöd till politiska partier, kr/inv l Ålla kommuner, rikssnitt . l 441 46 l 461 
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Ärende nr 5 

Beslut rörande medel för 
överförmyndarens arkivering 
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~Tingsryds 
'\!!:,) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 
~) 

v-:-=::> 

Au§ 102 Dm 2014/70 190 

Äskande om medel för överförmyndares arkivering 

Överförmyndare Bo Arvidsson äskar medel för att fårdigställa arkiveringen 
av akter inom överförmyndarverksamheten. Ärendet återremitterades till 
kommunledningsförvaltningen för fördjupad utredning kring kostnad och 
anställningsform för den person som ska fårdigställa arkiveringen. 
Överförmyndaren har i ny skrivelse preciserat kostnader för arbetet och 
föreslår arbetsutskottet att ta ställning till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse överförmyndare Bo Arvidsson, 2014-03-04 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att överlämna ärendet för handläggning i kommunstyrelsen och att ett 
finansieringsförslag tas fram inför slutligt ställningstagande. 

Exp: 
Överförmyndare Bo Arvidsson 
Kanslichef Garo Lorfalk 

13 
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Bilaga Ks Au § 102 2014-03-24 ~o!V/"9-o ;qo 
l 2014-03-04 

~Tingsryds 
~kommun 

Överfårmyndaren i Tingsryds kommun 
Bo Arvidsson 
Tel: 0477- 443 30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Överförmyndarens valvshantering, återremiterat ärende Au § 59 
Dnr 2014/70 190 

Bakgrund och ärendebeskrivning; 
.. Överförmyndarens alder har sen flera år tillbaka inte arkiverats på ett 

ändamålsenligt sätt. Tillvägagångssättet har varit att avslutade akter burits ner 
till valvet med tanke att slutlig gallring och arkivering skall göras framgent när 
det blir tid härför. Situationen är inte längre hållbar OGh det föreligger ett akut 
behov att omgående bringa ordning i arkivet. I arkivlagen (1990:782) 6§ sägs 
bland annat: "Myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten 
att ta del av allmänna handlingar underlättas". Det är uppenbart att 
överförmyndaren för närvarande inte uppfyller lagens krav. 

För att snarast möjligt bringa ordning i arkivet föreslås att överförmyndarens 
ersättare, Gunilla Lundström, får uppdraget att, snarast möjligt, fårdigställa 
arkivering av allt överförmyndarmaterial som för närvarande förvaras utan 
egentlig systematik i källaren. Arbetsuppgiften skall utföras i nära samarbete 
med överfö1myndare och överfönnyndarhandläggare. Trolig tidsåtgång för 
arbetet uppskattas till två till fyra arbetsveckor (heltid). Föreslagen lönenivå är 
130 h per timme. Gunilla Lundström har förklarat sig villig att med början i 
mitten av april åta sig uppdrqget. 

Förslag till beslut 
Öve1fö1myndaren föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta; 

att tillslguta h 20.800,- ( + soc avgifter) för att med början snarast möjligt 
förordna Gunilla Lundström till att under en period av som längst fyra 
arbetsveckor iordningställa överförmyndarens arkiv. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www. tingsryd. se 

Telefon Telefax 
0477-443 30 0477-31300 
E-post:bo.arvidsson@tingsryd.se 

Bankgiro 
982-4251 

Postgiro 
107020-0 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 59 Dnr 2014/70 190 

Äskande av medel för överförmyndarens arkivering 

Överförmyndare Bo Arvidsson har i skrivelse inkommit med äskande av 
medel för att fårdigställa arkiveringen av akter för 
överförmyndarverlcsamheten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse överförmyndare Bo Arvid~son, 2014-02-07 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för fördjupad· 
utredning kring kostnad och anställniri.gsfol1J.1. för den person.som ska 
fårdigställa arkiveringen inom överförmyndarverksamheten. 

. . 

Exp: 
Kanslichef Garo Lorfalk 

2014-02-26 

12 
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Bilaga Ks Au § 59 2014-02-24 ·· 

~Tingsryds 
~kommun. 

överförmyndaren l Tingsryds kommun 
Bo Arvidsson 
Tel: 0477-443 30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Överfönnynda:re:ns valvs;nanteririg 

Bakgrund oc!t ärendebeskrlvning; 
Överförmyndarens akter har sen flera år tillbaka inte arkiverats på ett 
ändamålsenligt sätt. Tillvägagångssättet har varit att avslutade akter burits ner 
till valvet med tanke att slutlig galhin g och arkivering skall göras :fi:amgent när 
det blh· tid härför. situationen är inte längre hållbar och det föreligger ett akut 
behov att omgående bringa ordning i arkivet. I arkivlagen (1990:782) 6§ sägs 
bland annat: "Myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten 
att ta del av allmänna handlingar underlättas". Det är uppenbru.t att. 
överformyndaren for näryarande inte uppfyiier lagens krav. 

För att snarast möjligt bringa ordning i arkivet föreslås att överfOrmyndarens 
ersättare, Gunilla Lundström, fåt uppdraget att, snarast .möjligt, fårdigställa · 
arkivering av allt överfönnyndmmaterial som för närvarande förvru.·as utan 
egentlig systematik i källaren. Arbetsuppgiften skall utfor'!s i nära samarbete . 
med öve1fönnyndare och överfcirmyndarhandläggare. Trolig tidsåtgång for 
arbetet uppskattas till två till fyra arbetsveckor (heltid). Gunilla Lundström har 
föddarat sig villig att med böJ.j an i april åta sig uppru·aget, 

· Förslag till beslut 

~~---N 

Överfci1myndaren fareslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta; 

att medel tillskjuts får att med bö1j an snarast möjligt förordna Gunilla 
Lundström till att under en period av s_om längst fyra arbetsveckor iordningställa 
överformyndarens arkiv. 

Tings1'Yds !mmnnm 
Box88 

)3 es1Jlcsa [\ress 
Torgga!un 12 
\\'IVW.tingsryd.se 

Telefon Tclcfnx Banlcgi!'O 
0477-443 30 0477-31300 982-4251 

Postgiro 
107020-0 

362 22 TINGSRYD E-post:bo.arvidsson@tingsryd.se 
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Ärende nr 6 

Beslut rörande revidering av 
tjänstegarantier i Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justerande 

Au§ 103 Dnr 2012/454 019 

Tjänstegarantier i Tingsryds kommun 

Kenneth Görtz, socialnämndens ordförande, Marie Carlsson-Jensen, HSL
chef, Lena Rundqvist, barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats 
Ingolf, planeringsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen, Carl-Henrik 
Henmalm, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jonas Weidenmark, 
samhälls byggnadschef, Stefan Johansson, kultur- och fritidschef samtalar 
med arbetsutskottet om tjänstegarantier. De församlade utvärderar hur 
garantierna hittills fungerat, berättar om förbättringsförslag i arbetet och i 
kommunens presentation av dem. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunsekreterare Jörgen Wijk och kanslichef Garo Lorfalk, 
2014-03-14 
Befintliga tjänstegarantier i Tingsryds kommun 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade (KF§ 81, 2012-06-28, Dnr 2011/281) att 
införa tjänstegarantier som ett svar på en motion som lämnats in året innan. 
Tjänstegarantier antogs sedan för införande den l januari 2013 i barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade (KS § 169, 2012-12-10, 
Dnr 2012/454) att samma datum införa kommunövergripande tjänstegarantier 
gällande bemötande och svarstid för inkommande post, epost och 
telefonmeddelanden. 

I kommunfullmäktiges fastställda styrkort för 2015 (KF 2014-02-27 § 22, 
Dnr 214/50) införlivades uppfyllande av tjänstegarantier som resultatmått 
inom delen "Process". I de riktlinjer som gäller för målstyrning (KF§ 76 
2012-06-28 Dnr: 2011/416 003, sida 3) framgår att "Balanserad styrning 
gäller för hela kommunkoncernen och ska· därför tillämpas av kommunens 
helägda bolag och stiftelser". Tjänstegarantier ska därför utarbetas och införas 
i samtliga delar av kommunkoncernen. 

Syfte och uppdrag 

Syftet med tjänstegarantier är att tala om vilken servicenivå medborgaren kan 
förvänta sig i sin kontakt med kommunens förvaltningar och bolag. 

i Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justerande 

Au § l 03 forts. Dnr 2012/454 019 

Garantierna kan till exempel gälla en viss nivå av service, 
handläggningstider/svarstider för ärenden eller bemötande. 

Med hjälp av några nyckelbegrepp nedan förtydligas det uppdrag varje 
nämnd och bolag i kommunen har och råd ges om hur garantierna bör 
utformas: 
Relevans. Tänk på: vad är viktigt för medborgaren? Tänk på: vad får vår 
nämnd/ vårt bolag mest klagomål på idag? 
Utmaning. Kommunens nämnder och styrelser ska "spänna bågen", det vill 
säga besluta om garantier som gör att förvaltningar och bolag behöver 
anstränga sig för att klara av att uppfylla garantin. 
Realistiska. Samtidigt ska det vara möjligt för förvaltningar och bolag att leva 
upp till garantin. Varken medborgaren eller kommunen är betjänta av att ha 
garantier som inte uppfylls. 
Konsekvens. A v garantin ska också framgå vad medborgaren kan förvänta 
sig, om förvaltningar och bolag inte uppfyller garantin. En åtgärd och/ eller 
konsekvens föreslås ske som följd utav kommunens brist eller förbiseende. 
Enkelt språk. Tänk på att formulera garantin med ett kortfattat, enkelt och 
konkret språk. Undvik fackuttryck. 
Presentation. Tjänstegarantierna presenteras på en och samma plats på 
hemsidan. En mall som informationsavdelningen har utarbetat ska användas 
för var och en av tjänstegarantierna. 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges roller. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om kommunövergripande tjänstegarantier och 
utformar riktlinjer för arbetet med tjänstegarantier. Kommunfullmäktige får i 
samband med årsbokslut en redovisning av respektive nämnd och bolag 
gällande utfallet av tjänstegarantier. 

Årlig revidering av tjänstegarantier 

För att hålla arbetet med tjänstegarantier levande i kommunkoncernen 
föreslås att varje nämnd och bolag reviderar sina tjänstegarantier inför varje 
nytt årsskifte. 

Checklista 

Vid några förvaltningar har det varit svårt att uppfylla den svarstid på 2 dagar 
som är fastställd för inkommande post, epost och telefonmeddelanden. En 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
f \:.!:) kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 

Justeran e 

Au § l 03 forts. Dnr 2012/454 019 

checklista tas fram av kommunledningsförvaltningen för att underlätta för 
förvaltningar och bolag att ordna lämpliga rutiner inom området. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen, samt 

föreslår kornmunstyrelsen besluta 

att samtliga nämnder och bolag reviderar sina tjänstegarantier inför varje 
årsskifte, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att ta initiativ till årliga 
utvärderingar och uppgraderingar av Tingsryds kornmuns tjänstegarantier. 

16 
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Ärende nr 7 

Ekonomisk månadsrapport 

Inga handlingar 
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