
KONITWUNSTYRELSEN KALLELSE!UNDERRÄTTELSE 

Tid: Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 13.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

A. Val av justeringsman 
I tur attjustera är Anette Weidenmark 

l. Information- Ulla Britt Holmberg, Winnet kl 13.00. 

2. Information - Anders Fransson, regionförbundet södra Småland om missbruks- och 
beroendevård kl13.45. 

3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

4. Förslag om tillfålligt utökat mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd i Tingsryds 
kommun under 2015-2016 

S. Beslut om antagande av handlingsplan för integrationsarbetet 2015 i Tingsryds kommun 

6. Medborgarförslag om väg- och gatubelysning i Älmeboda 

7. Medborgarförslag om föräldraföreningars rätt att yttra sig 

8. Medborgarförslag angående problem med rovdjur 

9. Medborgarförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för samåkningsprojektet 

10. Motion om sophantering för turister/besölmre i Tingsryds kommun 

11. Motion angående kommunens ansvar att åberopa kolleldivavtal vid upphandling 

12. Motion om att starta eller ansluta sig till samordningsförbund 

13. Tingsryds Energi AB: s begäran om utökad borgensram för uppbyggnad av ny 
biobränslepanna i Tingsryd 

14. Yttrande över Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Smålands kulturplan 
2015-2017 

15. Angående ansökan från Kyrkliga förbundet om bidrag till F ridafors kyrka 

16. Riktlinjer för serveringstillstånd i Tingsryds kommun 

17. Verksamhetsplan år 2014 för energi- och klimatrådgivning i Tingsryds kommun 



18. Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

19. Beslut om taxor i konsert- och konferenslokalen Gibson Auditorium 

20. Angående anläggande av våtmark i anslutning till Bräkneån mellan Y g den och Tiken 

21. Handlingsplan för mätning av mobiltäckning i Tingsryds kornmun 

B. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdena 
2014-06-23 och2014-08-11 

Tingsryd 2014-08-12 

72~/fS!:z%(5~ 
Patrick Ståhlgren 
Ordförande 



Ärende nr l 

Information - Ulla Britt Holmberg, 
Winnet kl 13.00 
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Winnet Kronoberg!Qvinnor på G- Verksamhetsberättelse for år 2013 

styrelseledamöter: 
Ordinarie 
Carina Adolfsson El gestam 

Ingrid Bunnerius 

Anita Skarp 

Helene Andersson 
Margareta Barath 

Ulla Wennerstrand Nilsson 
Ulla-Britt Holmberg 

Yvonne Ekaremål 

Kommunrepresentanter 
Britta Bunger, Alvesta 

Sara Karlsmo, Alvesta 
Malin Adell Kind, Växjö 

Carin Högstedt, Växjö 

Kerstin Wirehn, Ljungby 

Jessica Lyckvall, Ljungby 

Ingrid Hugosson, v. ordf., Åseda 

Monika Hammarström, Norrhult 

Britt-Louise Bemdtsson, Tingsryd 

Barbro Svensson, Tingsryd 

Arbetsutskott 
Carina Adolfsson El gestam 
Ingrid Hugosson 

ordförande 

ordinarie 
ordinarie 

ordinarie 
ersättare 

ersättare 

adjungerad 

adjungerad 

ordinarie 

ersättare 
ordinariefr.o. m.130318 

ersättare 

ordinarie 

ersättare 

ordinarie 

ersättare 

ordinarie 

ersättare 

Valberedning 
Birgitta Estberg, Hovmantorp 
Ros-Marie Baard, Växjö 

Regionala rådet for södra regionen, Winnet Sverige 
Ulla-Britt Holmberg 

Carina Adolfsson Elgestam 

Revisorer 
Helena Fälton-Björlanan 

Björn Idlinge 
Gun-Britt Reinholdsson, Moheda 

Firmateclrnare 

ordinarie 
ordinarie 

ersättare 

F öreningens firma har tecknats av Carina Adolfsson Elgestam, Ulla-Britt Holmberg och 

Monica Gustavsson två i förening. Yvonne Ekaremål har haft fullmakt för utbetalningar. 
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Personal 

Monica Gustavsson, Jämställd tillväxt i Kronobergs län 75 % t.o.m. 130331 och 75 % 
"Verksamhetsbidrag Qvinnor på G" fr.o.m. 130401 

Ulla-Britt Holmberg, l 00 %, varav 50 % i Going Abroad hela 2013 och 50 %i Jämställd 

tillväxt i Kronobergs län t.o.m. 130331 och 50 % "Verksamhetsbidrag Qvinnor på G" fr.o.m. 

130401 

Yvonne Ekaremål, konsult ekonomi 

Ändamål 
Föreningens ändamål är: 
att kvinnors/flickors kompetens skall tas tillvara i samhället 

att kvinnor/flickor ska kunna ta i anspråk sin del av samhällets resurser 

att kvinnors/flickors och mäns/pojkars insatser värderas lika 

Jämställdhetsperspektivet innebär enligt Winnet Kronoberg att kvinnor och män ska ha lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället och det är dit vår strävan ska ta oss. På 

vägen dit arbetar vi utifrån genusperspektivet Många uppgifter framkommer särskilt i olika 

statliga utredningar som påvisar att kvinnors insatser fortfarande ses som mindre värda än 

mäns. Det vill vi ändra på genom enträget konkret arbete där särskilda satsningar görs for 

kvinnor. Män som främjar ett sådant arbete är välkonma. 

Winnet Kronoberg värnar kontakten med invandrade kvinnor och samarbetar med aktörer för 

invandrade. 

Jämställd tillväxt i Kronobergs län. 
Projektet hade beviljats f6rlängning av Tillväxtverket fram t.o.m. mars 2013. Under mars 

genomfOrdes en konferens på Linneuniversitetet och Winnet Kronoberg var också 

medarrangörer till Digitalt Entreprenörskap den 8 mars, som arrangerades av Young Ladies in 

Business. 

Going Abroad 
Projekt mellan partners och associerade organisationer från Sverige, Tyskland, Litauen och 

Polen. Det är delvis finansierat av South Baltic Programmet och Region Skåne är leadpartner. 

Regionförbundet södra Småland stödjer projektet genom "Främja kvinnors företagande" 

projektet med max 25 % av kostnaderna. 

Projektet syftar till att främja kvinnliga företagare i mikroföretag till tillväxt, genom att hjälpa 
dem lösa de problem som är förknippade med tillgång till nya marknader. Ett av medlen för 
att uppnå detta är att bygga gränsöverskridande nätverk för att underlätta åtgärder för att 

t.ex.exportera, importera eller samverka. Ett annat sätt är att med hjälp av metoden 

Successteam med deltagare från fler länder internationalisera sitt företag. 

Projektet ligger i linje med europeiska, nationella och regionala strategier för utveckling, som 

belyser vikten av att utnyttja potentialen i små och medelstora företag att skapa tillväxt i 

samhället. Denna potential för tillväxt har också enjämställdhetsdimension, eftersom det är 
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fårre kvinnor än män som startar och driver företag. Projektet har fått förlängning för att 
under första kvartalet 20 14 sprida resultat och arbeta med nätverket. 

Verksamhetsbidrag resurscentra 2013 - 2015 
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Winnet Kronoberg ansökte om verksamhetsbidrag för resurscentra 2013-04-01 - 2015-09-30 
och under april reviderades ansökan två gånger. I slutet av maj kom beslut att ansökan hade 
beviljats. Val av insatsområde var Entreprenörskap och innovativa miljöer. Målet med 
verksamhetsbidraget var att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande och 
därmed påverka strukturer, nätverksbyggande och kartläggning av nätverk samt att fordjupa 
den forskning som gjorts under projektet Jämställd tillväxt i Kronobergs län i samverkan med 
Linneuniversitetet 

Winnet Kronoberg arbetar med '" 
att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i tillväxtarbetet i länet 
att fungera som kunskaps- och erfarenhetsbank 
att samla information om den kompetens som finns bland kvinnor/flickor i länet och sprida 
den 
att stödja och hjälpa till med jämställdhetsprojekt i hela länet 
att sprida information om de villkor som råder i länet och landet 
att synliggöra kvinnors/flickors situation 
att hjälpa kvinnor/flickor att skapa nätverk 

Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum 18 mars. Carina Adolfsson Elgestam omvaldes till ordförande. 
Till ersättare på l år omvaldes Margareta Barath och Ulla Wennerstrand Nilsson. Personalen 
tackades med en blomma och årsmötet följdes av fika och alhnänna diskussioner om året som 

varit. 

styrelsearbetet 
Styrelsen har haft fem styrelsemöten varav ett per telefon. Arbetsutskottet har haft ett möte. 

Medlemmar 
Under 2013 hade Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 24 betalande medlemmar. I nätverket 
finns ytterligare ca 175 stödjande personer. 

Jämställd tillväxt i Kronobergs län 
Tryckning och förmedling av rapporten och också slutrapporten for hela projektet gjordes 
under april 2013. 
Projektet fick forlängning med tre månader jan - mars 2013 och de utvecklingsdagar som togs 
över från Regionforbundet södra Smålands resurscentrum blev i stället en konferens på 
Linneuniversitetet, "Genus, entreprenörskap och regional utveckling". Dagen gav tillfåll e till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskarnätverk, resurscentra och beslutsfattare. 
Medverkande forskare var Sofia Elwer, Umeå universitet, Malin Lindberg, Luleå tekniska 

\ 
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högskola, Charlotte Silander och Malin Hemiksson, Linneuniversitet, Erik Rosell, 
Linneuniversitetet bl.a. Dagen gav också möjlighet till möten mellan olika nätverk. 
Winnet Kronoberg var medarrangör till "Digitalt entreprenörskap" med internetforskaren 
Annakarin Nyberg och "Underbara Clara", Clara Lidström, den 8 mars på Linneuniversitetet 
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De visade på hur man kan skapa förutsättningar för ett företag på nätet och hur sociala medier kan 
användas för att skapa starka varumärken. 

Going Abroad - Connecting business potential across borders 

28 februari- 2 mars kom deltagare i projektet på besök tilllänet för att delta i dels en 
spridningskonferens och dels success team möten. studiebesök gjordes också hos Moheda 
sylt, Ljushuset i Urshult och hos Bed and Breakfast Södra Lycke, Växjö. 

6 av deltagarna i projektet åkte till Litauen i slutet av maj för att delta i en 
spridningskonferens och i successteam möten. Man gjorde också studiebesök hos kvinnor 
som driver företag. I september gjordes liknande i Tyskland, Rostock där det var en marknad 
för företagarna. Tanken var att man skulle göra affiirer och skapa kontakter 
Den 26 - 29 september var det cross-border meeting i Rostock och i början av november 

slutkonferens i Bryssel. Ett par workshops genomfördes under sommaren och ytterligare 

någon under hösten. Ett spontant studiebesök gjordes i juli då 12 st personer som arbetar med 

landsbygdsutveckling i Litauen besökte Alvesta för att studera och diskutera 

handikappsomsorgen. Anita Skarp, chef på omsorgen och också deltagare i Going Abroad 

projektet tog emot. (Ett leader projekt kan bli resultatet av detta besök.) Besök på lantbruk 
med kalkonuppfödning gjordes också. Birgitta Estberg, som liksom Anita deltar i projektet 

har sålt sitt företagsspel till en deltagare i Tyskland och även i Litauen :finns intresse för 

spelet. Flera sådana här exempel finns, som gör att projektet fått ett bra resultat. 

Verksamhetsbidrag resurscentra 2013-2015 
Då medel inte beviljades förrän 27 maj var det inte så mycket aktiviteter under våren. Byte av 

hemsidedomän och mail skedde och personalen utbildades i hemsidearbete och i Windows 8 i 
samband med att nya datorer köptes in. Möten med Regionförbundets resurscentrum ägde 

rum vid ett par tillfåll en. Personalen deltog i Regionförbundets workshop i Emmaboda i april. 

En förrådsflytt från de gamla lokalerna på Norrgatan och en omfattande utsortering ägde 

också rum. Förstudien "Styrka till kvinnor" har påbörjats och en första skiss finns klar. 

Samverkan med Genusvetenskapen på Linneuniversitetet påbörjades efter sommaren. Kontakt 

togs också med Malin Henriksson för diskussioner om fördjupning av den forskarrapport om 

kvinnors fåretagande som gjordes under projektet "Jämställd tillväxt i Kronobergs län". 
Under hösten togs kontakter med kvinnor som finns i landsbygdsnätverk En inbjudan till att 

delta i successteam skickades ut. Nya broschyrer, skyltar och visitkort togs fram. Den 20/1 O 

deltog Winnet Kronoberg vid "Mötesplats främja kvinnors företagande, som arrangerades av 

Regionförbundet södra Smålands resurscentrum för kvinnor. 

Tillväxtarbetet i utvecklingen av länet 
Winnet Kronoberg var representerat på Tillväxtverkets informationsdag 27/2 i Stockholm, 

Winnet Sveriges årsmöte 21-22/4, Regionförbundet södra Smålands workshop i Emmaboda 

11/4, Stora tillväxtdagen 16/4 i Stockholm, Kvinnors företagande, Tillväxtverket, 26/4 i 

6



6 

Stockholm, Regionala handlingsplaner,Tillväxtverket 22/5, Följeforskningsseminariurn, 

Stockholm 23/5, Tillväxtverket 25/9, Elmia, Landsbygd på lika villkor 25/10, Innovationsdag 

Småland, Linneuniversitetet 7/11, Tillväxtverkets workshop 22/11 där resurscentra skulle få 
tillfålle att träffas i Stockholm, Strategiskt samtal om länets jämställdhetsstrategi i Växjö, 

27111, Partnerskapsmöte, landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen, Växjö 17112 

Medlemsaktiviteter 
Medlemmarna har bjudits in till nätverksträffar ute hos företagande kVinnor 
Tre kurstillfållen i bildhantering i datorn gavs under sommaren 
Två gånger kunde man prova på akvarellmålning 

Smyckestillverkning gavs vid ett kurstillfälle 

Möjligheten att presentera sitt företag på Winnet Kronobergs hemsida har erbjudits 
medlemmarna 

Medlemmarna bjöds in till Genusföreläsningarna på Växjö universitet 
Medlemmarna bjöds in till konferenser och seminarier 

Medlemrnarna har fått information via medlemsmail, hemsida och Facebooksida 

Winnet Sverige 
Winnet Kronoberg var representerat på Winnet Sveriges årsmöte, som ägde rum i Stockholm 
21-22 mars. 

Regionala rådet 
Representanter i regionala rådet syd har varit Ulla-Britt Holmberg och Carina Adolfsson 

Elgestam. Winnet västra Götaland bjöd in till möte i december där Winnet Kronoberg deltog. 

Projektansökningar 
En intresseanmälan för projektet "Uveckling av samhällsentreprenörskap och sociala 

innovationer" skickades till Tillväxtverket Projektet var tänkt att främja och utveckla 
kVinnors villkor och stärka kvinnors företagande. Särskilt uppmärksamrnades kvinnor med 

invandrarbakgrund och kvinnor på landsbygd. Winnet Kronoberg har ett upparbetat sarnarbete 

med "Macken", som är en ekonomisk förening som på olika sätt hjälper invandrare att komma 

in i samhället och även med landsbygdsnätverk 

A v flera inskickade intresseanmälningar blev Winnet Kronobergs uttagen och man ville ha in. 

en fullständig ansökan, vilken också skickades in i december. Tyvärr fick denna avslag, då 

man varit tvungen att göra ytterligare en hård gallring. 

Övrigt 
Deltagande i lunchföreläsning på Linneuniversitetet den 8 mars 

Besök på Växjö Konserthus den 15 oktober när det var "Årets Kock" och flera 

mathantverkare deltog 
Styrelsen har informerats om verksamheten vid styrelsemöten, via hemsidan och mail 

Kontakter med media har tagits vid ett par tillfållen 

Studiebesök och enskild rådgivning har skett några gånger under året 
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Slutord 2013 

Det gånga verksamhetsåret har varit något osäkert for verksamheten inledningsvis, då det tog 

långt in på verksamhetsåret innan Tillväxtverket beslut om pengar till Winnets verksamhet 

togs. Därefter kunde vi alla andas ut, och därefter påbörja planeringen av projekt for 

synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i tillväxtar betet. Att normen i 

samhället fortfarande bygger på nianliga strukturer är al varligt och att då synliggöra detta i 

alla sammanhang är enda möjligheten till f6rändring. 

Den avgående styrelsen tackar for fortroendet och önskar den nya styrelsen lycka till. 
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Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 
829502-4783 

Resultaträkning . 
Belopp i kr Not 2013-01-01- 2012-01-01-

2013-12-31 2012-12-31 

Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter 1700 2 000 

Bidrag 1830 162 1763 998 

övriga sideintäkter 17 604 10 649 

1849 466 1776 647 

Rörelsens kostnader 
övriga externa kostnader -559 485 -627 240 

Personalkostnader 1 -987180 -1 098 271 

Rörelseresultat 302 801 51136 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäker och liknande resultatposter 33 038 1000 

Räntekostnader och liknande resultatposter -102 -4 797 

Resultat efter finansiella poster 335 737 47 339 

Resultat före skatt 335 737 47 339 

rrets resultat 335 737 47 339 
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Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 
829502-4783 

Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i dotterföretag 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgå ng a r 

-Kortfristiga fordringar 
skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

·SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

2 

2013-12-31 

o 
o 

o 

9 867 

176 054 

14 650 

200 571 

741445 

942 016 

942 016 

2012-12-31 

50 000 

50 000 

50 000 

9 867 

310 772 

15 966 

336 605 

599 357 

935 962 

985 962 
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Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 
829502-4783 

t 
Balansräkning 
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 328 935 281 596 

Årets resultat 335 737 47 339 

664 672 328 935 

Summa eget kapital 664 672 328 935 

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit 3 o o 
Leverantörsskulder 32 478 71274 

Övriga skulder 13 823 14323 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 231043 571430 

277 344 657 027 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 942 016 . 985 962 
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Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 
829502-4783 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges 

~Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god re~ovisningssed 

Ii: 
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Winnet Kronoberg/Qvinnor på G 
829502-4783 

Noter 

Not 1 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 

Totalt 

löner, ersättningar och sociala kostnader 

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 

Övriga sociala kostnader 

Not 2 Aktier i dotterföretag 

qbolaget AB arg nr 556714-1345 

Under året har aktierna i bolaget avyttrats 

Not 3 Checkräkningskredit 

Beviljad kreditlimit 

~Utnyttjad del 

2013-12-31 

2 

2 

2013-12-31 

709 424 

272 895 

2013-12-31 

o 

2013-12-31 

350 000 

o 

2012-31 

2 

z 

2012-12-31 

785 362 

308 069 

2012-12-31 

50000 

2012-12-31 

350 000 

o 

I.Z 
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Britta Blinger 
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Qvinnor på G orgnr 829502-4783 

Rapport om bokslutet 

Jag har utfört en revision av bokslutetför Qvinnor på G för år 2013". 

Styrelsens ansvar för bokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett bokslut och för att bokföringslagen 
tillämpas vid upprättande av bokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om bokslutet på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i bokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar bokslutet i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

bokslutet. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har bokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Lag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
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~ revtstonm::::. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Utöver min revision av bokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förValtning för 
Qvinnor på G för år 2013. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver vår revision av bokslutet 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för art kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som 
kan föranleda ersärtuingsskyldighet. 

Jag anser art de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Uttalande 

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

J_ -
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Ärende nr 2 

Information -Anders Fransson, 
Regionförbundet södra Småland 
om missbruks- och beroendevård 
kl13.45. 

Inga handlingar 
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Ärende nr 4 

Förslag om 
tillfälligt utökat mottagande av 
nyanlända med uppehållstillstånd 
i Tingsryds kommun 
under 2015-2016 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 ~Tingsryds 
~kommun b Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 277 Dm2014/395 133 

Förslag om tillfälligt utökat mottagande av nyanlända med 
uppehållstillstånd till Tingsryds kommun under 2015-2016 

IFO-chefRagnhild Olsson har på uppdrag av kommunchef Laila Jeppson 
avgett yttrande i rubricerat ärende. Hon föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga överenskommelse med länsstyrelsen i Kronobergs län, om ett 
utvidgat mottagande av nyanlända till att omfatta 50 anvisade personer per år 
under perioden 2015-01-01--2016-12-31. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse IFO-chefRagnhild Olsson, 2014-07-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att förlänga överenskommelse med länsstyrelsen i Kronobergs län, om ett 
utvidgat mottagande av nyanlända till att omfatta 50 anvisade personer per år 
under perioden 2015-01-01--2016-12-31. 
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Socialförvaltningen 

Avd chef JFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.o[sson@tingsryd.se 

2014-07-11 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag om fortsatt tillfälligt utökat mottagande av nyanlända med uppe
hållstillstånd i Tingsryds kommun under 2015"16. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-ll(Dnr 2013/29 133) att godkänna överenskom
melse med Länsstyrelsen om tillfällig ändring, om ett utökat mottagaode av nyaolända 
under 2013 och 2014. Överenskommelsen innebar en ölaring från 30 till 50 aovisade 
nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd för bosättning i Tingsryds kommun. Beslu
tet fattades då utifrån en förväntad stor flyktingström till Sverige och ett skriaode behov 
av boendeplatser ute i kommunerna. Nationellt såg mao att om inte kommunerna ökade 
sitt mottagande, riskerade många nyanlända att bli kvar på asylförläggningar med en 
utebliven eller fördröjd integrering som konsekvens. I Tingsryds kommun fanns i börjaa 
av 2013 tillgång på lediga bostäder i framför allt Urshult och det utökade mottagandet 
var tänkt att styras dit. 

Uppdrag 
Kommunchefen gav IFO-chef i uppdrag att skriva ett förslag om fortsatt tillfälligt utökat 
mottagaode för att behaodlas i KS i augusti 2014. 

Mottagandet 2013 och 2014 
Antal 
Det totala mottagaodet av nyaolända flyktingar med uppehållstillstånd uppgick till 88 
personer för 2013.I talet 88 rälmas alla, både vuxna och barn in. Att det blir så många 
utöver de avtalade aovisade, beror på att anknytningsärenden, ensarnkommaode flyk
tingbarn samt aodra flyktingar som k:olllliler till Tingsryd på egen hand, inte räknas in 
bland aovisade. · 
Hittills under 2014.t o m juni månad har Tingsryds tagit emot 43 personer totalt och 
därav 27 anvisade. 
Anvisade kan personer bara bli av Arbetsförmedlingen( AF) eller Migrationsver
ket(MV). 

Urshult 
Planen för det utökade mottagaodet var att nyanlända skulle aovisas bostäderi Urshnlt. 
Så skedde också, särskilt under senvåren 2013 flyttade ett antal barnfamiljer in. Det 
kom många familj er på en gång och skola och förskola var inte riktigt beredda. De 
vuxna i familjerna behövde snarast komma igång med SFI men barnen kunde inte sko
las in förrän efter sommaren. Socialförvaltningen!IFO startade upp särskilda aktiviteter 
får barn under sommaren och som sedao fortsatte under hösten med läx
läsning/fritidsaktiviteter på kvällarna. 

/JJ 

1 (4) 

~ postadress 
{/ :_:) Box 99 

\r- 'V\; 362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
s. storgalan 92 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

f ax 
0477194 02 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 

· www.tingsryd.se 
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Skolan startade särskild förberedelseklass i Urshult for att möta det stora antalet barn 
som skulle integreras i undervisningen. 
Efter hand såg vi att det var en stor rörlighet, många familjer flyttade snabbt iväg till 
annan kommun eller inom kommunen. Vilket gjorde att skolan bestämde att koncentrera 
utbildningsresurser i form av förberedelseidasser till vissa orter, Tingsryd och Ryd 

Erfarenheter 
Den viktigaste erfarenheten vad gäller mottagandet av nyanlända är att samverkan är 
viktigt men svårt. Det är svårt med integrationen eftersom så många myndigheter och 
aktörer är inblandade, både externt och inom kommunen. Alla efterlyser 
information men det är oldart vem som har ansvar och ofta finns inte tillräcklig inform
ation eller beslut ändras snabbt, t ex när familjer forst tackar ja och sedan tackar nej 
eller :flyttar osv. 
För att få en förbättrad struktur och överblick av processen startades en övergripande 
samordningsgrupp för integration med representanter från de olika förval mingama och 
med kommunchef som samnianlcallande. 
Under hösten 2013 startade Migrationsverket en asylforläggning i Kåranäs där det var 
uttalat att många barnfamiljer skulle placeras. I kommunen förberedde vi oss ytterligare 
för att möta behoven från Kåranäs, framforallt vad gällde förskola och skola. Men Kå
ranäs blev en slussanläggning och mestadels stannade familjerna bara en kort period for 
att sedan placeras ut i MV:s anläggningsboende i lägenheter runt om i kommunerna. 
Erfarenheten från Kåranäs blev att det inte påverkade skola och förskola så mycket som 
vi trodde från början, 
Migrationsverket har nu länmat besked om att de i juli -14 startar upp ytterligare en 
asylanläggning på Blidingsholm utai:Jför Ryd. Informationen från MV är att 
Blidingshohn kommer att vara en ännu snabbare sluss. 

Ekonomisk ersättning 
I och med Etableringsreformens genomförande( dec-20 l O)övergick huvudansvaret får 
nyanländas integration till Arbetsförmedlingen. Kommunen har kvar ansvaret for vissa 
delar som ex, tillhandahållandet av bostäder, SFI, barnomsorg och skola, försäljning 
innan etableringsersättning kommer i gång det s k "glappet". För detta får kommunen 
statlig ersättning, schablonersättning som följer med varje individ som bosätter sig i 
kommunen. 
För att få kommunerna att öka sitt mottagande ändrade Migrationsverket ersättningarna 
för de kommuner som hade avtal eller ökade sitt mottagande. 
Från och med 2014 betalas en prestationsbaserad ersättning utöver schablonersättning. 
Denna ersättning är också kopplad till varje individ, och beroende på hur stort kommu
nens mottagande är i forhållande till folkmängden totalt och i förhållande till övriga 
kommuners mottagande, hanmar kommunen på en viss ersättningsnivå. Prestationser
sättningen for 2014 innebär att vi får lO 000 kr+ lO 000 kr per anvisad nyanländ. För 
de som inte är anvisade får kommunen l O 000 kr. Dessa pengar kommer efterhand un
der 2014 kopplade till de nyanlända som vi tar emot. Beloppen är baserade på 2013 års 
mottagande. 
För att kuona beräkna hur mycket extra pengar kommunen kommer att få, har vi räknat 
med ett mottagande på 50 anvisade och ca 20 anlcnytning, vilket blir 1,2 miljoner kr i 
extra ersättning. 
Migrationsverket har inte gett några andra signaler än att man tänker fortsätta med pre
stationsersättningarna framöver. 
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Integrati· . onsproJektet 
;o;::: tidigare beskrivits var den viktigaste erfarenheten från mottagandet 2013, att det 
g el .?vs samverkan och tydlig rollfördelning, samt att mottagandet är en kommunal an
T~I:genhet som påverkar alla kommunens verksamheter. 

0 san:mans :tned möjligheten att få extra ersättning för högt mottagande föddes iden 
k m ett Integrationsprojekt och att anställa en projektledare för det. På så sätt skulle 
p on:munen kunna samla integrationen och förbättra mottagandet. 
p ro!e

1
ktledare anställdes och började sitt arbete i mars 2014. De första månaderna har 

t fOJe ttet ko n centrerats kring att utveclda mötesplatser och att uppfYlla avtalet om mot
t:gan~et 00h försöka få nyanlända att trivas och komma igång med sin integration. In
g gratiOnsprojektet ligger tmder kommunledningen med särskild styrgrupp och arbets-
ruppex därunder. 

IIandl .. An aggn_ingochsamordning · 
le svaroet för handläggning och mottagandet av nyanlända har sedan många år tillbaka 
h ~~: Pa 30 c ialförvaltningens IF O-avdelning. Tidigare var ansvaret for mottagandet mer 
b f t~ckande under de första tre åren, nu ligger huvudansvaret för mottagandet och eta
k enngen P å AF men integrationshandläggare på IFO blir den som håller i myndighets
h ont~~ter <::>ch ser till att det praktiska mottagandet fungerar i kommunen. Integrations-
~ndlagga:ren utreder också rätten till försörjningsstöd illllan statliga etableringsersätt-

lllngat·k~ · • ~U:nner 1gartg. 
f..sarubaud med att Medborgarkontoret öppnade i april2014 flyttade integrationshand
t~lglhg~~n dit och har sitt kontor och arbetsplats där, men organisatoriskt fortfarande IF0-

1 önghet. 

i~ogno s f'ör flyktingströmmen 
ansstyrelsen sidekar varje månad ut prognoser och information om läget med motta

~andet <:>ch hlll" flyktingströmmen ser ut. Behovet av utökat mottagande i kommunerna 
ax [orts att sto1t. Länsstyrelsen har påbö1jat flera projekt för att samverkan ska bli bättre 
00 1 mottagandet i komrnunema underlättas. Tingsryds kommun har påböljat samverkan 
~ed l~sstyrelsens BEG-projekt så att de som fått uppehållstillstånd snabbare kan 

Otnm_a_ vidare från asylförläggningen och påbörja sin etablering i kommunen .. 

~~nur~~nfattning . 
o t Ut okade mottagandet av nyanlända kommunplacerade flyktingar under 2013/14 har 

P ave~ kat och utmanat många olika delar av kommunens verksamheter. Behov av sam
OxClni~g och struktur har uppmärksammats och ett integrationsprojekt har startats. 
~tal._ outhyrda lägenheter har minskat och det utÖkade mottagartdet har bidragit till po
~ltiVt :i_nflyttningsnetto. Trycket på B am och utbildningsförvaltningens verksamheter har 
okat i_ alla led från förskola till grundskolalgynmasium och SFI. Men med det ökade 
O::ott.;q_gandethar också f"6ljt extra ekonomiska ersättningar som möjliggjort specialsats
~g; <\.x som kommex hela kommunen till del, ex nya mötesplatser, bemanning av Med-
or~ ar-kontoret, mångkulturella aktiviteter för alla boende i kommunen. 

l3eh.<::>vet av boendeplatser ute i kommunerna är fortsatt stort utifrånnationella prognoser 
0 J_U ökade flyktingstömmar. 
~JQ gsryds kommtm har kommit en bit på vägen mot ett förbättrat mottagande av nyan
lan.C'la flyktingar, men integrationsprojekt och specialsatsningar har preCis kommit igång. 
En -:förlängning av det utökade mottagandet illl!ebär bättre möjligheter till uppföljning 
oc4 utvärdering då nyanländas etablering och integration sträcker sig över flera år. 

23



Ärende nr 5 

Beslut om 
antagande av handlingsplan för 
integrationsarbetet 2015 
i Tingsryds kommun 
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1::.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 278 Dm 2014/460 139 

Beslut om antagande av handlingsplan för integrationsarbetet i 
Tingsryds kommun 

Informationschef Pia Steinbach Mastenstrand föreslår att kommunstyrelsen 
antar handlingsplan för integrationsarbete i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse informationschef Pia Steinbach Mastenstrand, 2014-07-03 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan 2015 för integrationsarbetet i Tingsryds kommun, 

att under 2015 fortsätta med projektanställning, integrationssamordnare, som 
finansieras via anslag från Migrations verket, samt 

att ge uppdrag åt kommunchefen att tillsammans med informationschefen ta 
fram ytterligare skriftlig information i ärendet, som kan gå ut till allmänheten. 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommun lednings· 
förvaltningen 

Pia S Mastenstrand 
0477-442 10 

pia.steinbach@tingsryd.se 

2014-07-03 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för integrationsarbetet i Tingsryds kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Konnmmstyrelsen tog den 9 dec 2013 beslut om att anta handlingsplan för integration i 
Tingsryds kommun samt att imätta en projektanställning, integrationssamordnare med 
finansiering från Migrationsverket år 2014. Dm 2013/460. 

Tingsryds kommun har för år 2013 och 2014 ett avtal att ta emot 50 personer som 
kommer att bli eller har blivit kommlmplacerade. För 2015 finns ett avtal om att motta 
30 personer som kommer att konnnunplaceras. 

Fram tills halvårsskiftet 2014 har handlingsplaner för fadderverksamhet och arbetsfrå
gan för de kommunplacerade antagits av styrgruppen för integrationsarbetsprojektet 
Likaså har en handlingsplan för mötesplatser antagits av styrgruppen och mötesplats i 
Urshult har startat upp. Mötesplatser i Tingsryd och Konga är under uppstartande. Fad
derverksamheten förväntas starta upp under det tredje kvartalet 2014. 

För att kunna arbeta kontinuerligt och på ett optimalt sätt hmna ta tillvara det arbete 
som lagts ned i integrationsprojektet under 2014 är det viktigt att Tingsryds kommun 
även fmisättningsvis arbetar aktivt med integrationsfrågan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 

att under 2015 fortsätta arbetet med handlingsplanen för integr·ationsarbete i Tingsryds 
kommun enligt Dm. 2013/460 139. 

att under 2015 fortsätta med projektanställningen, integrationssamordnare, finansiering 
via anslag från Migrationsverket 2015 

Pia Steinbach Mastenstrand 
Informationschef 

Bilaga 
Handlingsplan för integrationsarbetet i Tings1-yds kommun Dm 2013/460 139 

1 (1) 

Tingsryds i<ommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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G:lTingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

t( x 

SANTI0ANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-12-09 

Ks § 200 Dnr 2013/460 139 

Handlingsplan för integrationsarbetet i Tingsryds kommun 

Förslag till handlingsplan för integrationsarbetet i Tingsryds kommun har 
utarbetats av kommunchef Laila Jeppsson som redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för integration i Tingsryds kommun, kommunchef 
Laila Jeppsson, 2013-11-19. 
Handlingsplan för integration i Tingsryds kommun, kommunchef Laila 
Jeppsson 2013-11-19. . · 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 384,2013-11-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta tjänsternaunaförslaget som grund fÖr det fortsatta arbetet med 
handlingsplan för integration i Tingsryds kommun, samt 

att inrätta en projelctanställningintegrationssamordnare med finansiering via 
anslag :från Migratiopsverket under år 2014. 

Exp: 
Kommunchef Laila J eppsson 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 

2013-12-10 
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Bilaga Ks Au § 384 2013-11-23 

Ks § 200 2013-12-09 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Lalla.jeppsson@tingsryd.se 

2013-11-19 

Till Kommunstyrelsen) 

Handlingsplan för integration för Tingsryds kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Migrationsverkets prognos visar att antalet personer som kommer till Sverige för att 
söka asyl är mycket hög. 
Tingsryds kommun tar emot både ensamkommande bmn, kommunplacerade och flyk
tingar och så väljer ett antal personer att spontaninvandra till kommunen. 
De olika grupper av nyanlända invandrare som nänms ovan medför ett nytt och ökat 
behov av samordning av integrationsarbetet 
Stora delar av invandringen bekostas med statliga medel. 

Förslag till beslut 
' ~~ 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
·! 

att anta 1j änstemannaförslaget som grund för hanclli.llgsplan för integrationen i Tingsryds 
kommun. 

i
;{i .:· •. 
\ ' J{ C! 

att inrätta en projektanställning Integrationssamordmire; fmansiering via anslag från 
Migrationsverket 2014 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

1 (1) 

Tlngsryd.s kommun' ' besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon lax 
0477-441 OD (vx) 0477-313 DO 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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§ . 
r.lT1ngsryds 
~kommun 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2012-11-19 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag till handlingsplan för integration i Tingsryds kommun 

Bakgrund 

Migrationsverkets prognos visar att antalet personer som kommer till Sverige för 
. att söka asyl är mycket hög. Under hösten har det höga antalet berott och beror 
på framförallt asylsökande från Syrien och Eritrea. ·Utifrån Migrationsverkets 
prognos finns det ett fortsatt stort behov att utöka kommunmottagande för nyan
lända de kommande åren. Enligt deras prognos kommer 55 200 nyanlända att 
beviljas uppehållstillstånd under 2014 och under 2015 förväntas antalet att öka 
ytterligare. 
Migrationsverket söker själva kontakt med lokala privata aktörer utan att kom
munen behöver vara förberedd. För att vi som kommun ska vara förberedda 
behöver vi en handlingsplan för detta. · 

Situationen idag 

Tingsryds kommun har idag avtal med Migrationsverket 
Avtalet innebär att Tingsryd tar emot 20 ensamkommande flyktingbarn, (nytt 
avtalet från första november 2013). 
Vi har ett avtal under 2013 och 2014 på att ta emot 50 personer som blir koni
munplacerade. Hittills har vi tagit emot 67 personer. From 2015 är avtalet 30 
personer. 
Utöver avtalen så har Migrationsverket i nuläget tre boenden i kommunen, Ryd, 
Koriga och Kåranäs, totalt cirka 185 personer. Dessa personer väntar på uppe
hållstillstånd och kan komma att placeras i andra kommuner och några kanske 
stannar i vår kommun. · 
Till kommunen flyttar årligen även cirka 25 personer som vi benämner spontan
invandrare, främst från Tyskland och Holland genom vår inflyttarservice •. 

Målgrupp 

Vår målgrupp är de olika grupper av nyanlända invandrare som nämns ovan. 
En samordning av integrationsarbetet behövs då målen och strategin kring in
teg·rationsarbetet riktar sig tili samtliga. 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggalan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-p ost/hemsida 
kommunen@lingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Syfte och Mål 

Integration betyder inte bata att invandrare ska anpassas till det svenska sam
hället. Alla medborgare ska integreras i samhället. Integration innebär en ömse
sidig respekt för kulturella skillnader. 

• Alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kul
. turell bakgrund. 
• Alla ska kunna leva och växa upp i trygghet och med framtidstro. Alla ska mö- · 
tas av en verksamhet som respekterar olikheter. Service och tjänster är lika till
gängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla. 
·Alla invånare har en skyldighet att ta reda på och anpassa sig efter de lagar 
och regler som gäller i Sverige samt ett ansvar för att engagera sig i samhället. 
• Nyanlända invandrare ska få en bra introduktion till det svenska samhället. 
Individens erfarenheter och kompetens ska tas tillvara så att det gynnar indivi
den och samhället. Arbete och egen försörjning är grunden för ett självständigt 
liv. 

strategier 

Ett system för mottagning och introduktion ska finnas för alla nyanlända invand
rare, som ska leda till egen försörjning. 
Fler utrikes födda ska ha jobb. 
Ett flexibelt system för språkundervisning. 

'" Utanförskapet bland utrikes födda ska minska. 
Möten mellan människor med olika etnisk och kulturell bakgrund ska främjas, i 
arbetet och skolan. 
En god boendesituation ska skapas. 
Fördomar och negativa attityder mot och mellan befolkningsgrupper ska upp
höra, bland annat genom god information och kommunikation. 

Ekonomiska förutsättningar 

Hela flyktingmottagandet finansieras genom statliga ersättningar som täcker 
åtminstone de två första åren efter kommunplacering. Detta gäller inte för spon
taninvandring. 
En heltidsanställning skulle under ett år kunna kosta 500 000 - 600 000 kr. Det 
täcks av ersättningarna från Migrationsverket och lämnar cirka 1,2 mkr åt insat
ser enligt strategin för att få en bra integration. 

Projektsanställning Integrationssamordnare 

l de extra ersättningarna på cirka 1,8 mkr som Tingsryds kommun kan få från 
Migrationsverket finns det utrymme för en hel tjänst som skuiie arbeta med 
ovan beskrivna lljlål och strategier och på ett kommunövergripande plan vara en w k mellan my7digheter, förvaltningar och invånare. 

PJ// f~ 
Tingsryds l<ommun besöksadress · telefon fax 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tlngsryd.se 

5 
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l . 

2013-11-19 

Arbetsbeskrivning 

• Utveckling av integrationsarbetet enligt ovanstående strategi 
·Ta fram ett system med rutiner och processbeskrivning för mottagandet av 
invandrare till kommunen. 
• Samordning av hela integrationsarbetet i kommunen oavsett målgrupp 
·Vara en länk mellan olika berörda myndigheter för hantering av kontakter i 
berörda frågor. 
·Vara en länk internt mellan förvaltningar och lokala initiativgrupper i integrat-
ionsarbetet · 
• Se till att förutsättningar skapas i kommunen för ideer kring sysselsättning, 
språkundervisning och fritid i integrationsarbetet 
• Bygga UPP. mötesplatser i kommunen. 
• Söka andra projektmedel för integrationsarbetet 
• Upprätthålla god information 

Persons placering vara på kommunens kommunledningsförvaltning 

styrgrupp 

Representanter från kommunledningsförvaltningen; kommunchefen, inflyttar
service, 
Skolchef och utsedd rektor. 
Chefför individ- och familjeomsor~en och flyktingsamordnaren. 
Representant från det kommunala bostadsbolaget. 
Utvecklingsledaren 
Projektledare 

Till detta knyts arbetsgr[,!pp. . .. 

~51/ 

3(3) 

fiA ;Tingsryds kommun 
\:.-J 'V 1\j Box 88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 31



Ärende nr 6 

Medborgarförslag om 
väg- och gatubelysning i Älmeboda 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 279 Dm 2014/142 317 

Medborgarförslag om väg- och gatubelysning i Älmeboda 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett förslag till svar på medborgarförslag om 
uppförande av väg- och gatubelysning i Älmeboda. 

Samhällsbyggnadsnämnden yttrar att nämnden for närvarande inte har medel 
avsatta för de föreslagna åtgärderna och har därför inte möjlighet att utföra 
dem. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om väg- och gatubelysning i Älmeboda 
Samhällsbyggnadsnämnden § 11,2014-06-10 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att avge svar på medborgarförslaget om väg- och gatubelysning i Ähneboda i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 

14 
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Bilaga Ks AU § 279 2014-08-11 

~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-06-10 

18 (41) 

Justerande 

c 1-{·1-f-

KOMMUNSTYRELSEN 

§111 .Dm: 20140651 317 

Remiss. Medborgarförslag, väg- och gatubelysning i 
Älmeboda. 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse 2014-04-28. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-05-27, § 107. 

ÄRENDE 

! 7;/ f:: 
~ 

2oJvjfv l: __ _ 

Jens Steinbacher, projekteringsingenjör, har tagit fram förslag till yttrande. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt följande: 

Tore Carlzon önskar återuppsättning av den belysning som har monterats ner 
2005 efter politiskt beslut om att spara pengar i en del av kommunens v<;Jrk
samheter. Här gäller det Skolvägen, Ähneboda och västra infarten till 
Rävemåla. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kalkylerat ungefårliga kostnader får 
uppsättning av ny belysning i den önskade omfattning. Dessa framtagna 
kostnader är mycket ungefårliga och behöver justeras med aktuella material
och arbetskostnader hos leverantörer och entreprenörer. 

Kostnadsberälmingama tar inte heller upp någon ny kabeldragning. Även detta 
måste undersökas på plats. 

På Skolvägen i Älmeboda uppskattas kostnader för 6-8 nya belysningspunkter 
till48 000 kr- 64 000 kr. Här räknas med 8 000 kr per belysningspunkt 

Utmed västra infarten till Rävemåla uppskattas kostnader för 6-7 nya 
belysningspunkter till120 000 kT- 140 000 h. Här rälmas med 20 000 la per 
belysningspunkt eftersom Trafikverket kräver s k eftergivliga stolpar och 
tillhörande specialfundament utmed deras vägar. 

Utdragsbestyrkande 34



~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (41) 

2014-06-10 

Justerande 

c 1+1-t 

§ 111 forts 

Det finns inga medel budgeterade till åtgärden i dagsläget. 
Samhällsbyggnadsnämnden hm därför inte någon möjlighet i dagsläget att åter 
sätta upp belysning på berörda platser 

MedborgaTförslaget får hälmed anses besvmat. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutmatt avge yttrande enligt foljande: 

Tore Carlzon önskar återuppsättning av den belysning som har monterats ner 
2005 efter politiskt beslut om att spma pengar i en del av konununens verk
samheter. Här gäller det Skolvägen, Älmeboda och västra infmien till 
Rävemåla. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kalkylerat ungefårliga kostnader för 
uppsättning av ny belysning i den önskade omfattning. Dessa fr=tagna 
kostnader är mycket ungefårliga och behöver justeras med aktuella material
och mbetskostnader hos leverantörer och entreprenörer. 

Kostnadsberälrningill'lla tm inte heller upp någon ny kabeldragning. Ä ven detta 
måste undersökas på plats. 

På Skolvägen i Älmeboda uppskattas kostnader för 6-8 nya belysningspunkter 
till 48 000 kr - 64 000 kr. Hfu· rälmas med 8 000 kr per belysningspmuct. 

Utmed västra infmien till Rävemåla uppskattas kostnader för 6-7 nya 
belysningspunlcter tilll20 000 kr- 140 000 kr. Här rälmas med 20 000 kr per 
belysningspmllct eftersom Trafikverket laäver s k eftergivliga stol pm och 
tillhörande specialfundament utmed deras vägar. 

Det fmns inga medel budgeterade till åtgärden i dagsläget. 
Samhällsbyggnadsnämnden hm dillför inte någon möjlighet i dagsläget att åter 
sätta upp belysning på berörda platser 

Medborgarförslaget får hälmed anses besvarat. 

Ex p 
Konununstyrelsen 

Utdragsbestyrkan e 35



Ärende nr 7 

Medborgarförslag om 
föräldraföreningars rätt att yttra sig 

36



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 280 Dnr 2014/116 929 

Medborgarförslag om föräldraföreningars rätt att yttra sig 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förslag till svar på medborgarförslag 
om föräldraföreningars rätt att yttra sig. Nämnden hänvisar i beslutet till 
inhämtat yttrande från planeringsledare Mats Ingolf. Denne redogör för att 
Tingsryds kommun arbetar i enlighet med 3 D modellen, vilket innebär 
demokrati, dialog och delaktighet. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
inför större beslut varit ute i kommunens olika samhällen och tagit in 
synpunkter. I yttrandet nämns också att Urshultsskolan har en lokal styrelse 
som fungerar som remissinstans. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om föräldraföreningars rätt att yttra sig 
Batn- och utbildningsnämnden§ 63, 2014-06-18 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen, samt till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-08-18 bjuda in skolchefen och ordförande i bat·n- och 
utbildningsnämnden. 

Exp: 
Barn- och utbildningsnämndens ordfilrande Lena Rundqvist 
SkolchefYngve Rehnsh·öm 

15 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bilaga Ks Au § 280 2014-08-11 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-18 
'~~~·-- -. --- ', 

~ • ' J 'J'' ,. ' 

BUN § 63 Dm 2014/53 610 

Remissvar på medborgarförslag 

Planeringsledare Mats Ingolf infonnerru: om medborgarförslag 
gällande omorganisationer inom Barn- och utbildningsforvaltningen- · 
att föräldraföreningen ges möjlighet att yttra sig. · 

Ett förslag till yttrande var med som ett ärende på Barn- och 
utbildningsnämndens sannnarrträde den 19 inaj 2014. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade då att återremittera ärendet och 
uppdrog åt barn- och utbildningsförvaltningen att göra vissa 
förtydliganden i yttrandet. 

Föreligger nytt förslag till svar på medborgarförslag om: 
omorganisationer inom Barn- och utbildningsförvaltningen- ätt 

.• : foräldraföreningen ges möjlighet att yttra sig, bilaga l. 

MBL-informationhar ägtrum den 12juni 2014. 

Bam- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

attläuma föreslaget yttrande, bilaga l, till kommun:fulhnäktige. 

Gmmar Engblom (MP) yrkar att det i texten ska läggas till att 
möjligheten ska :finnas för fler att starta lokala styrelser. 

Votering begäJ:s av Gunnar Bugblom (MP). 

Näumden godkänner följande propositionsordning: 
J a-röst för bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut. 
Nej-röst för bifall till Gunnar Engbloms (MP) yrkande. 

Ja röstar Peter Möller (M), Marie Fransson (M), Lena Rundqvist (S), 
Gunilla Svensson (S) och Torbjöm Blomster (S). Nej röstar Linda 
Petersson (C), Lars Nilsson (C) och Gunnar Engblom (MP). Med 5 ja
röster mot 3 nej-röster bifalls barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till beslut. 

Justem de Utdragsbestyrkande 

l 
' f 

7(13) 
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~Tingsryds 1-' ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~ Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-18 

BUN § 63 fortsättning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lämna föreslaget yttrande, bilaga 1, till kommunfullmäktige. 

Gunnar Engblom (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Exp: 
Kommunfullmäktige 

.1.' 

~( 
Justerande Utdragsbestyrkande 

L t; T8 

8(13) 1: 
..::::-

39



0/0 :;-
bilaga l BUN § 63 

~ 
2014-06-18 

Barn-och utbildnings
förvaltningen 

Mats lngolf 
0477 444 02 

Yttrande över medborgarförslag 

Medborgmförslag: 

2014-06-03 

I god tid före stön·e omorganisation inom bmn och utbildningsförvaltningen, skall för- · 
äldraföreningama få möjlighet att som remiss insats få yttra sig liknande MBL
förhandlingar som sker vid andra förändringar inom kommunens verksamhet. 

Martin Uleskog 
Tingsryds altemativet 

Förslag till yttrande 

I Tings:tyds kommun finns ett besl,ut oni att vi skalljobba enligt 3D-konQeptet. Detta 
står för Demokrati, Dia1og och Delaktighet. :Barn- och utbildningsförvaltningen har in
för-sina beslut bing (')morganisationer försökt att skapa detta· genom att vara ute i de 
olika samhällena och ge infonnation i ärendena. Synpunkter har tagits in och funnits 
med som underlag vid kommande beslut. I Urshult finns en lokal styrelse som fungerar 
som remissinstans för B am- och utbildningsnämnden i ärendensom berör vår verksam
het. I bilaga l redovisas·arbetsordningen för den loka1a styrelsen. 

Bam- och utbildningsnämnden kommer även fortsättningsvis att arbeta enligt 3D
konceptet. 

~~::dningsfcirvaltningen 

Uat~ Ingolf .--~~~~~~~~-
Planeringsledare 

postadress 
B'ox 88 
362 22 Tingsryd 

' besöksadress 
Torggalan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hem sida. 
barn.utbildning@tingslyd.se 
www.tingsryd.se 
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~ bilaga l BUN § 63 2014-06.-18 2014-06-04 

Bilaga 1 

Arbetsordning för den lokala styrelsen 

Styrelsens ansvarsområde omfattar grundskolans skolår 1-6, förskoleklass, särskolan 
(t. om våren 2005) och skolbarnomsorg inomrektorsområde 2, Urshult De beslut som 
styrelsen fattar måste rymrna inom den till rektorn tilldelade budgetramen. Kostnader 
för arvoden har tillfårts budgetramen. Följande uppgifter och beslutanderätt har getts tiii 
den lokala styrelsen. . 

Q Ansvara för elevens val. 
• Beslut a. om fri! uftsverksamhet. · 
• Besluta om skolans val. 
o Besluta om skolans lokala arbetsplan. Ansvar för att den lokala arbetsplanen 

upprättas, utvärderas och revideras. 
• Utformning av skolans fYsiska ute- och iunemiljö. 
o Utveckling av faxmer och innehåll för samverkan. mellan skolan och hemmen. 
o Utveckling av skolans program för att motverka alla former av trakasserier och 

mobbing bland elever och anställda. 
• Utveclding av skolans internationella kontakter. 
• Samverkan med mottagande skolor och med arbetslivet utanför skolan. 
• Utveclding av samarbetsformer mellan försko1e1dass, skola, skolbarnomsorg och 

särskolan (t om våren 2005). 
• Samverkan med fårsko lan. 
• ,, Medverkajnom.~kolskjutso:quådet §om remiss- och förslagsotgan samt i trafik- · 

· säkerhelstrågar. 
• Medverka genom samråd och som remissorgan vid beredning ·av barn- och ut

bil'dningsn~dens ärenden som rör UrshuJisskolan. · · 

Tf3 

''· 

postadress 
Box 88 · 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 oo (vx) 

fax 
0477 444 09 

e-post/hem sida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

41



Bilaga Kf § 28 2014-02-27 

Medborgar förslag: 

2o!Y/Y2 /.D/ 

. :lo;y/llb c;t'J. ~ 

/-hr_ 5 9 sj ilofll 

l god tid före större omorganisationer inom barn och 

utbildningförvaltningen, skall föräldrarföreningarna få 

möjlighet att som remiss insats få yttra sig liknande 

MBL-förhandlingar som sker vid andra förändringar 

inom kommunens verksamhet. 

Martin uleskog. 

Tingsryds alternativet. · 

. / 
/{(-,/. . 

l [57./'{_~'J.----~-:/ 
' // 

--~/ 

/\(• 
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Ärende nr 8 

Medborgarförslag angående 
problem med rovdjur 

44



~Tingsryds 
'\!!9 kommun 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

tf:?/ 

Au§ 281 Dm 2013/325 489 

Medborgarförslag angående problem med rovdjur 

Landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson har skrivit yttrande om 
medborgarförslag angående problem med rovdjur. I yttrandet anges att frågor 
som är förknippade med vargstammen i huvudsak inte ligger i det kommunala 
ansvarsområdet och att det därför inte finns anledning att binda kommunens 
föttroendevalda och tjänstemän till de specifika förpliktelser som föreslås i 
medborgaförslaget 

Lands bygdsutvecldaren föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan 
bifall. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag angående problem med rovdjur 
Skrivelse landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-07-04 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
landsbygdsutvecklare Jörgen Larssons yttrande. 

45



Bilaga Ks Au § 281 2014-08-11 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

fiTr/G~;-JY[iSi{oMMUN 
2014-07-04 2014 Bor~ o~ Y$1 

!li!f :20113~ 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över Björn Hörbergs medborgarförslag angående 
problem med rovdjur 

B j öm Hörberg har i skrivelse 2013-06-13 lämnat medborgarförslag angå
ende problemen med rovdjm och då i synnerhet varg. 

Härmed lämnas följ ande yttrande i ärendet: 
Till de stora rovdjmen i Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. 
I Kronobergs län finns ingen stationär varg. Dock händer det att enstaka 
vargar då och då är på vandring genom länet. Detta har skett såväl 2011 
som 2012 och 2013. Den18mars 2013 sågs och fotograferades en varg i 
trakten runt Dunshult strax utanför Urshults tätort. Genom skyddsjakt den 
12 november 2011 blev den omtalade varghonan Kynna skjuten i Älm
hults kommun. 
I Sydsverige finns de som vill ha betydligt fler vargar medan andra ser 
stora problem med vargstammen. Kraftiga reaktioner uppstår hos många 
människor när vargen visar sig och går till angrepp mot såväl tamboskap 
som sällskapsdjm. Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om en 
petmarrent vargstam i södra Sverige är en mycket kontroversiell fråga. 

Björn Hörbergs medborgarförslag omfattar ett flertal punlcter med åtgärder 
i vargfrågan. Det kan konstateras att de franrförda förslagen omfattar åt
gärder som i huvudsak inte faller inom det kommunala ansvarsområdet. 
I Sverige är det naturvårdsverket som har ansvaret för rovdjmsförvalt
ningen. Natmvårdsverket har i sin tur överlämnat en stor del av ansvaret 
till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Kronobergs län har meddelat att frågan 
om nya riktlinjer för rovdjursförvaltningen skall behandlas av viltförvalt
ningsdelegationen 2014-09-11. Bifogat utdrag från naturvårdsverkets 
hemsida (bilaga l) sammanfattar ämnet som handlar om att genomföra 
viltförvaltningen. 

Sintsats 
Frågan om vargstammen är, som nämnts ovan, en kontroversiell fråga som 
allmänt aktiveras när varg åter uppenbarar sig inom länet/Sydsverge. 
Eftersom de frågor som är förknippade med vargstammen inte ingår i det 
kommunala ansvarsområdet finns det därför inte anledning att binda 
kommunens förtroendevalda och anställda till några specifika förpliktelser 
enligt de förslag som redovisas i Björn Hörbergs slaivelse. 

1(2) 

~~~~~--~~~~~----~--------~~----\r--/ Tingsryds kommun besöksadress telefon lax e-posUhemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 46



2014-07-04 2(2) 

Me4 hänvisning till det ovan redovisade föreslås att det föreliggande med
bor arsförslaget lämnas utan bifall. 

Bifogas: Utrag ur Naturvårdsverkets hemsida angående mbrikonnådet 
"Att genomfåra viltförvaltning" 

Tingsryds lwmmun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

lax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd 
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Att genomföra viltförvaltning - Naturvårdsverket Sida l av i~ 

MENYv SÖKv 

Att genomföra viltförvaltning 
l Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning. Flera myndigheter är 

ansvariga och ska fatta beslut och utföra uppdrag enligt gällande 

jaktlagstiftning. Naturvårdsverket är ansvarig jaktmyndighet och 

ansvarar för att mi?llen nås på nationell nivå. 

Rollerna och ansvarsfördelningen har förändrats bland annat efter det att riksdagen fattat beslut om en 

regional rovdjurs- och älgförvaltning. En stor del av ansvaret har överlämnats till länsstyrelserna. Det är 

Naturvårdsverkets ansvar att: 

besluta om föreskrifter för bland annat jakt, inventering och ersättning för skador som orsakats av vilt 

fastställa miniminivåer för antalet rovdjur i varje rovdjursförvaltningsområde 

fastställa inventeringsresultat 

följa länsstyrels~rnas arbete på regional nivå ,·: 

fördela medel tilllänsstyrelserna för rovdjursinventering, akutverksamhet, informationsinsatser och 

viltskador 
ge vägledning och information 

fördela medel till viltforskning 

Naturvårdsverket delegerar jaktbeslut 
När det gäller rovdjur ska Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om skydds- och licensjakt till' 
länsstyrelser som har fasta stammar av arten. För att stammen ska räl<nas som fast ska det finnas honor som 

föder ungar i länet sedan tre år tillbaka. l övriga län är det Naturvårdsverket som fattar beslut om jakt på 

rovdjur. Det är alltid Naturvårdsverket som fattar beslut om jakt på kungsörn, oavsett om länet har en fast stam 

eller inte. Naturvårdsverket fattar också beslut om jakt på säl. 

Förvaltningsplaner 

Ytterligare en viktig uppgift som Naturvårdsverket har är att ta fram nationella förvaltningsplaner. Det görs för 
björn, varg, järv, lodjur, kungsörn, vildsvin och skarv. Utifrån de nationella förvaltningsplanerna tar sedan länen 

fram regionala förvaltningsplaner. För älg tar älgförvaltningsgrupperna fram förvaltningsplaner på regional nivå. 

Havs- och Vattenmyndigheten tar fram den nationella förvaltningsplanen för säl. 

Lokalt inflytande ska leda till acceptans 

Länsstyrelserna har det regionala ansvaret. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar 
övergripande beslut om viltförvaltningen i länet. Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut om övergripande 

riktlinjer för: 

• viltförvaltnings i länet 

• licensjakt och skyddsjakt inom länet 

~-·N 
htt ://www.naturvardsverket.se/Mil" o arbete-i-samhallet/Milioarbete-i-Sveri eNiltfor... 2014-07-03 
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Att genomföra viltförvaltning -Naturvårdsverket Sida2 av i ;t 

• bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724) 

De ska också: 

utarbeta arbetsordning inom länsstyrelsen och rutiner för till exempel akuta beslut om skyddsjakt och övriga 
frågor som inte bedöms nödvändiga för delegationen att sammanträda och besluta om. 

föreslå minimininivåer för fasta stammar av rovdjur (björn och lodjur) inom länet, samt inriktning för varg och 

järv. 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licens- och skyddsjakt av rovdjur tilllän med fasta 

stammar av arten. 

Viltförvaltningsdelegationerna fattar beslut utefter de förslag på minimininivåer för antalet djur som 

länsstyrelsen har föreslagit. Länsstyrelserna ansvarar för inventering, som ofta genomförs i samarbete med 
jägare och andra naturintresserade. 

Nationella råd för ökad kompetens 

Naturvårdsverket diskuterar alla viktiga rovdjursbeslut med det nationella rådet för rovdjursfrågor, där det finns 
representanter för olika intresseområden. På samrna sätt har Naturvårdsverket ett nationellt klövviltsråd som 

ska utgöra ett stöd för Naturvårdsverkets vägledning i frågor som rör klövviltförvaltning. Genom råden får 

Naturvårdsverket kunskap om olika intresseområdens perspektiv och sakkunskap så att Naturvårdsverket kan 
fatta avvägda beslut och vägleda om de olika arterna. 

Mer information 

>Vägledning om vilt 

> Beslut om vilt 

> lnfo'rmation om jakt 
__,.;' 

> Havs- och vattenmyndigheten 

> Länsstyrelsernas webbplats 

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2014 Sidansvarig: Per Risberg 

Ämnen och sektorer 

>Jakt 

>Vilt 

Relaterade publikationer 

> Rovdjursinventering, Björn 

>Rovdjurs inventering, Lodjur 

>JÄRV: Inventering av föryngringslokaler 

> Population viabi.lity analyses of the Scandinavian 
populations of bear (Ursus arctos), lynx (Lynx 
lynx) and wolverine (G u lo gula) 

Relaterade sidor 

>Björn 

>En ny rovdjursförvaltning 

> Så betalar du statligt jaktkort 

>Säl 

>Att freda tamdjur mot rovdjursangrepp 

l 
l 
' 

l 

http ://www.naturva:rdsverket. se/Milj om· bete-i -samhallet/Milj o arbete-i -SverigeNiltfor... 20 14-07-03 
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/-!L-c )' d 9/j,luJ ;] ~ 

. . i::/' IV-:L :Loh 
Medborgarförslag till kommunalfullmäktige i Jlr!Y,:$.>:ij fiP... kommun. , _ 2Q13 ~07~ 2 l! 

Datum~~ /J . ..l!. e. ifl $ · 
. . . Dnr_.Q.Ot'li02 9:!..'1 

. · e<PIJ/3:<s Y87 
Undertecknade kommunmedborgare hemställer att kormunnens fullmäktigeledamöter beaktar 
forsla$ enligt nedan. 

Förslaget i korthet 

Det är vår fårhoppning och önskan att fi·ågor om de stora rovdjuren kan diskuteras på ett 
neutralt, öppet, seriöst och obundet sätt. Det finns goda forutsättningar att bli överens om fakta 
och att låta fåmuftet få råda. Vår fårhoj?Pning är att Ii ~t1\~~~,{,;: .. kommun skall ta ansvar f'ör 
dess befolkning och inte låta kommunens många natrutillgångar utmmas på grund av vargens 
närvaro. Vår önskan är att kunna bedriva friluftsliv och jakt i önskvärd utsträclming utan att 
behöva käona vanmalet och oro för våra familjer med tillhörande husdjur. Vi önskar att kunna 
bo levar i i;l!f>~irkommun och bedriva den livsstil som vi fått i arv av våra förfåder. Vi önskar 
att kommunens fulhnälctigeledamöter beaktar förslaget och dälmed anser att 
kommuninvånarnas livskvalite och säkerhet värderas högre än en livskraftig vargstam. Vi 
önskar att7\~ J kommun tar åt sig av detta fårslag och utför en socioekonomisk 
konsekvensbeskrivning som analyserar konselevensema av en stark vargstam för kommunens 
medborgare, jaktturism och produlction av ekologisk och närproducerad köttråvara. 

Medborgarförslag 

Vi hemställer hos kommunalfulhnälctige att bifalla nedanstående punlcter: 

• "F-:r.>j J. kommun skall tillse att en socioekonomisk konsekvensbeskrivning skapas som 
utreder vargstammens effelct på kommunens medborgares säkerhet, livskvalite samt 
påverkan på turism och produktion av ekologisk och närproducerad köttråvara. 

• Kornmunens valda politiker skall informera och fårkovra sig i ämnet. 

• Kommunens valda politiker skall fårstå vad vargens närvaro betyder för kommunens 
djurhållare, verksamma inom lokal matproduktion samt bofasta och besökande jägare. 

• Kommunens valda politiker skall förstå att vargens närvaro betyder fårluster för en 
biologisk mångfald, därfår att betesmarker minskar eller fårsvinn er. 

• Kornmunens valda politiker bör käona till att arten varg inte på något sätt är 
utrotningshotad i ett globalt perspektiv, smnt att den skandinaviska vargen idag är 
resultatet av en inavlad stam, troligen med inslag av hund och sannolikt inplanterad, 
och därfår inte fyller kraven får att vara varken rödlistad eller skyddsvärd. 

• Kommunens valda politiker bör fårstå att vargens konselevenser drabbar många, både 
folk och få, samtidigt som väldigt få nyttoeffelcter uppstår. 

• Kommunens valda politiker bör fårstå att överstora stammar av björn innebär ökade 
1isker får att människor kommer till skada. De olilca rovdjursproblemen sammanlagras 
ofta i samma områden som vargen. 
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• Kommunen bör upprätta en egen prognos för hur den egna kommunen kan komma att 
drabbas ekonomiskt och socialt genom rovdjurspolitikens direkta och indirekta 
konsekvenser. 

• Kommunen bör förbereda sig för att laäva ersättning av staten för kostnader som 
rovdjurspolitiken åsamkar kommunen och dess innevånare. 

• Kommunen bör inte acceptera krav om tystnad, som förvaltnings- och kaminarrätten 
fastslog, i frågor som berör kommunen utan naturligtvis tänka i banor om mänsicliga 
rättigheter att yttra sig och hålla sig med en översiktsplan. Kommunens valda politlli:er 
kan hitta lämplig lösning inom regelverket Om det sker inom Plan & Bygglagen, lagen 
om Kommunalt självstyre eller med annan hänvisning är av underordnad betydelse, se 
f.ö. bilaga 6 och 7 som förslag. 

Kommunens valda politiker böJ; om de tar vårt förslag på allvm; i sin översiktsplan göra 
en poängtering om att vargen inte ät önskvärd i T-r.,.!'! kommun. 

1f<!-~1J .. Hcrr~rfr:~ ........... . 
Namnf<iJiyclligande Namnförtydligande 

~~ifi~ci:~ ...... 
Underskrift 

Adress och telefonnummer Adress och telefonnummer 

Jfo(h:>.t?.~dl.P.!ihy:r./ J Y 

(!. 0.~ 9. J .. .7]JJ'Jf/:<f!:l. 

O..Ylt. .~/t?. Y.!!~ ....... . 

Namnf<irtydligande Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Adress och telefonnummer Adress och telefonnummer 
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Kortfattad historia och bakgrund till nuvarande rovdjurspolitik. Bil.l 

Denna politik torgfordes inte av några innevånare i vår kommun, faktiskt inte heller av någon 1 
annan svensk kommun. Inget politiskt parti har drivit denna fråga politiskt från grunden. 
Tillkomsten av iden att återffifora de stora rovdjuren och särskilt vargen har andra källor, det är 
alltså inte resultatet av folkliga önskemål. Ungefår vid tiden for vargens fi·idlysning, I 966, 
enades några särskilt naturintresserade att vargens utrotande var olyckligt och tragiskt. Värt att 
inflika är att genom vargens stora negativa konsekvenser för landets djuruppfodare och 
landsortsbefolkning så bar vargen hållits kort under hela vår historia (talar vi om Västeuropa, i 
tusentals år). Det var också samhällets syn på arten som gav skottpengar for fåll d varg, ända 
tlils den fi'idlystes. 

De fåtal personer som engagerade sig for vargen var personer i bl. a. Iedningatna for Svenska 
Naturskyddsforeningen, WWF och Svenska Jägat·forbundet. Planläggningen finns här, skriven 
1973: htto://www.folkaktion.com/files/Wolf Specialists english version.htm De resonerade 
om möjligheter att återintroducera vargen i landet, något som bl. a. resulterade i den mer 
omfattande, Naturskyddsforeningens "Projekt Varg" l976. Då sågman inte någon annan 
möjlighet än att det måste ske genom inplantering av nya vargar. Lämpligt område för 
återinplantering påstods vara Värmlands skogstrakter i väster mot gränsen till Norge. Helt 
fantastiskt är, att det inte långt därefter dök vargar upp just i det området. FöregångatTia till 
StoraEnso var välvilligt inställda till iden och ställde mark till förfogande. Dessa organisationer 
har sedan dess efortrutet at·betat vidare på ideerna och har lobbat mycket fratngångsrikt bland 
skogsbolag som önskade att bli kvitt älgen som skadedjur i de då moderna skogsplanteringatna 
samt även riktad lobbying mot politiska pattier och media. · 
I media hat· det lyckats så väl att rovdjurskritiska synpunkter censureras bort. Lobbyn lyckats 
driva :fratn riksdagsbeslutet "Sammanhållen Rovdjmspolitik", Prop. 2000/01:57 och därefter 
har det varit politiskt kmrekt att hävda en vargpositiv linje, när man då de facto i stället uppträtt 
som nyttig idiot utan att vara insatt i fi·ågan och dess konsekvenser. Ingen humanist faresprålear 
ideer som skadar andra medborgare. 

Det. har inte visats några rationella skäl for att återinförande av varg i Sverige skulle innebära 
någon nytta ur biologiska, ekonomiska, kulturella eller andra skäl. Referens: 
http://rogerengstrand.wordpress.com/20 I 2/08/03/debattartikel-Iars-nerelius{ . Istäl1et har 
tjänstemännen och rovdjursforskare på ett skatnligt sätt "kapat" några lösryckta paragrafer ut 
EU~konventionen om biologisk mångfald och trixat fi·am formaliserade definitioner om "lokalt 
utrotningshotad" och "ursprungliga utbredningsområden". Med tjänstemannatollmingar har de 
genom massiv och riktad propaganda lurat riksdagen till att formulera mål som i verkligheten 
direkt motverkar syfte och portalpat·agrafer i de åberopade konventionerna och dessutom totalt 
ignorerat konventionernas påbjudna hänsyn till biologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
mänsldiga aspekter. 

WWF och dess anhängare har grundat iden och formulerat EU: s Art- och Habitatdirektiv. 
Dessa direktiv har svagheten att utan vetenskapligt stöd ta for givet att samtliga arter behövs 
och att de fYller en funktion. Det är biologiskt sett, falskt. Då kan påminnas om att vetenskapen 
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säger att 99% av alla arter som funnits på jorden är utdöda, nästan samtliga innan människan 
blev till. Dessutom, evolution innebär en kontiouerlig fårändriog. Absolut iogentiog säger att 
något ska vara som det tidigare varit, 

Naturskyddsföreningens Anders Bjärvall, som redan under sio tid på SNF vigt sitt liv åt 
rovdjuren blev erbjuden chefsposition på Naturvårdsverkeis avdeluiog avseende just dessa 
arter. Det mynnade så småningom ut i riksdagsbeslutet "Sammanhållen Rovdjurspolitik", 
Prop. 2000/01:57. Där fastslogs målsättningen och i underbilagor till detta beslut anges 5000 st. 
av Srterna varg och björn som de lägsta långsiktigt hållbara nivåerna. Det har varit klagomål 
och debatt om denna politik långt före detta riksdagsbeslut och det ser faktiskt ut att vara en 
evighetsdebatt som ökar i intensitet och tonläge i takt med vargstammens ölming, och med 
tiden. Därför gjordes ett försök till justeriog med riksdagsbeslutet "En ny Rovdjursförvaltniog", 
Prop.2008/09:210. Denna är i huvudsak endast en förlängniogav den föna (Prop. 2000/01:57) 
vilket också står att läsa i den senare. 

Helt nyligen har det utförts en sårbmnetsanalys. Naturvårdsverket har upprättat en 
fcirvaltningsplan samt ett förslag om vargstammens minimiantal för att uppnå GYBS (gynnsam 
bevarandestatus ). Miljöminister Ek har föreslagit en annan siffi·a, efter samma 
forskningsunderlag som NVV använt, samt dessa uppgifter har förevisats EU: s 
miljökommissionär Janez Potocnik. NVV föreslog 380 st. fcir GYBS och Lena Ek gjorde ett 
uttalande i radio om att 180 st. vargar räcker. Dessa siffi·or är faktiskt ointressanta när de båda 
handlar om miniminivåer, vilket alltså betyder f01tsatt okontrollerad tillväxt. Ingen kan räkna 
hur många vargar vi hm; därför är siffi·orna utan betydelse. Ännu finns emellertid inget 
riksdags- eller regeringsbeslut om GYBS. Däremot har vi idag ett gällande riksdagsbeslut om 
max (ett tak) om 210 vargar, men det har iote efterföljts när Naturvårdsverket själva påstår att 
det idag fmns 265 vargm; (exkl. 2012 års föryngring). Debatten har inte avklingat, tvfutom. 

Brister och tidigare försök att involvera kommuner. 

Ingen konsekvensutredning, varken biologisk, ekonomisk, miljömässig, kulturell eller social 
har utförts avseende dessa rovdjur, något som annars är ett absolut krav i alla övriga 
miljö ärenden. 

Klargöras bör att i senaste riksdagsbeslutet, "En ny Rovdjursförvaltning", undantas endast 
samerna~ åretruntmarker (kalfjällen) från fasta rovdjursföryngriogm· (strövargar tillåts). Det 
innebär att alla kommuner ioom renskötselområdet som idag iote hyser någon fast vargstam 
kan räkna med att vargen snart dyker upp. 

Idag har endast en kommun beslutat om att kommunen ska vara fri från vargar. Det är den hå1t 
drabbade Älvdalens kommun som hänvisade till Plan & Bygglagen. 
Nordanstigs kommunstyrelse fattade också ett beslut om en vargfri kommun, som dock avslogs 
i såväl förvaltniogsrätt som kammanätt. Dessa fi·ågor debatteras fcir tillfället i fler kommuner. 
Här kan påminnas om det "Kommunala självstyret" som det så vacke1t heter. 

Aktuell debatt, fakta och synpunkter. 

EfterNaturvårdsverkets förslag om GYBS går debatten het. Vi har idag några politiska partier 
som är uttalat vargpositiva medan övriga ligger lågt, av rädsla (för opinionen). Därför finns det 
heller inget riksdagspmti som säger nej till vargens utbredning. Frågan är om den vargpositiva 
hållningen speglar partiers önskemål eller om det är WWF som styr och som lim· formulerat 
målsättningen. Staten har bedrivit propaganda, nn till en kos!J!ad av l 0-15 miljoner årligen, 
under flera deceunler för att lyckas fYlla landet med de stora rovciJmen. www.de5stora.se är ett 
sådant propagandaorgan på we b ben och Järvsö Zoo och Ors a Grönklitt två sådana i 
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verkligheten. På de5stora har WWF stått for tormuleringatna och så här skriver WWF i sin 
egen årsredovisnin& :llir 2011: 

"WWF: s arbete för att påverka grund- och gymnasieskolans nya styrdokrnnent har gett 
resultat. Hållbar utveckling ska ingå i både syfte och centralt innehåll i Il ämnen och begreppet 
~kosystemyänster från· och med höstterminen 2012 ska tas upp i biologiundervisningen fOr alla 
elever från årskurs 4." Detta är hjärntvätt av våra b am som styrs av en stiftelse med 
intetnationellt säte. Både WWF och SNF f'ar ekonomiska stöd av NVV får olika insatser som 
sprider fördelar om rovdjuren, men de har även ratt pengar för utbildningar i både pedagogik 
och juridik. Det sistnämnda for att kunna överklaga olika beslut som missgynnar rovdjuren, 
t.o.m. NVV: s (sponsorns egna) beslut. 

Innan stora summor distribuerades till organisationetna för att "öka acceptansen får de stora 
rovdjuren" så var SNF: s och WWF: s viktigaste artskyddsprojekt de svenska ängs- och 
betesbiotopetna. Den då ansvarige får WWF: s betesprojekt Tom Am bom har sedan blivit 
ansvarig får rovdjmsprojekten. Betesbiotopetna ägnas idag föga intresse trots att den negativa 
konsekvensen av rovdjursprojekten på betesbiotoperna måste vara uppenbar för Tom Arnbom. 

WWF är ett särintresse som hanterar hundratals miljoner årligen varav huvuddelen sidekas 
utomlands. Postkodlotteriet skänker stora sunuuor liksom även Natnrvå.rdsverket, till en 
intetnationell organisation som tagit sig den storvulna rollen somjordens räddare! 
Vamingsldockor borde ringa. 

I WWF: s förtroenderåd återfmns flera välkända namn med kungen högst upp. Där återfmns 
flera myndighetspersoner så frågan är vem som styr vem, och vem som drog upp riktlinjenia. 
De kända kanske sitter där som en smts gisslan. Det är något att fundera över. 

Vad som är rätt eller fel anses som bekant armars vara en omöjlig fråga att besvara. 

Frågan om rovdjm i Sverige är inte biologisk, ekologiskt eller zoologiskt, den är politisk och 
filosofisk, det har thlctiskt även vargforskare uttalat. 

Det finns dessbättre även en ideellt grundad och verksam infmmationssida med adress: 
http://vargfakta.se Den styr varken WWF, SNF eiler något politiskt patti. 

Naturvårdsverkets och vargforskamas påståenden om inavel rar hård laitik i själva sakfrågan, 
på ett vetenskapligt plan, av pensionerade genetikprofessor Dag Lindgren. Hans underlag och 
~silcter kan studeras när: http://vargdag.wordpress.com 

Det förekommer även en debatt och ett utpräglat missnöje i de vanliga folld<1gren och särsldlt 
bland de drabbade. Där beskylls Natmvårdsverkets rovdjursförvaltning och även 
länsstyrelsernas rovdjursanställda för att agera i egen sak och får att strunta i berörda. De beslås 
med att brista i ödmjukbet och sakna empati och förståelse för de som drabbats av rovdjuren. 

Rovdjmsförvaltningen hat· forttarande inte genomfört beslutade konsekvensutredningar, men 
de har sovrat bland forskningsresultat och lagparagrafer för att visa "önskat'.' resultat. 

Klart är att politiken drabbar vissa kategorier människor och till deras synpunkter tas minimal 
hänsyn. Det har gått så långt att de som kritiserar nuvarande rovdjurspolitik hängs ut på nätet 
som varghatat·e, av de mest fanatiska vargförespråkama, med foton, adresser och 
telefonnummer till hela familjen inkl. barnen. Detta hat· dock polisanmälts av 
Datainspektionen. Polisanmälningar från utpekade privatpersoner har Polisen lagt åt sidan 
under dryga halvåret dessfdrlnnan. 
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De största profitörerna på nuvarande politik är de anställda inom rovdjursförvaltnin!;;en, 
regeringsstödda N GO-er (non-goverumental organization), särintressen som understöds och 
tillåts leränka drabbade av rovdjur. Det sker till en allt mer ökande samhällskostnad, nu 
överstigande en miljard .årligen. Den största kostnaden drabbar privata berörda, djurägare m.fl. 
Det är oacceptabelt att staten övervältrar dessa enorma kostnader på landsbygdskommunernas 
innevånare. Kostnader och levnadsbetingelser för lokala näringsidkare är ett direkt . 
nedläggningshot mot näringsaktivitetm; mot gamla sedvänjor och för många den fortfarande 
vilctiga försörjningsförstärlming som den gamla och internationellt erkända sunda 
viltförvaltning som Sverige genom sina jägarförbund skapat. 

Senaste besluten från NVV kräver viktiga frågors svar. 

Det finns en påstått genetiskt viktig vargtik som stannat i trakterna av Junsele i nona 
Västernorrland och där bildat revir tillsammans med en okänd hane. Trakten ligger i samernas 
vinterbetesområde och 4 samebyar berörs. Samtliga samebyar motsätter sig att vargama får 
vara levat; de påstås ställa till sådan oreda att samerna inte kan acceptera dem. Men.NVV:s 
ansvariga var inte mäktiga först att fatta något beslut om vare sig avlivning eller flyttning, 
djurskyddsskäl anfördes som skäl. De överlät därför frågan till miljödepartementet och 
!·egeringen. Illojalt kan man med fog tycka, mot bakgrund av att NVV hat· föreskriftsrätt i dessa 
frågor. Samerna lät sig natmligtvis inte nöja sig med detta, de ansökte därför om skyddsjakt. Då 
reste NVV: s generaldirektör Maria Ågren tillsammans med NVV: s rovdjurshandläggare 
Ruona Burman till Viihelmina för att förhandla med samernas representanter. Vad som där 
sagts och lovats är okänt, men NVV:s chefer reste åter och lät senare meddela samebyarna att 
skydds j aktsimsökan avslås. Det är läget, som irmebär att nu ska tydligen rennäringen offras för 
en vargstam i Nonland. Det är inte förvånande om man ser hur rovdjursförvaltningen agerat 
tidigare. Men det är sannerligen häpnadsväckande att en svensk myndighet gynnar ett 
skadedjur på vår ursprungsbefollmings bekostnad. Men redan är småskalig djuruppfödning och 
fäbodbruk utsatta för sannna hot, och ändå pratas det om matlandet Sverige, det går inte att 
förena med stora rovdjur. Villca människors intressen står näst i tur? 

Apropå denna vargtik som sägs ha så viktig genupp sättning. Tiken är för det första nästan helt 
gul och påminner mer om en Rysk Laika, en stor Finsk spets eller som ett barn uttryckte det: 
Hon ser ju ut som en rävhund. Djuret har ett utseende som inte är rastypiskt för en varg. Tiken 
skulle aldrig Ievala in som godkänd för rasen varg om samma regler gällde som vid 
utställningar för hundar. DNA då? Tvivel om att denna varg inte är renrasig utan en hybrid 
mellan varg och hund har framfö1is till ansvariga myndigheter, som svarat med att påstå att det 
är en varg. Människor har hävt bevis på detta och slutligen så såg sig vår främste 
rovdjursforskai'e, Olof Liberg, tvungen att visa sitt bevis. Det finns beskrivet har, 
http :/ /rovdjurspolitik. wordpress .com/20 12/ Il l 18/har-rovdjursforskningen-reut -m j o!-i -paseu/ 
och den med förstånd och kunskap får själv bedöma detta. Där kan vi också läsa om en norsk 
dua-lmdersökuing som påstår att den svensk/norska vargstammen inte kommit ifrån Finland 
eller Ryssland. n"et står i motsats till Anders Bjärvalls påstående om att det första vargpai'et 
iuvanclTade fi·ån Finland 1982. Och analysen av OlofLibergs bevis visar lika gäma att den 
genetiskt viktiga vargen i Junsele är en huud. Hur som helst är Liberg bevis ett försök till 
vilseledning och därför forskarfuslc. Det finns stor anledning till tvivel, kan detta djur verldigen 
anses så viktig att samer och andra djurägat·e i Nonland ska få sina liv förstörda. Samema har 
fått avslag på flera skyddsjaktsansölmiugar. Nyligen (uppdaterat) hal' drabbade samebyar 
gemensamt inbjudit miljöminister Lena Ek och NVV: s GD Maria Ågren, men även BU
kommissionen (som dock avstod), för att på mi och ställe förklat·a olägenheterna med vargparet 
för malcthavarna. Länsstyrelsen i Västerbotten och Västernonland föreslog att vat·gpai'et ska 
avlivas. Här finns eu intervju om detta som visar på hur denna fråga hanteras av centralmakten. 
http://jaktreportage.se/vttraude.mo3 Naturvårdsverket godkände till slut avlivning av 
vargparet Varghanen sköts nästan ornedelhatt men den värdefulla tiken lyckades, eller tilläts, 
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undkomma. Genast började det spekuleras om detta var avsikten fi·ån NVY. Å ven ansvarig 
tjänsteman In)ne Hedlund (från länkenjaktreportage närmast ovan) uttryckte offentli~ sin åsikt 
att hon hoppades att vargtiken skulle klara sig ( skadebilden för samerna kom tydligen i andra 
hand). Efter några dagar överklagades avlivningsbeslutet av SRF och efter ytterligare någon 
dag även av SNF som anförde inhibitionsskäl, varpå förvaltningsrätten (som anmälan stälits 
till) avblåste skyddsjakten. (De har ju :fatt utbildning ijmidikens möjligheter). slutresultatet är 
äunu oskrivet. Det är bra om Naturvårdsverket tar åt sig fakta och inser det ohåiibara med att 
behandla skadedjm som en tillgång. Kan vi hoppas på att även de lögner om vargens positiva 
konsekvenser för faunan som spridits genom rovdjmspropagaudan också revideras och 
omformuleras för att bättre stämma med verldigheteu? 

Varför har rovdjursförvaltningeu inte tidigare lyssnat på samerna som aiitid hävdat att varg och 
rennäring inte går att ±Orena. Den äldre delen av djuruppfödare i norra halvan av landet har 
heller aldrig glömt vad varg bland tamdjur betyder. 

Riskerna. 

statens sätt att övervältra dessa miljardbelopp på landsbygdskommunernas befoiiming är ett 
direkt hot mot den "levande landsbygden" och de agrara näringama. Sammanlag;ras detta med 
statens indragningar av nationella infrastruktur- och serviceinstitutioner framstår den statli~a 
toppstymingen som ett direkt hot mot våra natmnä:ra näringar. 

Risken är stor att statliga (med indirekta hot om emopeiska) påbud pådyvlar våra 
kommuninnevånare totalt orättfårdiga kostnader och levnadsvillkor utan att ge full ersättning 
för direkta och indirekta skador som påbuden orsakar. Det måste ses som en repression av 
naturnära och naturberoende lokalbefolkuings mänskliga rättigheter efter decennier av 
ägandeöverföring från lokala till globala finansiärer, där beskattningsrätt och vinster 
systematiskt överförts till fjärrägande kapitalister och nationella centra utan skälig återbäring 
till lokalsamhällena som berövas sina naturresurser. Sätt inte Sverige på kartan som förtryckt 
region drabbad av "land grabbing". Vi kan inte tillåta att spöken fi·ån Baggböle återuppstår. 
Om det fanns något positivt att rapportera om statens vargetablering skulle inte denna debatt 
fmnas. 

Debatten, klagomålen och konsekvensema kommer att öka med tiden och vargstammens 
tillväxt och så längre denna ovetenskapliga och orättfårdiga politik tillåts fortgå. Kanske den 
allvarligaste konsekvensen fu· att förtroendet och respekten för rättssystemet, myndigheter och 
politiker i regering och riksdag fullständigt raseras. 

Lagrum. 

Kommunalt självstyre. 

Kommunpolitiker är valda av och skall töreträda kommuninvånama. 
Lagstiftningen reglerar vad som skaii bevalcas. 

Kommunallag (1991:900) 

l kap. Indelning, medlemskap 
Indelning i kommuner och landsting m.m. 
l § Sverige är indelat i kommuner och landsting. 
Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som 
anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter. Lag (2002:24!)). 

Miljöbalk (1998:808) Ändrad: t.o.m. SFS 2012:44:Z 
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l kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
l § Bestämmelserna i denna balle syftar till att fi·ämja en hållbar utveclding som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillforsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och. bruka naturen är förenad med ett ansN:ru· för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att 
l. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 
av föroreningru· eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fYsisk miljö i övrigt används så att en fi·ån ekologisk, social, kultrnell och 
samhällsekonomisk S.)'llPtmkt långsiktigt god hushålining tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning lilcsom annan hushålining med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Plan- och bygglag (2010:900) 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 
l § I denna lag finns bestänunelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främJa en 
samhällsutveckling medjämlilca och goda sociala levnadsforhållanden och en god och 
långsilctigt hållbar livsmiljö for människoma i dagens samhälle och for kommande 
generationer. 
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt 
denna lag. 
2 kap. Allmänna och enskilda intressen 
l § Vid prövningen av fi·ågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både alhnänna och enskilda 
intressen. 
2 .§ Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
syfta till att mark- och vattenområden används får det eller de ändamål smn mmådena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som fi·ån allmän synpunkt medfår en god hushållning. Bestämmelsema om 
hushållning m.E\d mark- och vattenområden i 3 och 4 k<tp. miljöballcen ska tillämpas. 
3 § Planläggnhig enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
ldbnataspekter samt mellankommunala och regionala fårhållanden främja 
l. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
2. en fi·ån social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbru· får alla 
samhällsgmpper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, och 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
Ä ven i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i fårsta stycket 
1-4. 
3 kap. Översiktsplan 
l § Varje kornmun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
2 ~ Översiktsplanen ska ange inriktningen får den långsiletiga utvecklingen av den fYsiska 
miljön. Planen ska ge vägledning får beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
3 § Översiletsplanen är inte bindande. 
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 
kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden 
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kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges 
särskilt. 

Mark- och vattenanvändning i stort. 

Jordbruk. 
I många av Kommunens byar har jordbruket en icke obetydlig roll for byarnas fortsatta 
existens. Jordbruket är viktigt som näring, binäring och kanske framfOrallt fOr att behålla 
landskapet öppet, så att det kulturhistoriska arvet inte går förlorat. Attraktionen i många byar är 
det öppna och odlade landskapets samspel med bebyggelsen. Aktiviteter som underlättar ett 
öppethållande av landskapet bör underlättas. Den produktiva åkerarealen bör ej minskas 
nämn vätt. Matlandet Sverige innefattar lokalt producerade råvaror och fårdiga matvaror. 

Skogsbruk. 
Skogsbmket dominerar som markanvändningsintresse inom kommtmen och är en av de mera 
betydelsefulla.näringama. Simgen ger sysselsättning, direkt och indirekt, och är en stor 
inkomstkälla fOr såväl enskilda som kommunen i fonn av skatteunderlag samtidigt som det är 
Sveriges i säddass viktigaste exportindustri. Skogen utgör också en vtktig källa till reheation 
och friluftsliv. Inom flera skogsonu·åden fmns natm·-och kulturvårdsintressen. Hänsyn skall tas 
till skogsnäringens värde och betydelse vid avvägning mot andra intressen. Pågående 
markanvändning forväntas fortgå utan större f6rändringar, dock med användande av 
skonsammast möjliga metoder och med naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen. 

Landskapsbild. 
Det öppna landskapet med utsikter är karaktät·istiskt, värdefullt och måste vidmakthållas varfor 
tillkommande bebyggelse skall anpassas till landskapsbilden. Detta innebär t. ex. att byggnader 
ej bör placeras mellan väg och intressanta utsikte1; att byggnader bör sammanforas i grupper 
som anknyter till skogsbryn, sluttningar och andra landskapselement. Värdefulla 
vegetationspartier får ej skadas. För områden efter turiststråk skall detta särskilt beaktas. 
Verksamlieter som på ett naturligt sätt håller landskapet öppet skall uppmuntras. För att hålla 
landskapet öppet i våra fäbodar bör djurhållning uppmuntras och stödjas. Rätten till skogs bete, 
s.k. mulbetesrätt, skall hävdas. Sim vi locka turister får vi inte låta skogen ta överhanden. 
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Ärende nr 9 

Medborgarförslag angående 
kostnadsfria resor inom ramen för 
samåkningsprojektet 
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~Tingsryds 
\;!!V kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 282 Dm 2011/348 101 

Medborgarförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för 
samåkningsprojektet 

Landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson har skrivit yttrande om 
medborgarförslag angående kostnadsfria resor för ungdomar inom ramen för 
samålmingsprojektet Mobile Together. I yttrandet anger 
landsbygdsutvecklaren att de ansvariga för samåkningsprojektet i Urshult och 
Älmeboda!Linneryd inte har funnit anledning att förändra avgiften för 
ungdomars resande. Det synes inte finnas några skäl till varför Tingsryds 
kommun skulle gå in och förändra en fastlagd prissättning. 

Beslutsnnderlag 
Medborgarförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för 
samålmingsprojektet 
Skrivelse landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-07-11 

Beslnt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att besvara medborgarförslaget med hänvisning tilllandsbygdsutvecklare 
Jörgen Larssons yttrande. 
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· kommun 
Kommun lednings· 

förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.farsson@tlngsryd.se 

2014-07-11 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över Tingsrydsalternativets, Björn Hvornum medbor
garförslag angående kostnadsfria resor inom ramen för det 
pågående samåkningsprojektet Mobile togethe r 

Tingsrydsalternativet, Björn Hvornum har i skrivelse 2013-04-14lämnat 
medborgarförslag som omfattar ungdomars möjlighet att samåka kost
nadsfritt inom ramen för det pågående samåkningsprojektet i Tingsryds 
kommun. 

Bakgrund 
Samåkningsprojektet Mobile to gether är ett 2-årigt projekt med medfinan
siering från det gränsöverskridande BU-programmet South Baltic/ Södra 
Östersjön. Tingsryds komm1m, Energikontor Sydost samt 2 kommu
ner/geografiska enheter inom Rostock-regionen i Tysldand ingår i pro
jektet Mobile together. Inom Tingsryds kommun är det kommundelarna 
Linneryd, Älmeboda och Urshult som valt att medverka i samåkningspro
jektet Samåkningskonceptet har tidigt utvecklats i Tolg norr om Växjö. 
Samåkningssystemet administreras med hjälp av ett dataprogram där man 
via dator och mobiltelefon kan erbjuda slguts alternativt se om man kan få 
åka med. I Urshult och Ähneboda/Linneryd har etablerats var sitt separata 
projektupplägg. Samåkningsprojektet drivs av resurspersoner från respek
tive kommundel. Tingsryds kommuns roll är att vara projektpartner. Ener
gikontor Sydost är projektägare. Kommunen har inte varit inblandad i be
sluten angående de avgifter som tillämpas för medresenärerna. 

De ansvariga för samålmingsaktiviteterna i respektive kommundel har inte 
funnit anledning att differentiera priset för ungdomar. I såväl Älme
boda/Linnetyd som Urshult är kostnaden för medresande knappt 70 
öre/km. Utgångspunkten haT varit att alla inblandade i samåkningsaktivite
terna skall kunna känna tryggheten i att på ett säkert sätt lmnna komma 
från dörr till dötT genom att de medverkande chaufförerna är godkända i 
samålmingsprojektet. Ä ven enkelheten har varit en ledstjärna vid upp
byggnaden av samålmingssystemet. Härvid har man valt att hålla ett en
hetligt pris för medresande oavsett åldersgrupp. Ungdomar/barn tar upp 
samma plats i fordonet som vnxna. Utgångspunkten vid prissättningen har 
varit att ligga lite lägre än kollektivtrafikens enkelbiljettaxor. 
Omfattningen på samålmingsalctiviteterna har hittills varit liten i såväl 
Urshult som Älmeboda/Linneryd. 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2014-07-11 2(2) 

Slutsats 
Det kan konstateras att de ansvariga för sarnålmingsprojektet i respektive 
kommundel inte har funnit anledning att förändra avgiften för ungdomars 

· resande inom ramen för det pågående sarnålmingsprojektet Mobile to
gether. Det synes inte finnas skäl för Tingsryds kommun att gå in och för
ändra den fastlagda prissättningen för medresenärerna. Projekttiden löper 
till slutet av 2014. 

Med hänvisning till det ovan redovisade föreslår undertecknad att den i 
medborgarförslaget föreslagila prissättningen för ungdomar ej genomfors. 
Den imiktning vad gäller prissättningen för medresande ungdomar som 
man i respektive kommundel har utarbetat bör således inte förändras inom 
ramen för det pågående ED-projektet. 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd 
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Tingsrydsalternalivet 
c/o B j öm Hvornum 
Flyggestorp 14 
3 6024 Linneryd 

······--··-·-----, 
Tli~:· ,,;yus KOMMUN 

2013 -04- t 6. sJ 

i 'Jnr,l O/YL Y' o y 
!,..,.....,.,...,.. .. , ,., "' , " 

Medborgarförslag 

2013-04-14 

Kommunfullmäktige 

I komm\mfullmäktiges sammanträde 2011-08-25 §113 redogjorde Kajsa Hol st får 
samåkningsprojekt som kommunen sedermera beslutat vara delaktig i. 
Arbetet har f01tskrldit och at·bete pågår med att fl\ i gång systemet med lokala föreningar. 

I kommunen fmns det många möjligheter till aktivering for våra ungdomar men en del av dem 
har av olika anledningar fårlagts till centralorten. Några exempel är, Jl:ltldsgård, 
Kulturverkstans utbud av aktiviteter som teater, musik. 
Möjligheten att vm·a aktiv i hästsport, hockey osv blir begränsat får en del ungdomar som 
saknar forutsättningar att ta sig till centralorten. Det omvända kan givetvis också flirekomma. 

Tingsrydsalternalivets medborgarförslag är därfor följande; 

- att kommunen undersöker möjligheten att i det program som skall installeras hittar möjlighet 
att ungdomar, med målSlllans godkännande, får lägga sig som användare och att deras resor 
sker kostnadsfritt. Användare som lägger in sig som transpOltör skall i sin profil kunna välja 
att godkänna dessa resenärer och bli bokningsbara får desamma, dvs acceptera att ha 
passagerare som medresenärer utan kostnad. 

-att kommunen står kostnaden flir ändringar i detta program. 

Vi anser att det är viktigt. att våra ungdomar fl\r möjlighet att utöva en meningsfull fritid, det 
ger bättre forutsättningar fOr att skapa en god inställning till att bo på landsbygden och ökar 
därmed motivationen på sikt att bosätta sig här i framtiden. 
Att ungdomar utanför centralorten fl\r samrna möjlighet till aktivering är en fråga om rättvisa 
och då det av naturliga anledningar, främst ekonomiska, inte går att skapa dessa 
fOrutsättningar med allmänna kommunikationer ser vi detta alternativ som en god möjlighet 
att ändå erbjuda en service som ger ökad tillgänglighet för ungdomar i vår kommun. 

·~ ..-_..- // 
~~p;ry;r,~ 

Björn Hvornum 
Tingst'Ydsalternativet 
-Det lite nyare partiet i Tingsryds kommun 
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Ärende nr 10 

Motion om sophantering för 
turister/besökare i Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 283 Dnr 2013/423 459 

Motion om sophantering för turister/besökare i Tingsryds kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett förslag till svar på motion om 
sophantering för turister/besökare i Tingsryds kommun. 

Mark och miljödomstolen i Växjö har i mål M 1123-12 fastslagit att det är 
väghållarens ansvar att förse rastplatser med sopkärl och toaletter (§26 
väglagen). Vid kontald med Trafikverkets ombud i Tingsryds kommun 
framgick att myndigheten endast erbjuder denna service på rastplatsen 
Kungastenarna. De har ej för avsikt att utöka servicen till andra rastplatser. 

Det är både Trafikverkets och parkavdelningens erfarenhet att utplacerade 
sopkärl vid rastplatser snabbt fylls på av "semesterresande". Övriga sopor 
slängs bredvid sopkärlet för att sedan spridas ut i hela närområdet. 

Trafikverket tillåter kommunen att placera ut och sköta egna sopkärL Det 
finns dock inget utrymme i parkavdelningens redan hårt ansträngda budget att 
utöka gaturenhållningsansvaret till att sköta rastplatser. 

Beslutsunderlag 
Motion om sophantering för tmister/besökare i Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden § 104,2014-06-10 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att motionen avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
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t~ Bilaga 

~Tingsryds 
\;!!) kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ks Au§ 283 2014-08-11 ,2 Ol],j'-1:2"] Yr') 

Justerande 

CHH 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (41) 

2014-06-10 

KO~STYRELSEN 

§ 104 Dnr: 2013 1368 459 

Remiss. Sophantering för turister/besökare i Tiugsryds kommun. 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteshive1se 2014-05-07. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-05-27, § 104. 

ÄRENDE 

Göran Mård (V) inkom 2013-10-21 med motion i ärendet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-01-14, § 3, att synpunkter skulle 
inhämtas innan man gick vidare i ärendet. 

Andreas Carlsson, parkchef, har tagit fram forslag till yttrande. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt följande: 

Mark- och miljödomstolen i Växjö har i mål M 1123-12, fastslagit att det äJ: 
väghållarens ansvar att fcirse rastplatser med sopkärl och toaletter (26 § 
väglagen). 

Vid kontakt med Trafikverkets ombud i Tingsryd kommun fiamgick att de 
endast erbjuder denna service på rastplatsen Kungastenama. De har ej för 
avsikt att utöka servicen till andra rastplatser. 

Vad gäller nämnda fall vid sjön Ygden, säger ombudet att därfanns en 
sopturma för ca 20 år sedan. 

Det är både Trafikverkets och Parkavdelningens erfmenhet att utplacerade 
sopkärl vid rastplatser, snabbt fYlls av "semestenesande". Övriga sopor slängs 
bredvid sopkärlet för att sedan spridas ut i hela näronddet 

lUtdragsbestyrkande 

t$ 
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l~ ~Tmgscyds 
· kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (41) 

2014-06-10 

Justerande 

cJI'!f 

§ 104 forts 

Trafikverket tillåter kommunen att placera nt och sköta egna sopkärL Det fruns 
dock inget utrymme i Parkavdelningens redan hårt ansträngda budget att utöka 
gaturenhållningsansvaret till att sköta rastplatser. 

ÖVRIGT 
Ombudet för Trafikverket nämnde att Alvesta komm1m valt att ta bort sina 
informationstavlor, då behovet av dom verkar försvunnit i takt med 
utvecklingen av GPS-tjänster. En diskussion borde föras om detta vore ett 
altemativ även får Tingsryds kommnn, då det kan vara svårt och kostsamt att 
hålla dessa tavlor uppdaterade 

Motionen får härmed anses besvarad. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt följande: 

Mark- och miljödomstolen i Växjö har i mål M 1123-12, fastslagit att det är 
väghållarens ansvar att förse rastplatser med sopkärl och toaletter (26 § 
väglagen). 

Vid kontalet med Trafikverkets ombud i Tingsryd kommnn :fi-amgick att de 
endast erbjuder denna service på rastplatsen K1mgastenama. De har ej för 
avsikt att utöka servicen till andra rastplatser. 

Vad gäller nämnda· fall vid sj ön Y gden, säger ombudet att där fanns en 
soptunna för ca 20 år sedan. 

Det är både Trafikverkets och Pmkavdelningens erfarenhet att utplacerade 
sopkärl vid rastplatser, snabbt fYlls av "semestenesande". Övriga sopor slängs 
bredvid sopkärlet för att sedan spridas ut i hela närområdet. 

Trafikverket tillåter kommunen att placera ut och sköta egna sopkärL Det finns 
dock inget utrymme i Parkavdelningens redan håti ansträngda budget att utöka 
gaturenhållningsansvm·et till att sköta rastplatser. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (41) \ <31 l"i.lTmgsryds 
/f ~kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-10 

Justerande 

c lff-/ 

§ 104 fmis 

ÖVRIGT 
Ombudet för Trafikverket nämnde att Alvesta kommun valt att ta bort sina 
informationstavlor, då behovet av dom verkar försvunnit i takt med 
utvecldingen av GPS-1jänster. En diskussion borde föras om detta vore ett 
alternativ även för Tingsryds kommun, då det kan vara svåti och kostsamt att 
hålla dessa tavlor uppdaterade 

Motionen får härmed anses besvarad 

Samhällsbyggnadsnäuntden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en skrivelse till Trafikverket angående 
betydelsen av attraktiva rastplatser i kommunen 

Exp 
Kommunstyrelsen 
Andreas Carlsson 
Annika Johansson 
Stefan Johansson 

Utdragsbestyrkande 

/O 
~ 
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SA~NTRÄDESPROTOKOLL ·• ·l~ ~'fmgseydls 
\;!!kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 

Kof§36 Dm-2014/7 834 

Remiss. Sophantering för tudster/besölmre i Tingsryds kommun 
(bilaga) 

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden med begäran om yttrande över 
motion från Göran Mård 0/) angående sophantering för turister/besökare i 
Tingsryds kommim. 

Beslutsunderlag 

Motion angående sophantering förtmister/besökare i Tings1yds kommun, 
Göran Mård (V) 2013-11-15. 
Samhällsbyggnadsnämnden § 3/2014. 
Kultur- och fi:itidsnämnden § 22/2014. 
Sklivelse från kultm- och fritidschef Stefun !o;hansson 2014-03-11. Bilaga 
i. 

Beshit 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kuluu- och filtidschef Stefan Johanssons yttrande enligt bilaga 1 
som sitt eget, samt 

att översända yttrandet till sruul11tllsbyggnadsnämnden. 

Exp. 
Samhällsbyggnadsnämnden 

tO 
10 ~ 

• l -~, 

Utdragsbestyrkande r 
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1 
20/i!-()cr/2 1(0 

Tingsryd s 
kommun 

Kultur" ooh fritids" 
förvaltningen 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

S!efan.johansson@tlngscyd.se 

2014-03-12 

Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på motion från Vänsterpartiet gällande sophantel'ing för tul'is·· 
ter jbesöka1·e i Tingsryds kommun. 

2013/423 459 Kf§ 172/2013 

Vänsterpartiet anser attkommunen skall tillhap.dahålla soptunnor/containers till 
de som besöker vår fina kommun och inte vill eller kan ta med sig sopoma i bi
lenjhusvagnen. 

-J ag anser att behovet av sophantering är tillgodosätt för våra besökare j kommu
nen genom det stora antal sopkärl som idag finns utplacerade på våra badplatser 
och vandringsleder. · · 

Jag anser inte 
1 

tt det skalHinnas sopkärl/containers vid kommunens återvinnings-
stationer. · · 

å '~ fl~ 
SteL n o rftcm 
K tt och fritidschef 

· ... < Tlngsryds kommun besöksadress 
· '?"'Box 88 Skyttegatan 2 

362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon fax 
0477441 00 (vx) · 0417 311 37 

e-posUhemsida 
kulturfrltld@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

!$ 
1 (1) 
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Tingsryds kommun 2013,11-15 

Komniunf~llm~ktige 

l\llotion ang. sophantering för tmister/besöl<are i 

Tingsryds kotnmun 

l arbetet med att få en bra miljö i Tingsryds kommun så anser Vänsterpartiet att men sl<a 
tillhandahålla soptunnor/containers till de som besöker vår fina kommun och inte kan/vill ta 
med sig soporna ibileh/husvagnen. 

Vänsterpartiet vill att man i kommunen Inför den servicen för våra turister och andiii 
besök(lfe att detfinns soptunnor/containers i varje kgmmundel där man kan slänga sina 
sopor. 

iii anser att detta ii r ett utmärkt iniljqarbete och policy ati: man ska ha denna service fiir 
besökare l kommun. sätt upp dessa tunnor/containers där vi idag slänger tidningar, 
burkar, flaskor m.m. 

Informera u/la b.esökarna via Tingsryd kommun 's hemsid a, broschyrer m.m var de kan 
s/lin g a sina sopor gratis. (Jennq service bor finnas under sommarmånaderna maj
dUg(lsti och blir ha en prövotid på 5 år, som man sedan utvärderar. 

Vänsterpartiet yrkar följande: 

att rnan sätter upp soptunnor/containers i allo våra kornmundelar 

att man informerar via hernsida, broschyrer var de finns 

att mar'1 utvärderar det efter 5 år 

/;:_ ;J'J~; 
/(_n t:v--1 JL'/:~ " 

. .,L_.,':,.,..,,-;;-::;;:.;-; ......................................................... . 

Göran Mård, fullmäl<tigeledamot Vänssterpartiet 

1 

/D 
:;:/ 
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Ärende nr 11 

Motion angående 
kommunens ansvar att åberopa 
kollektivavtal vid upphandling 
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f:i:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 284 Dm 2014/57 059 

Motion angående kommunens ansvar att åberopa kollektivavtal vid 
upphandling 

Upphandlingssamordnm·e Helen Östman har avgett yttrande gällande 
motionen om kommunens ansvar att åberopa kollektivavtal vid upphandling. 
I yttrandet framkommer att EU:s ministerråd har antagit tre nya direktiv för 
offentlig upphandling som ska införlivas i svensk lagstiftning. I dagsläget är 
det inte klmi hur lagarna inom området kommer att förändras för svenskt 
vidkommande. Vidare kmnmer Tingsryds kommuns inköps- och 
upphandlingspolicyn att revideras under hösten 2014. 

Upphandlingssamordnare rekommenderm· fullmäktige att ta ställning till 
motionen när lagstiftningen inom upphandlingsområdet har förändrats samt 
när Tingsryds kommtms inköps- och upphandlingspolicyn är reviderad. 

Beslutsunderlag 
Motion angående kommunens ansvar att åberopa kollektivavtal vid 
upphandling 
Skrivelse upphandlingssamordnare Helen Östman, 2014-06-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att återremittera ärendet till ekonomiavdelningen 
för framtagande av en ny inköps- och upphandlingspolicy. 

19 

~ 
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~ Bilaga Ks Au § 

~Tingsryds 
\:.!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helen östman 
0477 441 29 

he!en.ostman@tingsryd.se 

284 2014-08-11 

2014-06-17 

Diarie m: 2014/57 059 

Kommunstyrelsen 

Svar gällande motion angående kommunens ansvar att åberopa kollektivavtal vid 
upphandling. 

I februari antog EU :s ministerråd tre nya direktiv för offentligupphandling. Sverige har 

nu 24 månader på sig att införliva ED-direktiven i den nationella lagstiftningen. Det 

svenska implementeringsm·betet har pågått en tid och förslagen rörande det klassiska di

rekrivet och försörjningsdirektivet beräknas vara ldara den l juli 2014 och för koncess

ioner den l oktober 2014. (Sveman, 2014). Sedan förslagen tagits fram tar det tid innan 

dessa blir konkreta, beslutade formuleringar. Med anledning av detta är det svårt att idag 

avgöra vad som är tillåtet eller inte i framtiden. 

Kollektivavtal 

Vi kan utgå från att enligt dagens lagstiftning gäller följande: Det har ansetts vara tillåtet 

att ta in kollektivavtalsbestämmelser i kontraktvillkoren under förutsättning att de varit 

icke-diskriminerande. "Det har däremot inte ansetts vara tillåtet att hänvisa till ett kollek

tivavtal, föreskriften måste klippas in i kontraktvillkoren och utgöra en "egen" föreskrift." 

(Per-Ola Bergqvist, foyen) 

Enligt ovan nänmda jurist skulle följande formulering vara ok enligt nu gällande rätt: 

"Entreprenör ska vid fullgörandet av arbete följa svensk lagstiftning gällande arbets- och 

anställningsvillkor som socialförsäkringssydd i förhållande till arbetstagare som utför 

arbete i Sverige (oavsett deras nationalitet eller hemvist). Tillämpade lönenivåer ska ligga 

minst i nivå med relevanta kollektivavtal i branschen." 

Konkurrensverket har dragit slutsatsen att det är möjligt att kräva att en tjänsteleverantör 

minst betalar minimilön, under förutsättning att denna minimilön är tydligt definierad i ett 
risktäckande kollektivavtal. Villkor som innehåller formuleringen "kollektivavtal eller 

motsvarande villkor ska uppfYllas" är däremot inte förenligt med gällande rätt. Konkur

rensverket sicriver vidare att en fömtsättning för att lagar, förordningar eller kollektivavtal 

rörande anställningsvillkor ska kunna vara tillämpliga vid fullgörande av ett offentligt 

kontrakt är att dessa överensstämmer med unionsrätten.( Konkurrensverkets beslut 

Dm:259-2009). 

'YVV 

1(2) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöl<sadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
wwwJingsryd.se 
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Bilaga Kf § 26 2014-02-27 

i 

! 20!1.t ~32~- o 3 Till Tingsryds Kommun 

ll~;2olY et-oK? .2 v/y · ~· ·ot; o/o! 

Motion angående kommunens ansvar att å 

kollektivavtal vid upphandling. 

EU har 12/7-13 i dokument 11745/13 reviderat reglerna för offentlig upphandling och givit 

kollektivavtalen större utrymme. 

Tidigare har det hetat att kollektivavtal endast kan åberopas i den mån de URphöjts till lag, 

vilket är kutym i många EU-Iänder. Nu har den skrivningen tagits bort. Avtalade 

kollektivavtal räcker. l den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, E U

kommissionen och EU-parlamentet står det att "beställarna rnåste ställa krav på att 

utförarna lever upp tilltillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och 

arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unionsrätt, nationell rätt och 

kollektivavtal". Dessutom ger skrivningarna i det nya dokumentet rätt för offentliga 

upphandlare att avvisa anbud som är uppenbart för lågt eller felaktigl.(Dorn i kammarätten 

i Göteborg 23/1 0-13) 

Med an led ni ng härav yrkar vi: 

-Att fullmäktige beslutar att samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska ställa krav på 

utförarna att som rninimurn leva upp till de krav som ställs enligt Unionsrätt, svensk 

lagstiftning och de överenskommelser som avtalats på respektive svenska 

kollektivavtalsornråden. 

\ 
-Att fullmäktige beslutar att samtliga kommunala förvaltningar och bolag vid upphandling 

ska avvisa anbud som är uppenbart för låga eller felaktiga. 

För socialdemokraterna i Tingsryds komrnun. 

v::;#1 /J4w4 
T om as Blomster Mikael Jeansson 

Län~<-rv .a~'FI 
vvww.arbetet.se/2013-11-01 /krav-alltid-kollektivavtal-2/ ~~ .. !"'[! 
http://upphandling24.idg.se/2, 1062/1 ,530822/sa-kan-onorrnalt-laga-anbud-stoppas '8 
http://upphandling24.idg.se/polopoly_fs/1.530822.1383062935!kgg_2598-260 1-13.pdf 
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http://www.kkv.se/beslut/20131 0311116.pdf 
http://upphandling24. idg.se/2.1 062/1. 529663?utm_ source=upphandling24. idg.se&utm_me 
dium=citat 
http://upphandling24.idg.se/2.1 062/1.515005 
http ://arbetet.se/wp-content/uploads/20 13/11/Siutlig-konsoliderad-kompromisstext
Coreper-17 -juli-20 13-klassiska-st117 45-en13.pdf 

~·1vj 

~ o G Cf;v./i /1J 

11 
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Ärende nr 12 

Motion om 
att starta eller ansluta sig till 
samordningsförbund 

80



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 '\ . ~Tingsryds l y \:!) kommun 
/,1/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 285 Dnr 2012/523 106 

Motion om att starta eller ansluta sig till samordningsförbund 

Socialnämnden har avgett yttrande gällande motion om att starta eller ansluta 
sig till samordningsfdrbund. Nämnden uttrycker en viljeimiktning att ansluta 
sig till Växjö samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 
Motion om att stmta eller ansluta sig till smnordningsförbund 
Socialnämnden,§ 157,2014-06-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att genomföra en 
ekonomisk konsekvensanalys av en eventuell anslutning till Växjö 
samordningsfÖrbund. 

81
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Bilaga Ks Au § 285 2014-08-11 :2o;:y ,S'-2 J 

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-06-17 11 

SN § 157 2014/215 SN701 

Förslag om ansökan från Tingsryds kommun. att ansluta till Växjö 
samordningsförbund (Finsam) 

Socialnämnden beslutade 2013-10-22 och 2014-02-04 att ge 
förvaltningen i uppdxag att utreda förutsättningarna for Tingslyds 
kommun att ansluta sig till Växjö sarnordningsförbund. 

Kostnadmua för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste fem 
åren. Gruppen som är långvarigt beroende av försäljningsstöd har ökat 
och de har ofta en komplex problematik där flera myndigheter· är 
inblandande. Samverkan sker idag på olika nivåer men brister i 
koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor 
fastnar i systemen. Via arbetsmarlmadsenheten Vägvalet kan vi idag 
erbjuda insatser som arbetsträning, pralctik, 
arbetsmm1madsanställningar m fl insatser. 

Om kommunen ansluter sig till Växjö samordningsförbund skulle det 
ge ytterligare möjligheter att kuuna hjälpa människor till 
egenförsörjning. Det skulle kuuna bli ett bra komplement till övriga 
insatser och det slmlle utveckla och stärka samverkan med övriga 
myndigheter. 

Socialnämnden beslutar 

Att som svaJ" på remiss om att staJ"ta!ansluta sig till 
samordningsförbund till Korbmunstyrelsen uttala en viljeimilctning, att 
ansluta sig till Växjö saniordningsförbund. 

Exp: 
Socialchef 
IFO chef 
Kommtmstyrelsen 
Kommunfullmälctige 

l 
Utdragsbestyrk:nde .. 
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Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

Tjänsteskrivelse 

2014-06-05 

Till Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Förslag om ansökan från Tingsryds kommun att ansluta till Växjö sam
ordningsförbund(Finsam) 

Bakgrund 
De senaste 5 fu·en har kostnadema för ekonomiskt bistånd ökat för varje fu-. Orsakema är 
flera, hög arbetslöshet, strukturomvandling på arbetsmarknaden både i länet och nation
ellt, ändrade regler och tillämpning i generella trygghetssystem, ökade hav i arbetslivet. 

Det ekonomiska biståndet påverkas av konjmlicturema i samhället men vi ser också att 
en grupp biståndstagare blir lfu1gvarigt beroende av försörjningsstöd och hanmar utanför 
arbetsmailmaden oavsett konjunktursvängningar. Ofta är individema akniella hos flera 
myndigheter och det finns därför ett behov av samverkan för att koordinera insatserna 
för att rehabilitering ska fungera effektivt. 
Fakta och information om samordningsförbund har hämtats från Växjö Samordnings
förbund samt från "Handbok för finansiell samordning" utgiven av Nationella rådet , 
mer information fnms att hämta på www.finsam."se 

Uppdrag 
Efter inkommen motion fi·ån Centerpartiet till KommlUlstyrelsen 2012-12-12, om att 
starta eller ansluta sig till Samordningsförbund, skickades ärendet på remiss till Social
nänmden. Socialnämnden beslutade 2013-10-22 och 2014-02-04 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningama för Tingsryds kommun att ansluta sig till Växjö 
samordningsförbund. Slutdatl.ml för utredning sattes till 2014-05-31. 
Vid socialnämndens smanträde 2014-03-11 informerade representanter från Växjö 
samordningsförbm1d om sin verksambet och om möjligheten att ansluta till förblmdet 

Samverkan idag 
Arbetsmarlmadsenheten Vägvalet är idag centrmn för olika arbetsmarknadsinsatser i 
form av arbetsträning, praktikplatser, 1mgdomstrainee och arbetsmarlmadsanställningar. 
Inom Vägvalets verksamhet finns en nära samverkan med socialselaeterare-ek bistånd 
och Arbetsförmedlingen. Samverkan utgåJ: mestadels från individers situation och be-. 
hov, men möten sker också på gruppnivå där målgrupper och insatser diskuteras. 
Under 2013 påbö1j ades en mer fmmaliserad samverkan med Försäkringskassan hing 
llllgdomar med alctivitetsersättning där enskilda ärenden kan lyftas fi·ån inblandade 
myndigheter. 
I målgruppen vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ser vi ett behov av en 
fördjupad samverkan med Försähingskassa, AF och landsting för klargörande av ar
betsförmåga, bedöma vilka insatser som är realistiska och hur de kan ges samordnat. 

1(3) 

postadress 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
s. storgalan 92 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

f ax 
0477194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@lingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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I länsprojektet Framtid Kronoberg med målgruppen arbetslösa unga vuxna16-29 år, 
samverkar alla fyra partema, Arbetsförmedlingen, Försälaingskassan, Landstinget och 
Kommunema. Beslut om eventuell fortsättning av projektet enligt föreslagen modell 
kommer att behandlas i Kommunstyrelsen i juni 2014. 

Vad är Finsam? 
• Den l januari 2004 trädde lagen (2003:10) om finansiell samordning av rehabili

teringsinsatser (Finsam) i kraft 
• Begreppet Finsam står för finansiell samordning mellan Försälaingskassa, Ar

betsförmedling, kommun och landsting/region 
• Finsam bedrivs av samordningsförbund 
• Insatsema inom Finsam ska stödja samverlmn mellan myndigheterna samt 

finansiera insatser som syftar till att personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsar
bete 

Varför behövs Finsam? 

o Rehabiliteringsansvaret är oklart 
o Myndighetema har olika mål/uppdrag 
o Myndighetsgemensammametoder salmas 
o Infmmationsöverföringen har brister 
• Ekonomiska incitament salmas 
• Mellan 5-1 O % av den yrkesverksamma befolkaingen behöver stöd från flera 

myndigheter för att komma ut i mbete eller studier! 

Vinster/nytta med Finsam 
o Ekonomiska och mänsldiga vinster 
o · En pmis insats fyrdubblas, t.ex. 250 tkr x 4 = l 000 tkr 

Ek. bistånd minskar = skatteintäkter ökar 
• Fyra pmier är med- minskar glappen mellan myndigheterna ... 

. . . .förebygger att människor hanmar "mellan stolmna" 
o Nätverk byggs mellan personal på de olika myndighetema på olika nivåer i 

organisationerna= underlättm samverkan och minskar rundgång i systemen 
• Gemensam syn på målgruppens lokala behov utvecklas 

Om Tingsryds kommun beslutar att ansöka om anslutning till Växjö Samordningsför
bund, kommer följ ande laav att ställas: 

Krav på förbundsmedlemmar 
• Utse representanter till styrelsen och Lokala samverkansgruppen 
• Att ovan representanter avsätter tid och äi· engagerade i arbetet 
• Att dessa har naturlig koppling till socialnäruuden 
o Avsätta budgetmedel till insatsen årligen i förbundet 

Finansiering 
Finsam innebär att fyra myndigheter slår ihop sina pengapåsar för att gemensamt ta an
svm· för medborgares rehabilitering. Varje sa111verkanspart ska bidra med lika stor andel 
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till samordningsförbundet Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså 
även för Arbetsförmedlingens del, totalt 50 %, kommun/er 25%, Landsting/region 25%. 
Respektive part ska bidra med likvida medel. Kommlmema kan använda medel för för
sörjningsstöd eller budgetera medel separat. 

Konnnunema ska stå for en :fjärdedel även om fler kommuner går samman och bildar en 
gemensam part. I sådana fall ska kommunerna komma överens om hur kostnaderna ska 
fördelas mellan dem, t ex proportionellt i förhållande till befolkning. 

Växjö samordningsförbunds årsbudget/insatser 2014: 3,2 miljoner ler (FK 50%, LtK 
25%, VK 25%). 

Sammanfattning 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Gruppen som är 
långvarigt beroende av försörjningsstöd har ökat och de har ofta en komplex problema
tik där flera myndigheter är inblandade. Samverkan sker idag på olika nivåer men bris
ter i koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor fastnar i sy
stemen. Via arbetsmarknadsenheten Vägvalet kan vi idag erbjuda insatser som arbets
träning, praktik, arbetsmarlmadsanställningar m fl insatser. 
Om konnnlmen ansluter sig till Växjö samordningsförbund skulle det ge ytterligare 
möjligheter att kunna hjälpa människor till egenförsörjning. Det skulle kunna bli ett bra 
komplement till övriga insatser och det skulle utveckla och stärka samverkan med öv
riga myndigheter. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att som svar på remiss om att startalansluta sig till samord
ningsförbund, 
till Kommunstyrelsen uttala en viljeimiktning, att ansluta sig till Växjö samordningsför
bund. Eventuellt beslut om aosökan skall tas av Kommunfullmäktige. 

Tingsryd 2014-06-04 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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CENTERPARTIET 

Angåelilie atts!rufa eUer ansluta sig till samordningsförbund 

, TIPJGSi!YDS KOMMUN 

l 2012 -11· 29 

l D11r 

~ 00111fuansiie!l samordnfulg in001 rehabilitenngsområdet stiftades av Riks~m 2ilOO\ 
«l~ «2ll<m3:12~10l)) om ilinansie!i saillwroning av rehabiliteringsinsatser) och !age;rns fj!lliinnära 
sy1!.e är a1lll!ljälp<J~tmälmlskor alt !llP&mili eller förbättra sin fönnåga till förvärvsa!OOte. B an!!fJilit 
'llildi@t syffe lll'.edi fliimal'lsiell sanrordnlllg är att förhindra att människor hamnar i e;n §lmoo 
tmS~'Il m}'liTa:!igiTteJre,r oo'li! förhindra rundgång mellan olika aktörer. 

I!Jett iliirms l!!<:!!lhcv N S<llmverkan mellan myndigheter för att möta individers bellov fJ'Jl/ 

rehalllifitei!iil~. !nlltl~.iids som är akbre!la hos flem myndigheter behöver ofta fä in~ma 
samtll!fdnalllle för alt re!liabiliteli11gen skall fungem effektivt. 

De f:wm m}r.Wigtr.s&ema, Försällringslltassan, Arbetsfönnedlingen, landslinget OOillt(llll!ID'OOffi!llll 
!iokall!, blirliar sllmllifdffir;gsförbund ocli gemensamt ulformar insatser ullfrån loklila lir>l!!ll!oo. 

~ 1!Wil'IS «liel: !l!l@efäJr 80 samamningsförbund i landet Det finns både stora och smi ftblirnllll 
dvs.. ®fl ~rffe.rallkommuner är med i samma förbund. Vade förbund har en sty.relse som 
~al! ~eselllrui!ier för alla pmrer, med en mdinarie ledamot och en ersällare. SWle."il 
finaooiere;r 5®% i9l!i ~etmedlen,landstinget 25 % och kommunen 25 %. Delila i!re1tjder 
ofta.9! oo sibilrre elloonomisk möj!tghet att bedriva verksamma insatser för persooer soon tillh<i;r 
m•p!Jiillffi ä!rn wHlllllrornmumm ~mäktar med. 

l Kromo~s liiln lliillns i nuläget tre samordningsförbund, Alvesta, Markaryd oc!lu '\läl\iji'i>, 
lllisimi!Ssio?M.r ~i M del a" de ~a kommunerna om att bilda eller gå S!lllll!'na'ffi med 
Ji:lefmlr"!!a 1itimur;rl1..1Föro&len med att vara flera kommuner i ett förbund är att det då l!l[rr mw 
Jll!ID!Ja1 11m w.eilalliMemnde insatser för målgruppen. Man kan ha gemensam slyififlil1@ mi'n 
adllfli~oo. l'll1relll a,ge1a lokalt ure i respektive kommun. 

Ce;rNpaiiifiist i T~sryds kommun 'llili med denna motion öka möjligheten för den~ <!lilit 
ifå sii!illl odln illjälp n en ll!i.salt si!uali01n samt minska risken att hamna mellan stelarna. 

all lffmgSIJI\lf.s koilliDl!1lun umdersöker möjligheten att bli medlem i redan befintl!g~ 
sanm.<inlqr,gsfilliliD~nd i Kronobergs !an, 

l J.. i 
~· ( 
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Ärende nr 13 

Tingsryds Energi AB:s begäran 
om utökad borgensram för 
uppbyggnad av ny biobränslepanna 
i Tingsryd 
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SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 30 \) (!J Tingsryds 
• /. · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 295 Dm 2014/366 099 

Tingsryds Energi AB:s begäran om utökad borgensram för uppbyggnad 
av ny biobränslepanna i Tingsryd 

Tingsryds Energi AB begär utökad borgensram för investering av en ny 
biobränslepanna i Tingsryd. Tingsryds kommunföretag godkänner 
investeringen under förutsättning att investeringen ligger inom kalkylerade 
ramar och anhåller hos kommunfullmäktige om en höjning av Tingsryds 
Energi AB:s borgensram. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Energi AB§ 24,2014-06-23 
Tingsryds Kommunföretag AB§ 24,2014-08-08 

Mikael Jeansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna investering avseende tillbyggnad av vätrueverket i Tingsryd för 
installation av ytterligare en biobränslepmma under förutsättningen att 
inkommande anbud ligger inom kalkylerade ramar, 

att bevilja Tingsryds Energi AB en utökad borgensram med 5 miljoner kr, 
samt 

att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Tingsryds Energi AB 
samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 57 miljoner 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader 
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Bilaga Ks Au § 295 2014-08-11 

~Tingsryds 
\:!:) kommun, 
Tingsryds Kommunföretag AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-08 

Justerande 

/ 
' /'o .. (_.-'C--' 

§ 28 Dnr 2014/266 099 

Utökad borgensram f'ör Tingsryds Energi AB 
TEAB har behov av tillbyggnad av vätrueverket i Tingsryd för ytterliggare en 
vätruepanna om 3 MWh 

VD redogör för att en ytterligare värmepanna innebär en minskad sårbarhet 
och ger möjlighet till ökat antal abonnenter. 

Oljeberoendet är idag 150 lan' och berälmas till 50 km' efter investeringen. 
Detta är en positiv miljöeffekt 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Energi AB § 24, 2014-06-23 

Styrelsens beslut 

Att godkätma investering avseende tillbyggnad av värmeverket i Tingsryd för 
installationen av ytterligare en biobränslepanna nnder förutsättningar att 
infodrade anbud ligger inom kalkylerade ramar. Samt 

Att anhålla hos kommunfullmäktige om godlcätmande av föreslagen 
investering samt om en höjning av Tings1yds energi AB:s borgensram om 5 
mkr till 57 mkr. 

Exp: 
Kommunfullmäktige 

... ~ .. 
Utdragsbestyrkande · 

2 

90



Bilaga TIKAB § 28 2014-08-08 

Tingsryds Energi AB S~TRÄDESPROTOKOLL 3 (7) 

2014-06-23 
Tingsryds Kornmunföretag AB 

w 

§ 24 2014.371.01103 

Tillbyggnad av värmeverket får inshtllation av ytterligare en 
biobränslepanna 

Verkställande direktören redogör i skrivelse 2014-05-12 för fårslag till 
tillbyggnad av vänneverket i Tingsryd för ytterligare en vännepanna om 
3MWh . 

. Styrelsen har 2014-02-27 beslutat att förlänga nuvarande inköpsavtal 
avseende vänneleveranser i Urshult t o· m 2018-09-30. Detta medför att 
planerad igvestering i en värmeanläggning i Urshult förskjuts i tiden. 

Behovet av en komplettering av värmeverket i Tingsryd med ytterligare en 
panna<blir alltmer angelägen. Under senaste året ett har antal större förbrukare 
ans+utits och vi närmar oss nu ett läge där vi behöver ytterligare kapacitet. 
Hög belastning på den befmtliga pannan under allt längre perioder och låga 
förbrnkiiingar under vår-sommar-höst är inte heller optimalt ur drift- och 
underhållssynpunkt Risken för kostnadskrävande driftsstopp i samband med 
mer omfattande underhållsåtgärder ökar nu efterhand i takt med att pannan blir 
äldre. Nuvarande system med återbetalning av energiskatter får vår 
oljeförbrukning som avser tillverkningsindustrin kommer successivt att 

· avveclclas. Om vi inte kan ersätta den oljeförbrulai.ingen med biobränslen 
kornmer "detta att påverka våra taxor. Med två bio bränslepannor kan vi minska 
sårbarheten vid driftsstörningar, förbäth·a driften på" den befmtliga pannan, 
underlätta genomförandet av underhållsåtgärder och minska oljeförbrukningen. 

Mot denna bakgrnnd beslutade styrelsen 2014-05-13, § 15 attuppdra åt 
verkställande direktören att ta fram ett ekonomiskt underlag inför styrelsens 
ställningstagande till en eventuell investering i ytterligare en biobrärislepanna 
vid vänneverket i Tingsryd. 

Verkställande direktören redovisar upprättad kostnadskalkyl om ca 20 mkr. 
Tillbyggnaden av panuhuset har kostnadsberäknats till3 mlcr, panna inld. 
bränsleinmatning till l 0,5 mkr, rökgaskondensor 2,5 mlcr, rörarbeten 2 mkr 
samt el- och styrarbeten ti111,5 mkr. 

l 
Utdragsbestyrkande 

li"J o ( 
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~~ 
~ Tingsryds Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) 

'N 

2014-06-23 

§ 24 §forts 

Finansiering 

Tingsryds kommunfullmäktige beslutade 'den 24 november 2011 om en 
· borgensram för Tingsryds energi AB om högst 52 mkr. Bolagets låneskuld till 

kreditinstitut utgör för närvarande 49,6 mkr varav 28,0 mkr avser 
fjärrvärmeinvesteringar och 21,6 mla: bredbandsinvesteringar. 
Den nu föreslagna investeringen om ca 20 mkr avser Tingsryds energi AB, 
att i huvudsak, finansiera med egna medel. Vi bedömer dock att vi under en 
övergångstid måste ha en möjlighet att nyuppiåna ytterligare 5 mlrr. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna investering avseende tillbyggnad av vänlieverket i Tingsryd 
för installation av ytterligare en bio bränslepanna under förutsättning att 
infordrade anbud ligger inom kalkyleråde ramar, samt 

att föreslå-Tingsryds kommunföretag att anhålla hös kommunfullmäktige 
om godkännande av föreslagen investering samt om en höjning ay Tingsryds 
energi AB: s borgensramtill 55 mkr. 

Utdragsbestyrkande 

~~~- ~ -~ 

,, 
? 
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\tt;eab 
Titlgsr•yds enef"gi AB 2014-06-25 

Postadress 
Box88 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Tillbyggnad av värmeverket för installation av ytterligare en biobränsle
panna 

Styrelsen har 2014-02-27 beslutat att förlänga nuvarande inköpsavtal 
avseende värmeleveranser i Urshult t o m 2018-09-30. Detta medför att 
planerad investering i en värmeanläggning i Urshult förskjuts i tiden. 

Behovet av en komplettering av värmeverket i Tingsryd med ytterligare en 
. panna blir alltmer angelägen. Under senaste året ett har antal stöne förbrukare 
anslutits och vi närmar oss nu ett läge där vi behöver ytterligare kapacitet. 
Hög belastoing på den befintliga pannan under allt längre perioder och låga 
förbmlmingar under vår-sannnar-höst är inte heller optimalt ur drift- och un
derhållssynpunkt. Risken för kostnadskrävande driftsstopp i samband med 
mer omfattande underhållsåtgärder ökar nu efterhand i takt med att pannan 
blir äldre. Nuvarande system med återbetalning av energiskatter för vår olje
förbrukning som avser tillverlmingsindustrin kommer successivt att avveck
las. Om vi inte kan ersätta den oljeförbrukningen med biobränslen kommer 
detta att påverka våra taxor. Med två biobränslepannor kan vi minska sårbar-

'· heten vid driftsstömingar, förbättra driften på den befmtliga pannan, under-
lätta genomförandet av underhållsåtgärder och minska oljeförbrnlmingen. 

Mot denna bakgrund beslutade styrelsen 2014-05-13, § 15 att uppdra åt verk
ställande direktören att ta fi·am ett ekonomiskt underlag inför styrelsens ställ
ningstagande till en eventuell investering i ytterligare en biobränslepanna 
vid värmeverket i Tingsryd. 

Investeringen har kosmadsberäknats till ca 20 mkr. 

Finansiering 

Tingsryds kommunfullmälctige beslutade den 24 november 2011 om en bor
gensram för Tingsryds energi AB om högst 52mlcr. Bolagets låneskuld till 
kreditinstitut utgör för näTvarande 49,6 mkr varav 28,0 mkr avser fjänvärme
investeringar och 21,6 mkr bredbandsinvesteringar. 
Den nu föreslagna investeringen om ca 20 mkr avser Tingsryds energi AB, 
att i huvudsak, finansiera med egna medel. Vi bedömer dock att vi under en 
övergångstid måste ha en möjlighet att nyupplåna ytterligare 5 mkr. 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon 
0477-44100 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro f 
17 25 59- . 
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Tingsf'yds enePgi AB 2014-06-25 

Postadress 

Med hänvisning till styrelsens beslut 2014-06-23, § 24 hemställer Tingsryds 
energi AB om att Tings1yds kommunföretag AB anhåller om kommun
fullmäktiges godkännande av föreslagen investering samt om en höjning av 
Tingsryds energi AB: s borgensram till 55 mkr. 

~&~~ 
Per-Åke Claesson 
Verkställande direktör 

Bilaga: Tingslyds energi AB:s beslut 2014-06-23, § 24 

Besöksadress Telefon E-post Bankgiro Postgiro 
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Kommunlednings· 
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

YTTRANDE 

TIKAB 

Yttrande avseende TEAB:s ansökan om borgen 

Ärendebeskrivning 

Tingsryds Energi AB (Teab) har i beslut 2014-06-23 §24 föreslagit Tingsryds kommunföretag 
(Tikab) att anhålla hos kommimfullmäktige om godkännande av investering om 20 mkr i ytter
ligare en biobränslepanna i Tingsryd samt om en höjning av bolagets borgensram till 55 mkr. 
Kommunchefen, även VD i Tikab, har hemställt hos undertecknad om ett yttrande i ärendet 
utifrån fulhnäktiges mål får god ekonomisk hushållning. 

Fullmäktiges finansiella mål 

Fullmäktige fastställde 2013-11-28 § 185 riktlinjer får god ekonomisk hushållning med stort 
fokus på behovet att minska den totala skuldsättaingen. I riktlinjerna har nedanstående fmansi
ella mål fastställts som ska leda till god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun. Målen ska 
enligt riktlinjerna vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden av ekonomisk bety
delse. 

• Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 
• Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfmansiering samt ge utrymme får 

amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga investeringsvolymen ska knnna 
fmansieras med egna medel och utan upptagande av nya lån. 

• Lånesknlden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Bedöming utifrån målen 

Det är positivt att Teab föreslår en relativt hög andel egenfinansiering av investeringen. Dock är 
föreslagen nyupplåning om 5 mkr inte fårenlig med fullmäktiges finansiella mål. 

Övrigt 
Teabs fastställda borgensram uppgår till 52 mkr, vilken baseras på lånens ursprungliga belopp. 
En nyupplåning om 5 mkr förutsätter således att borgensramen höjs med 5 mkr. Teab:s begäran 
innebär således en begäran om en borgensram om 57 mkr (inte 55 mkr som anges i beslutet). 

Någon tidsplan får investeringen har ej angivits i Teabs protokoll/beslutsunderlag. Om investe· 
ringen skjuts något eller några år framåt bör en fullständig egenfmansiering knnna ske. En av
vägning utifrån detta alternativ bör göras. 

Tingsryd 20 14-08'04 

Daniel Gustafsson 
Ekonoriii chef 

l 

1 (1) 
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Ärende nr 15 

Angående ansökan från 
Kyrkliga förbundet om 
bidrag till Fridators kyrka 

96



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 288 Dm 20 14/24 106 

Angående ansökan från Kyrldiga förbundet om bidrag till Fridafors 
kyrka 

Kanslichef Garo Lorfalk har avgett yttrande angående ansökan från Kyrkliga 
förbundet om bidrag till Fridafors kyrka. Det sökta bidraget avser en 
tillbyggnad av handikappanpassad toalett. 

I yttrandet anger kanslichefen att bidragsgivning avseende tillbyggnad av 
handikappanpassad toalett inom Kyrkliga förbundets verksamhetslokaler inte 
faller inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Kyrkliga förbundet om bidrag till F ridafors kyrka 
Kultur- och fritidsnämnden§ 53,2014-04-16 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bidragsgivning avseende tillbyggnad av handikappanpassad toalett inom 
Kyrkliga förbundets verksamhetslokaler inte faller inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, samt 

att detta beslut utgör svar på Kyrldiga förbundets förfi·ågan. 
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Bilaga Ks Au § 288 2014-08-11 
;o(:; 

. Q~QTingsryds 
·J!{· kommun 

Kommtmlednlngs
förvaltninQen 

Gara Lorfalk 
0477-44113 

garo.lorfalk@tingsryd. se 

2014-06-30 

Kommunstyrelsen 

Angående ansökan .från Kyrkliga Förbundet om bidrag till F ridafors kyrka 

Bakgrund och ärendebesl,rivning 

Kyrkliga Förbundet, genom Jobn Rikardsson, haT tillställt kommunen en fi·åga om för
bundet kan söka något bidrag från kommunen avseende tillbyggnad av handikappanpas
sad toalett till sin verksamhet. 

Frågan haT behandlats av kultur- och fi·itidsnämnden, som beslutat att överföra ärendet 
till kommunstyrelsen, då det inte faller inom nänmdens ram att pröva det. 

De föreningsbidrag som hanteras av kommunstyrelsen hänför sig till bidrag till bl. a. 
kommunens sockemåd samt till Tingsryds Civilförsvarsförening. Några föreningsbidrag 
utöver detta hanteras inte av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därför inga mö j
ligheter att delfinansiera Kyrkliga Förbundets tillbyggnad av handikappanpassad toalett. 

Kyrldigaförbundet bör kunna vända sig till t. ex. Boverket för delfinansiering av den 
tänkta tiUbyggnaden. · 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

·~.Att bidragsgivning avseende tillbyggnad av handikappanpassad toalett inom Kyrkliga 
Förbundets verksamhetslokaler inte faller inom ramen för kommunstyrelsens verksam
het. 

Att detta beslut utgör svar på Kyrkliga Förbundets förfrågan 

Exp. till: 
Kyrkliga Förbundet 
Kultnr- och fritidsnänmden 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477-441 00 (vx) 0477·313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

TK mail Kommun 
den 21 januari 2014 08:01 
Ståhlgren Patrick 
VB: Meddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär, ID: 4981) 

Från: do-not-reoly@tingsryd.se [mailto:do-noHeply@tingsryd.se] 
Skickat: den 20 januari 2014 17:30 
Till: TK mail Kommun 
Ämne: Meddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär, ID: 4981) 

Meddelande från hemsidans kontaktformulär 

Från (fornamn och efternamn) John Rikardsson 

E-postadress john rikarässon@hotmail.com 

Meddelande Kyrkliga Förbundet är nya ägare till Fridalors kyrka, verksamheten är 
öppen för alla och gudstjänsterna annonseras i SMP. Gudsljänsterna 
besöks i genomsnitt av 30 personer. Behovet av en handikappsanpassad 
toalett är stort och någon sådan finns inte. Kan vi söka något bidrag till 
en sådan. T acksam för svar snarast. 
m v h John Rikardsson 

l 

\~ .;.,: 

~;~~~ 
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l~ . 

Kommunladnlngs
förval!nlngen 

Kenth Andersson 
0477 44114 

Kenth.Andersson@lingsryd.se 

Hej! 

2014-03-21 

Tore Nykvist 
Krumpanils 1 
343 92 Häradsbilck 

Vi talades vid for ett tag sedan om Fridafors kyrka. Kultnr- och fritidsnämnden, som :fatt 
er forfrågan angående bidrag till handikappanpassning av toalett, behöver lite mer upp
gifter :för att lemma ta ställning i ärendet. 

l. År det enlokaVregional sammanslutning inom Kyrldiga förblmdet som äger Fridafors 
kyrka? I så fall önskas na!l111 och adress till denna. 

2. Erhåller 1rl ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan till verksamheten i Fridafors? 

·~~"'~· 
Ken!h AJers~n 
Avd chef fritid 

Tingsryds kommun 
Box88 
Besöksadress: skyttegatan 2 
362 22 Tingsryd 

Tel direkt: 0477-441 61 
Tel vxl: 0477-441 00 
Mobil: 070-663 18 73 
E-post: kenth.andersson@tingsrvd.se 
Hemsida: www.tingsryd.se 

Tingsryds {{GJUntun 

Box88 
362 n Tlngsry<l 

besöksadress 
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2014-04-08 

TJNGSflYDS KOMMUN 
20111 ·O'l" 11t 

,. 

llnr · '· .·,, ·• 

Tore Nyqvist 
Tingsryd kommun 

Krampanäs 1 
Kommunledningsförvaltningen 

343 92 Häradsbäck 
Kenth Andersson 

Hej l 

Kompletterande uppgifter angående bidrag till handikappsanpassad toalett. 

1. Ja, det är en lokal sammanslutning, Kyrkliga Förbundet l Växjö stift, som äger Fridalors Kyrka. 

org.nr: 829502-4213 Kyrkliga Förbundet l Växjö stift 
Lars Johansson (ordf. ) 

G. Växjövägen 4 
360 44 Ingeistact Telefon: 0470 /360 16 

2. Nej, vi erhåller inget ekonomiskt stöd till verksamheten från Svenska kyrkan. 

Med vänlig hälsnlj· 

l 
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.. ;Lo 1Vj:2Y /O( 
SAMMANTRADESPROTOKOLL / ri,l Tiru!sryds 

\) \;!:l kommun 
~ Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-16 

Justerande 

Kof§ 53 Dm2014/5 834 

, ;ms KOMMUN 

2014 "05·. O B 

Remiss; Ansölmn från Kyrkliga Förbundet om bidrag till Fridafors 
kyrka 

Remitterat ärende från kommunstyrelsen med begäran om kultur- och 
fritidsnämndens yttrande över förfrågan från Kyrldiga förbundet om 
bidrag till Friciafors kyrka. Förfrågan gäller bidrag till iordningsställande 
av handikappanpassad toalett. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-03-12 § 34, 
att åtetremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 

Meddelande från hemsidans kontalct:fmmulär, John Rikardsson 
2014-01-20. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 34/2014. 
Kompletterande uppgifter från Tore Nyqvist, Häradsbäck, 2014c04-08. 

Beslut 

Kultur- och :fi·itidsnämnden beslutar 

att lämna följande yttrande: 

Kultur- och fi:itidsnämnden bedömer det som att bidragsgivning till Kyrldiga 
Förbundet inte faller inom nämndens ram utan bör prövas av 
kommunstyrelsen. 

Exp. 
Komtmmstyre!sen 

Utdragsbestyrkande 

2{)(L(-05-6 f 
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Ärende nr 16 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
i Tingsryds kommun 
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~Ting. sryds 
\!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 

Justeran e 

Au§ 253 Dnr 2013/404 003 

Riktlin.ier för serveringstillstånd 

Socialnämnden har antagit riktlinjer för serveringstillstånd som föreslås 
fastställas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna är utformade enligt en modell 
som är framtagen av Folkhälsomyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd för Tingsryds kommun 
Socialnämnden§ 227,2013-09-24 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsskott föreslår kommtmstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa riktlinjer för serveringstillstånd i Tingsryds kommun enligt 
protokolls bilaga. 
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Bilaga Ks Au § 253 2014-06-23 

TINGSRYDS KOMMUN 

,7._of J/vo; 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2013-09-24 

SN §227 2013/291 SN 705 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Tingsryds kommun 

Konnnnnen ska enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) ha tydliga 
riktlin j er för ärendehandläggning enligt lagen. 

Föreliggerförslag till nya Riktlinjer för serveringstillstånd. 

Socialnämnden beslutar 

att anta förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd- Tingsryds 
konnnnn. 

Exp: 
Socialchef 
Alkoholhandläggare . 

Utdragsbestyrkande 

1Lt-os- -Ztf \~r 

m:> J 

/fo 
l o -:;::::-
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2Dis. Il 1-l

J':UTingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 
Magnus Wallinder 
0477-443 10 
roagnus. wallinder@tingsryd.se 

ZOI?.j2ql .trv 10r fk 
~ 

2013-09-17 1(1) 

JWJ zzt, UJ r s .. 01-- l't 

Socialnämnden 

Riktlinjer för serveringstillstånd- Tingsryds kommun 

Aktuellt 
Kommunen ska enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) ha tydliga riktlinjer för ären
dehandläggning enligt lagen. F öreligger förslag till nya Riktlin j er för serveringstill
stånd. Riktlinjerna ska revideras regelbundet. Förslaget är utformat enligt modell 
fi·amtagen av Statens folkhälsoinstitut (FHI) for att skapa större samstämmighet i 
utformningen mellan kommunerna i fi·åga om riktlinjemas omfattning, detaljnivå och 
aktualitet. 

Syftet med riktlinjerna är att visa den sökande vad kommuiten (lokalt) allmänt anser 
som väsentligt vid tillståndsprövning och på så sätt skapa förutsägbarhet och fi·ämja 
likabehandling avseende ansökningar. En individuell prövning· i det ensldlda fallet 
måste dock alltid ske. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

~ J! 

Att anta förslag till Rilctlir\ier för serveringstillstånd- Tingsryds koinmun 

Tingsryd 2013-09-17 

# u~;? 
Magrwallinder 
förvaltningschef 

Tingsryds kommun Besöksadress 
Box 99 Da ekegatan 12 
~h?- n TINGSRYD www.tine:srvd.se 

Telefon Telefax :Sanlrgiro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 
E-uost: socialtiansten(a)tingsryd.se 

Postgiro 
107020-0 
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Riktlinjer för·. 
· serveringstillst~nd 

för Tingsryds kommun .· 
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1. Inledning 
I alkohollagen (201 O: 1622) står lagstiftat att det i kommunema ska finnas tydliga riktlinjer för 

ärendehandläggning enligt lagen. Riktlinjerna ska redovisa vad som gäller enligt alkohollagen 

och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn tilllokala fårhållanden som kommunen tar vid 

tillståndsprövningen. Statens folkhälsoinstitut (FRI) har tagit fram en modell för hur de 

kommunala riktlinjerna för alleohoJservering ska utfonnas. Balcg1unden är att de riktlinjer som 

finns skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet. Nedanstående 

riktlinjer är framtagna enligt FRI: s modell i samverkan med länets kommuner för att gälla 

Tingslyds kommun. 

Tingsryds kommuns riktlinjer speglar kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. 

Riktlinjemaska därför revideras regelbundet, förslagsvis vid va1je valår. 

Socialoämnden ansvarar på uppdrag av kommunfulhnäktige för tillämpningen av 

alkohollagen och har uppdragit åt socialförvaltningen att handlägga ansökningar, utföra tillsyn 

samt besluta i ärenden enligt delegation 

Riktlinjerna ersätter inte kommunens tillsynsplan som antogs av Socialnämnden 2013-05-04. 

Tillsynsplanen redogör mer konleret för kommunens planerade tillsynsarbete. 

På Tingsryds kommuns hemsida, www.tingsryd.se, fiiJ1ls både infmmation om 

servermgstillstånd i alhnänhet och konleret vägvisning i fmm a~ blanketter som används vid . 

ansökan till de olika tillstånden. 

Syfte 

" Syftet med riktlinjerna är att visa den sökande vad km~;munen allmänt anser som väsentligt 

vid tillståndsprövning. Tanken balcom kommunala riktlinjer får serveringstillstånd är att skapa 

förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Genomriktlinjemakan 

kommunen infmmera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Det är 

särskilt viktigt att det blir tydligt för de personer som vill ansöka om serveringstillstånd vilka 

villkor som gäller både utifi·ån lagstiftning och lokala förhållanden. 

Riktlinjema syftar också till att främja likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd. 

En individuell prövning måste dock alltid ske ntifrån det ensldlda fallet. 
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2. När behövs serveringstillstånd? 

8kap.1 § 
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andrajästa alkoholdrycker krävs tillstånd av 
den koi111nun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 

3 

Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagsstiftning. Sociala hänsyn ska därfår 

ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Servering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats av 
kommunen. Med detta menas försäljning av alkohol mot ersättning. Som ersättning rälmas 

också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exemepel en entreavgift. Ett 
serveringstillstånd innebär således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera sina 
gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. 

Det finns några undantag då serveringstillstånd inte behövs. Dessa tillfållen beskrivs i 
Alkohollagen 8 kap l §. 

8 kap. l§ 
Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen: 

l. Avser ett enstaka tillfålle för i foryäg bestämda personer, 
2. Sker ~)ta]l vinstintresse och utan mman kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna, och 
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av allcohol- el] er 

lättdrycker. 

. 

Alla tre punkterna måste vara uppfyllda. Punkt ett im1ebär att det inte få vara fråga om en 
verksamhet som återkommer mer eller mindre regelbundet. Gåstema ska även vara kända till 
nanm och antal i förväg. Det handlar således endast om i förväg inbjudna gäster. Bröllop eller 
50-årsfest är exempel på när kriteriet för enstalca tillfålle anses uppfyllt. Punkt två illilebär att 
ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckema får tas ut av gästema. Avgift för 
att få delta i tillställningen eller betalning för ammt får inte förekomma. Detta innebär att 
arrangören i anslutning till tillstälmingen inte kan ta betalt vare sig för mat eller andra varor 
eller \iänster. Punkt tre innebär att varken serveringslokaler eller detaljhandelslokaler får 
användas om servering ska vara tillåten enligt undantagsbestämmelsema. 
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3. Ansökan och handläggning 
Alkoholf6rorr!ning(2010:1636) § 5 . 

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fYra månader från det att 
en fiJllständig ansökanhar kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av 
utredningen av ärendetfår ha11dläggningstiden fårlängas rried högst fYra 11lånåder.Sökanden 
ska infonn~ras om skälen for att handläggningstiden förlängs innan den urspungliga 
tidsfristen har gåttut 

Handläggningstid 

4 

En ansökan om serveringstillstånd ska enligt alkohollagen göras skriftligt till komrmmen. 
Ansökan görs genom blanketter som finns att hämta på kommunens hemsida. 
Handläggningstiden påbö1jas när samtliga för tillståndets erforderliga handlingar inkommit 

från sökanden, kunskapsprov med godkänt resultat är genomfö1i samt att ansölmingsavgiften 
har betalats. I ansökningsärenden är det sökanden som har bevisbörda. Det innebär att 
sölcanden på begäran av kommunen ska inkomma med de handlingar som behövs får 

prövningen. Ansökan utreds av alkoholhandläggaren som lämnar ett motiverat förslag till· 

beslut. 

Handläggningstiden :varierar mellan olika sorters tillstånd. Är ansökan komplett och inga 

frågetecken uppstår vid utred11ingen har Tingsryds kommun ambitionen att handlägga en 
ansökan skyndsamt. Handläggningstiden är också beroende av gällande delegationsordlling. 
Normalt är handläggningstiden kmiare om ijånsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande handläggningstid: 

Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd beräk:i:tas nonnalt till tre månader. Vid 
stadigvarru1de tillstånd relnitteras olika instanser och information hämtas fi·ån olika 
håll varfår handläggningstiden är längre. 
Handläggningstiden vid tillfälligt tillstånd till alhnänheten berälmas normalt till två 

månader men vid stöne arrangemång kan längre tid krävas. Handläggningen av 
tillfälliga tillstånd till alhnänheten kräver ofta samplanering av anangör, polis, 
räddningsij änst och kommunens alkoholhandläggare. Därför är det bra att sökande 
länmar in ansökan i god tid. 
Handläggningstiden vid slutet sällskap berälmas normalt till tre veckor. Under vissa 
tider på året, exempelvis under semeste1iider, kan handläggningstiden bli längre varför 
ansölmingar bör lämnas i god tid före själva evenemanget. 
Handläggningstiden vid catering, provsmalming, kryeldning av snaps, ändrade 
ägm'förhållanden, ändrade se1ve1ingstide1~ gemensamt serveringsutrymme samt 
lokalutvidgning berälmas normalt till två månader. 

112



l} 

Kommunens informationsskyldighet 

8 kap.9 § 
Kommunen ska tillhandahålla informationen Dill vad som gäller enligt denna Jag och 

anslutande föreslaifl:er sa!llt riktlinjer för tillämpningen av foreslcrif1:ema i kommunen. 

5 

Kommunen är skyldig att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande 

föreskrifter. I Tingstyds kommun strävas det efter att tillhandahålla uppdaterad information 

om alkohollagen och vad som gäller vid ansökning av de olika serveringstillstånden via 

hemsida. På hemsidan ska alla blanketter samt anvisningar som behövs vid en ansökan fmnas. 

Kunskapsprov 

8 kap.12 § 
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kuns]caper om denna 

Jag och anslutande föreslaifter so!ll krävs för att på ett forfattningsenligt sät! utöva 

serveringsverksamheten. 

.· . 

Att servera alkohol äi\ en socialt ansvarfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den som 

anfö1tros uppgiften, förutom annan lämplighet, har en god kunskap om det regelverk som 

omgärdar alkoholserveringen. Sökanden ska därför genomgå ett kunskapsprov för att visa god 

käm1edom om alkohollagens bestämmelser. Kommunen administrerar prövnilig av den 

sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen genom att använda prov fi·a!lltagna av Statens 

folkhälsoinstitut Alla serveringstillstånd kräver godkänt resultat i kunskapsprovet. Det fruns 

vissa undantag. Till exempel om den som söker redan har ett tillstånd som mil1st motsvarar 

den aktuella ansökan eller om tillståndet gäller vid ett enstaka tillfåll e, till exempel ett bröllop. 

För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar i110m vmje 

delområde som ingår i provet. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande kunskapsprovet 

Tid för prov km1 bokas först då ansökningsavgiften är betald. Sökanden ges möjlighet 

till två omprov inom ramen för tillståndsansökan. Om inte godkänt resultat uppnås på 

tredje försöket avslås ansökan. Därefter kan en ny ansökan länmas in och· dänned 

måste en ny ansölrningsavgift betalas. 

Resultatet från kunskapsprovet delges nolmalt senast. två m·betsdagar efter avlagt prov. 

Tolk kan a11litas vid behov. 
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Remissyttranden 

8lmp, 11 § 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan alt polismyndighetens 
yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om an·angemang av· endast 
obetydlig omfattning, tillf<illigt serveringstillstånd till allmänheten. 

Polismyndigheten ska i siit yttrande redovisa samtliga omställdigheter som ligger till grund 
för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens 
allmänna lämplighet för verksamheten, 

8 kap.l6 § 
Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sälJskap av 
den som har stagvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynplin1ct . 

. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande remissyttranden: 

Polismyndigheten ska yttra sig om sökandens allmärroa lämplighet för verksamheten 
.- ,._ 

samt\.om alkoholpolitiska olägenheter kan tänkas uppsJå m ordnings- och 

trafiksä!z;~rhetssynpnolct. J!. 

Räddningsijånsten ska yttra sig om lokalens lämplighet ur bransäkerhetsynpunlct. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska yttra sig över kökets kapacitet och om risk för 
stöming fruns hos närboende. 
Den ekonomiska prövningen är ett vilctigt inslag i kommunens gransiaring av 
ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd. Remissyth·ande begärs in av 
Skatteverket. Kravet är att den sökande shi ha fullgj mt sina skyldigheter mot det 
allmänna. Ekonomisk misskötsamhet är skäl för avslag. Det är viktigt att alla företag 
kan konkmTera på samma villkor och ekonomisk lämplighet är av stor vilct i 
bedömningen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning som finas för att begränsa 
alkoholens skadeverlmingar. Dillför är en utgångspnolct i tillämpningen av lagen alt 
skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska 
hänS.)IJ1. 
Remisser till andra kommuner kan också sändas om sökanden har eller tidigare har 
haft serveringstillstånd för att höra om verksamheten skötts i enlighet med 
lagstiftningen. 

6 
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Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 

8 k!IP· 17 § 

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skiil kan 

befaras medföra olägenheter i fråga om ordning oc;h nykterhet eller. särskild risk för 
' ' ' ' . ' 

människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen .är 

uppfYllda. 

7 

Vid en an~ökan om serveringstillstånd, etablering eller förändring av ett serveringsställe till 
exempel genom utökad serveringstid eller ändrad verksanilietsinriktning, bedöms risken för 
om olägenheter kan uppstå. Vid tillståndsprövning utgår· bedömingen från inskickade 

ansölmingshandlingar, yttranden :fi:ån remissinstanser samt den kunskap som 
'·. tillståndsmyndigheten haT förvärvat om det aktuella området, sökande ochfeller 

serveringsställ et. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällan<le olägenheter på grund av 
serveringsstället belägenhet eller andra skäl: 

Samtliga remissinstansers yttmnden väger tlmgt vid handläggningen av ärendet. Vid 

bedönming av eventuella olägenheter tas följande aspekter i beaktande: 

-' Eventuella störningar för omgivningen kan uppkomma. 
Restaurangtäthet 

:Restaurangens imiktuing, till exempel en renodlad "'restaurang för matservering, 
1~estamang med nöjesverksamhet eller restaurang s.om vänder sig fi·ämst till ungdomar. 

Kända geografiska problemområden. 
Närhet till skola, fritidsgård eller lilmande mm·åden där barn och ungdomar vistas. 

Närhet till idrottsanläggningar. 
Närhet till tmfildeder. 

4. :KommuJtH~ns tillsynsverksamhet 

9kap. 2 § 
Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndighetsn har också tillsyn 
över detaljhandeln med follcöl. Konnnunen ska upprätta en tillsynsplan som ska gss in till 

Länsstyrelsen. 
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Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta med tillsyn. En mer detaljerad beskrivning 

finns i den tillsynsplan som kommunen har upprättat (SN § 122, 2013-05-14). Den beskriver · 
konnnunens planerade tillsynsarbete. 

Förebyggande tillsyn är korinnunens arbete med information och utbildning, till exempel 
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och informations- och nätver1(smöten mellan 
myndigheter och branschen. Inf01mation via kommunens hemsida blir allt viktigare. Därför 
har Tingsryds kommun höga ambitioner när det gäller information via hemsidan. Där ska 
även alla blanketter som kan behövas vid en ansökan finnas tillgängliga. 

][nre tillsyn ilmebär att kommunen arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd 
fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 
Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten och 

skatteverket. Den ime tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och 
undenättelser mellan myndighetema. Till den ime tillsynen räknas också en fortlöpande 
beval@rtg av serveringställenas marimadsfäring i annonser och dylikt. 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet för att 

kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och i enlighet med tillståndsbeviset. 
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, dvs att kommunen tillsannnas med 

myndigheter som Polis, Skatteverket och Räddningsijänst gör en gemensam tillsyn på 
serveringsstället En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har 

frarnkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren. 

Kommunens sanktionsmöjligheter 
Både ime och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser 

" ~c\ skickas till de berörda myndigheterna. Det kan ocksåJ[eda till förslag om sanktionsåtgärder. 

Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. Om innehavaren av ett 
serveringstillstånd inte uppfyller de förutsättningar som gällde vid tillståndets meddelande 
eller inte följer de bestämmelser som gäller för serveri11g får kommunen tillgripa 

sanktionsmöjligheter. De sanktionsmedel som står till buds är erinran, varning eller 
återkallelse. I regel tillgrips erinran först, följt av varning och vid upprepade fall eller grova 
överträdelser återkallelse. Vid mindre allvarliga förseelser sker i regel rättelse i samförstånd 
mellan kommunen och tillståndshavaren. I Tingsryds kommun strävar vi efter att i dialog lösa 
uppkomna problem. 

5. Avgifter 

8 kap. lO§ 
Konununen får ta ut avgift för prövningen enligt de gr·rmder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommrmen får även tant avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveri11gstillstånd och av den som bedriver amnälningspliktig detaljhandel med eller 
servering av foll(öl. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen 

ska fatta beslut om serveringstillstånd. 
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Tillsynsavgiften och avgifter för ansökan ska täcka kmmmmens kostnader i samband med 

ansökan, arrangeradet av kunskapsprovet och utgifter i san1band med tillsynsbesök Aktuella 
avgifter går att filll1a på kolllllllll1ens hemsida. 

6. Riktlinjer vid servering 

Serveringstider 

8 kap.l9 § 
K01muunen beslutar tmder vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden 

för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte korrummen beslutar alll1at får 
servering av spritdrycker, vin, star]cöl eller andrajästa allcoholdryc]cer inte påbörjas tidigare 
än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. . 

Reglerna om serveringstider får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör 
en väsentlig del av alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit Id. 11.00 

för serveringens början och kl. 01.00 för serveringens avslutande. Kommunen har rätt att ge 
.tillstånd till utsträckt serveringstid. Utsträckt serveringstid är således nudantag :fi·ån detta och 

. ska därför prövas i varje ensldlt fall. Enbart ekonomiska skäl, till exempel en hänvisning till 

att en konknrrerande eller närliggande reslanrang har utstTäckt serveringstid är dät-för inte en 
tilhäcklig gtund för bifall till en ansökan om utsh·äckning av serveringstiden utöver 

nmmaltiden. 

Vid prövningen av.serveringstid ska risken för alkoholpolitiska olägenheter beaktas. För att 
kulll1a göra en fullgod bedörrming av om det föreligger risk för olägenheter i fråga om ordning 
och nykterhet eller om det illl1ebär sfu·skild risk för mfumiskors hälsa förs en dialog med bland 
armat Polismyndigheten och Saruhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande serveringstid: 

Vid prövning av serveringtider utöver den så kallade nOlmaltiden Idoekan 1.1. 00 -

01.00 inhämtas alltid yttr·ande :fi·ån polismyndigheten och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa remissyttranden har stor betydelse för om en 
amsökan om förlängd öppettid blir beviljad eller inte. Tidigare servering än Id. 11.00 

medges inte. Senare öppettid än till kl. 01.30 medges inte. Det är i första hand 
ordningen på serveringsstället och risken för störning i övrigt som är avgörande. 
Nät· tillfålliga tillställningar till alhuänheten är förlagda utomhus kan det fiunas 
särskild stor risk för stömingar. Ligger sådana serveringar i tätbebyggt område är 
kollllllunen särskilt restriktiv vid beviljandet av förlängda öppettider. 

l ~,o 
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Ordning och nykterhet 

3 kap. 5 § 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras. Den som har befatb:ling med försäljning av alkoholdryclmr ska se till att ordning 
och nykterhet råder på försäljningsstället. 

8 kap. 20 § 
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att 
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande ordning och nykterhet: 

Tillstånd för spritdrycker medges endast i undantagsfall vid . tillfålliga 

serveringstillstånd till alhnänheten, till exempel vid kräftskiva. 
Att det på alla serveringsställen med stadigvarande tillstånd ska finnas en alkohol- och 
drogpolicy. 

Tings1yds komrn1111 ska själva eller i samarbete med andra närliggande komrn1111er 
erbjuda utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. ·• 
Tingsryds kommun ska minst en gång vmiannat år bjuda in restaurangföretagen och 

föreningar till infmmations- och dialogträffar. 

Uteserveringar 

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan sma regler gäller som vid annan 
alkoholservering. Enligt 8 kap 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse 
ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till 
serveringsstället Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på gr1111d av uteserveringen eller risk 

för störningar av närboende, kan serveringstiden för denna begränsas. Om komm1111en inte har 
villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 
utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringtid som gäller för serveringsstället i 
övrigt ( 8 kap 19 §AL). 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande uteserveringar: 

Vid risk för störningar på grund av uteserveringen kan serveringstiden för denna och 
den tid då uteserveringen ska vara utrymd begränsas. Polismyndighetens och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har stor betydelse för beslutet. En 
bedömning görs i vmje ensldlt fall. 
Uteserveringen skallligga i anslutning till ordinarie restaurang. Restaurm1gen ska från 

sina ordinm-ie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen. 
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Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommenen eller privat fård. För gatumark 
krävs även polismyndighetens tillstånd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda. 
Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. 
Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta och med tillfi·edsställande antal 
sittplatser. Hur serveringsytan ska vara avgränsad avgörs i vmje enskilt fall beroende 
på verksamhet och målgrupp. 
Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet. 

Gemensamt serveringsutrymme 

8 Imp. 14 § 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utry1mne som disponeras av 
tillståndshavmen. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavme att utnyttja 
ett gemensatut serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare sval'a för 

ordning och nykterhet iriom serveringutrymmet smnt för att vad som i övrigt gäller enligt 
denna lag iakttas lmdsr den tid han eller hon bedriver servering där. 

I 8 kap 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavme att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme. Deqnnebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera. 
på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensmnt serveringsutrymme har 

ett eget serveringstillstånd. Ansökan om gemensamt serveringsutrymme kan göras både för 
tillståndshavare av pem1anenta tillstånd och av tillståndshavare av tillfälliga tillstånd. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande gemensamt 

serveringsntrymme: 

Avgränsning av det gemensaunna utryrrm1et ska vara tydligt och det ska vm·a möjligt 

att ha en överblickbarhet över hela området. 
Serveringstider ska bedömas i vmje enskilt fall. 
Tillståndsmyndigheten kan komma att meddela särskilda villkor som exempelvis 
förordnade ordningsvalcter, bordsservering ochfeller personal på den gemensaunna 
serveringsytan under den tid som serveringen pågår. 

7. Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 
Enligt alhnänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd 
också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 
Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut 
om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel fö1iängd serveringstid och utökning av 
serveringslokal eller all11at serveringsutrynnne. Villkoren får inte vma generella utan behovet 

ska bedömas i varje enskilt fall. 

Exempel på villkor som kommnnen kan ställa i samband med beslut: 

119



l~ 
Förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av arrangemang. 
Antal gäster på ett serveringsställe 

12 

Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, kan meddelas vid 
permanent servering eller vid v1ssa evenemang om detta Iaävs ur 
brandsäkerhetssynpunkt 
Villkor som kan meddelas är att den som är serveringsansvarig på ett serveringsställe 
med stadigvarande serveringstillstånd ska ha genomgått utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering. 

8. Tillfälliga serveringstillstånd 

8 kap,2 § 
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänhete11 eller i förening, företag eller 
arnmt slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen 1mder en viss 
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller 
ett enstaka tillf<ille (tillfalligt serveringstillstånd). 

Tillfålligt tillstånd att servera allcohol avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle och 
fömtsätter att det inte är fi·åga om regelbunden, återkommande verksamhet. Tillfålligt 
serveringtillstånd kan medqelas for servering till allmänheten och till slutna sällskap:, 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 

Det är möjligt att ansöka om tillfalligt serveringstillstånd till allmänheten under enstaka 
tidsperioder eller vid enstala tillfållen som vid till exempel konsmier, danstillställningar, 

J; •l 
marlmader, festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. 

Tillfälligct tillstånd till slutna sällskap 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon fmm av gemensamt 
intresse i förening, företag eller sanunanslutning utöver den alctuella tillställningen och där 
arrangören i förväg vet vilka som deltar. Serveringlokalen får inte vara öppen för nya gäster 
under pågående tillställning. 

Det är inte ovanligt att diskussioner uppstår om tillställningen är allmän eller sluten. En 
tillställning som polisen bedömer vara en offentlig tillställning kan aldrig få ett 
serveringstillstånd för ett slutet sällskap utan bedöms då vara öppen för allmänheten. Ä ven 
hur annonseringen sker är viktig vid bedömningen om det handlar om ett slutet sällskap. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd för 
servering till allmänheten: 

Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. 
Stor restriktivitet ska· gälla för tillstånd i samband med idrottsevenemang eller till 
evenemang som frän1st riktar sig till ungdomar. 
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Ett varierat utbud med lagad mat ska kmma tillhandahållas under hela serveringstiden. 

Serveringen ska vara väl avgränsad med tillräcldigt antal sittplatser, utomhus ska 
serveringsytan vam avgränsad med plank, staket, tält eller dylikt. 
Betryggande tillsyn över serveringen ska kmma gamnteras. Bedömning om valeter 
behövs och antalet valeter sker i sann·åd med Polismyndigheten. 
Tillfalliga tillstånd ges högst 6 gånger per år. Därefter anses det övergå till 
regelbunden verksamhet vilket kräver ett stadigvarande tillstånd. 
Tillfalligt tillstånd ska inte bifallas i avvaletan på stadigvarande tillstånd. 
Servering av alkoholdrycker ska avslutas senast kl. 01.00 under förutsättning att risk 
fOr allmholpolitiska olägenheter inte föreligger. 

Tillstånd av servering av spridrycker ges bara undantagsvis, exempelvis vid 
häftskiva. 
Tillfallig servering vid festivaler och liknande arrangemang bör ej medges för längre 
period än sju dagar. 

Sökande ska ha rätt att disponera mm1cytan!lokalen. 

9. Dialog och samverkan 
I dialog och samverkan vill Tings1-yds kornmun utveclda en ömsesidig respekt och förståelse 

för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår kontalet med 
tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att nå samsyn, vara 
lyhörda och lättillgängliga. 

Forf!ler av samverkan 

Utbildning 
Sedan $tt tiotal år har utbildningen Ansvm·sfull alkoholserve,ting vmit en natm-Iig del i 

samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen och restaurangnäringen. Ansvmsfull 
alkoholservering är en evidensbaserad metod som minslem våld och oroligheter på krogen. I 
Kronbergs län har över 600 serveringspersonal och krögme utbildats i metoden. Sedan 2011 
ligger ansvm·et för att kursen m-rangeras på kommunerna. I vårt län har flera konnnuner gått 

s8ll11nan och anordnat kursen. Tingstyds kornmun har och kornmer att anordna kursen 
\. tillsmnmans med Lessebo och Uppvidinge kommuner. 

För att metoden Ansvmsfull alleobolservering ska nå målet med minskat våld på krogarna 
krävs också att kornmunens och polisens tillsyn över serveringruna genomförs regelbundet. 
Dessutom är dialog och informationsträffar med representanter fi·ån näringen och enheten för 
tillståndsgivning ett viktigt inslag i metoden. 

Informationsträffar 
Tingstyds kommun hm· som målsättning att vid ett tillfalle vmt=at år bjuda in 
tillståndsimvm-e med permanenta tillstånd och föreningar och andra mTangörer av tillfalliga 
tillstånd till en infmmationsträff. Representanter fi·ån kommunen, räddningstjänst och polis 

deltar och informerar ol11 de forutsättningm som gäller för alkoholservering till slutna sällskap 
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eller till allmänheten. Infommtionsträffen anordnas lämpligen på våren och blir därmed också 
en förberedelse till de stöne arrangemang som bmkar atTangeras under sommaren. 

l'illståndsenhete:n i l'ingsryds kommun 
Adress: 
Dackegatan 12 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 
Telefon: 0477-44 000 (vxl) 

Alkoholhandläggare: 
Telefon: 0477-443 19 

E-post: socialförvaltningen@tingsryd.se 

Du kan få information och fiuna blanketter för ansökan via kommunens hemsida: 
www.tingsryd.se 

Ytterligare infonnation finns på Statens folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se, under 
mbriken tillsyn. 

.t.•'; 

;.;1 
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Ärende nr 17 

Verksamhetsplan år 2014 för 
energi- och klimatrådgivning 
i Tingsryds kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 l~ 

Justeran e 

~ 

Au§ 290 Dm 2014/388 379 

Verksamhetsplan år 2014 för energi- och ldimatrådgivningen i Tingst'Yds 
kommun 

Kanslichef Garo Lorfalk för fram verksamhetsplan år 2014 för energi- och 
ldimatrådgivningen i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef Garo Lorfalk, 2014-07-0 l 
Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i Tingsryds 
kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen 
i Tingsryds kommun. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Gara Lorfalk 
0477-44113 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

290 2014-08-11 

2014-07-01 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan år 2014 för energi- och klimatrådgivning i Tingsryds 
kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Energimyndigheten bidrar ekonomislet till konnnunen för att denna ska kunna erbjuda 
kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Beträffande finansiering av verksamheten, genom bidrag fi·ån Energimyndigheten, för
utsätter denna att myndigheten godkänner: 

• Ekonomisk redovisning 
• Aktivitetsrapport 
e Verksamhetsplan 

Ansökan om bic.h·ag för 2014 är insldckad till Energimyndigheten, tillsammans med 
ekonomisk redovisning och aktivitetsrapport för år 2013. Beslut har även fattats av 
Energimyndigheten rörande bidragsnivå. Dock har verksamhetsplanen ännu inte över
sänts till Energimyndigheten. 

Förslag till verksamhetsplan 2014 för den kommunala energi- och klimatrådgivningen 
har tagits fram, innehållande bl.a. budget, prioriterade onn·åden samt aktiviteter för året ,, 

Förslag till beslut \c 

Kommunlec.hlingsförvaltningen föreslåT arbetsutskottet besluta att föreslå kommunsty
relsen besluta 

Att anta förslaget till veTksamhetsplan år 2014 för energi- och klimatrådgivning i Tings
ryds konnnun. 

Garo LIJoW11Ll'"" 
Kanslichef 

Exp. till: 
Energimyndigheten 
Samhällsbyggnadsnänmden 
Kansliavdelningen 

1\['v' 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunlednings
förvaltningen 2014-07-01 1(4) 

Energi- och klimatrådgivning 
i Tingsryds kommun 

Tingsryds ko mm u n 
Box88 
362 22 Tingsryd 

V erk~amhetsplan 
2014 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bakgrund 
Energimyndigheten bidrar ekonomiskt till kommunerna för att dessa ska kunna er
bjuda kommunal energirådgivning. Från och med 2006-01-01 till och med 2010-12-
31 samarbetade Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner kring rådgivningen. 
Mellan den l mars 2011 och den 30 april2013 hade kommunen en egen energi- och 
klimatrådgivare på plats i Tingsryd. Därefter har energi- och klimatrådgivningen 
varit spridd på olika personer i kommunen. Kommunen arbetaT för att energi- och 
klimatrådgivningen ska vara förlagd till en person fr.o.m. januari 2015. 

Rådgivningen, som är en kostnadsfri service för i första hand kommuninvånarna, haT 
främst handlat om energieffelctiviseringaT, minskad elförbrukning, reducerad fossil
bränsleanvändning, val av uthålliga uppvärmningsalternativ etc. 

Beträffande finansiering av verksamheten, genom bidrag från Energimyndigheten, 
är denna i första hand garanterad t.o.m. 2014, under fömtsättning av att Energimyn
digheten godkänner: 

• ekonomisk redovisning 
• alctivitetsrapport 
• verksamhetsplan 

Energi- och klimatrådgivaren ska även genomgå de basutbildningar som Energimyn
digheten kräver, med ett godkänt resultat. 

2(4) 

Tingsryds kommun 
Box BB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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l. Kommun 
Denna verksamhetsplan gäller för Tingsryds kommun. 

2.År 
Verksamhetsplanen gäller för 2014. 

3. Budget 
Bidraget från Energimyndigheten under 2014 har beslutats uppgå till drygt 99 000. 
Kommunen bidrar med egna medel i form av stödfunktioner; kontor, IT etc. 

4A. Prioriterade områden 
Tingsryds kommun har valt att i rådgivningsarbetet prioritera energieffektivisering 
och uppvfunmingssystem baserade på förnybar energi. 

Rådgivningen kommer fokusera på ett helhetstänkande där kommunen funnar rikta 
bl. a. informationsinsatser till allmänheten. 

Samverkan är ett annat prioriterat område, där energi- och ldimatrådgivningen foku
serar på att medverka i sammanhang/möten som anordnas av eller i samverkan med 
andra aktörer, 

Att utveckla samåkningen i kommunen är särskilt prioriterat i verksamheten. 

4B. Aktiviteter 
Under 2014 planeras följande aktiviteter: 

Prioriterat Målgrupp Samarbetspartner Aktivitet Mål 
område 

Energi- Kommunens Kommunens bygg- och Generell miljöin- Ökad 
effektivisering medborgare miljöavdelning samt kom- formation i skriftlig ener-

munens informationsavdel- form till allmänheten g im ed-
ni ng velen-

het 
Alternativa Den bilburna Demonstrat-
transportfor- allmänheten ian/provkörning av 
mer elbilar samt inform-

ation kring alterna-
liva drivmedel och 
eco-driving 

Effektivare Hushåll i Energikontor Sydost, lands- Genomföra projektet 
transporter mindre tätar- bygdsutvecklare och håll- "Mobile together" 

ter/landsbygde barhetssam ordnare· 
f1 med be-
gränsad kol-
leklivtrafik 

3(4) IJ 

Tid & Plats 

En informat-
i ansbroschyr 
skickas ut 
under hösten 

En heldag 
under våren 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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5. Uppföljning och utvärdering 
Aktiviteter ska dokumenteras och redovisas till kommunledningsförvaltningen, kommunstyre l
sen ochfeller Energimyndigheten. 

6. Organisation 
Energi- och klimatrådgivningen (EKR) är en halvtid uppdelad i två 25-procentiga tjänster med 
en tänkt projektledare för EKR placerad på kommunledningsförvaltningen samt en projektledare 
för energieffektiviseringsstödet som redan idag är placerad på sarnhällsbyggnadsfårvaltningen 

7. Kompetensutveckling 
Tänlct Energi- och klimatrådgivare Tim Lux (tjänstledig t.o.m. 2014-12-31) ska när han åter 
träder i ~änst delta på nätverksträffar, seminarium och samtliga obligatoriska utbildningar. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 130



131



Ärende nr 18 

Behörighet att 
kvittera ut postförsändelser 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-ll 

Justeran e 

Au§ 291 Dm 2014/48 049 

Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

Kanslichef Garo Lorfalk föreslår förändrad behörighet för att kvittera ut 
postförsändelser mot bakgrund av planerad flytt av avdelningar under augusti 
månad. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef Garo Lorfalk, 2014-07 -Il 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Administratör 
Kommunsekreterare 
Landsbygdsutvecklare 
säkerhetssamordnare 
Kanslichef 

Margona Johansson 
Jörgen Wijk 
Jörgen Larsson 
Torbjörn Ahlgren 
Garo Lm-falk 
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~ Bilaga 

l7 
Ks Au § 291 2014-08-11 

r.'lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 

Gara Lmialk 
0477-44113 

garo.Jorfalk@tingsryd.se 

2014-07-11 

Kommunstyrelsen 

Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Under vecka 34 sker en omflyttning av personal inom kommunledningsförvaltningen, 
varvid kansliavdelningen kommer att flytta fi·ån våning l till våning 2 i kommunhuset 
Därmed kommer leverans av post att komma till våning 2 i kommunbuset 

Idag har personal från såväl kansliavdelningen som informationsavdelningen behörighet 
att kvittera ut postförsändelser. Fr.o.m. vecka 34 kommer avdelningama att sitta på 
olika våningar i kommunbuset Personal fi·ån kansliavdelningen kommer dessutom att 
övergå till utvecklingsavdelningen, som är placerad på sarnma våningsplan. Det är vik
tigt att ha en modell som på ett pralctiskt och effektivt sätt gör det möjligt för kommunen 
att hantera mottagningen av försändelser. Behörigheten att kvittera ut postförsändelser 
bör därför, av pral<tiska skäl revideras och framöver ornfatta personal på kansliavdel
ningen och utvecklingsavdelningen. Detta får att undvika onödigt letande efter personal 
när postförsändelser behöver kvitteras ut. · 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår ar·betsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

Administratör 
Kommunsekreterare 
Landsbygdsutvecldare 
Säkerhetssamordnam 
Kanslichef 

Exp. till: 
Posten AB 
Infonnationsavdelningen 

Margona Johansson 
Jörgen Wijk 
Jörgen Larsson 
Torbjöm Ahlgren 
Garo Lorfalk 

Samtliga ovan nänmda med behörighet att kvittera ut postförsändelser 

0{"\1 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

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

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 19 

Beslut om taxor 
i konsert- och konferenslokalen 
Gibson Auditorium 
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~Tingsryds 
\!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 289 Dm 2014/99 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår taxor i nya konsert- och 
konferenslokalen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 49, 2014-04-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 77,2014-03-03 
Kultur och fritidsnämnden § 19, 2014-02-04 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kornmunfullmäktige att besluta 

att anta taxa för uthyrning av konsert- och konferenslokalen i Gibson 
auditorium enligt protokollsbilaga från kultur- och fi·itidsnämnden (§ 49, 
20 14-04-16). 

24 
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- Bilaga Ks Au § 289 2014..:08-11 

SANIDdANTRÄDESPROTOKOLL 5 ,a ~'fingsryds 
l-, ~kommun 
-1/ Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-16 

Justerande 

-fiN~S-~VOS KOMMUN 

. 2014 ·07 .. _ O 1 ;f o -'r 
nnr;&DIY /11 · 

l 

Kof§ 49 Dnr 2014/17 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen (bilaga) 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-02-04, § 19, 
att föreslå taxor för konsett- och konferenslokalen i Tingsryd. 

KommunstyTelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-03, § 77, att 
åtenemittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kultur- ochfritidsnämnden § 19/2014. 
Kommunstyrelsen§ 77/2014. 
Förslag till taxa för att hyra den nya konsert- och konferenslokalen i 
Tingsryd, kultur- och fritidschef Stefan Johansson 2014-04-16. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfulhnäktige att fastställa taxa får konsert- och 
konferenslokalen enligt bilaga 1. 

Exp. 
Kommunfullmäktige 

. . 

Utdragsbestyrkande 
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\~ G:~ Tingsryds 
\;.!!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

(·_ 

Justeranc e 

Au§77 Dm 2014/99 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
föreslagna taxori nya konsert- ochkonferenslokalen för år 2014-2015. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden,§ 19,2014-02-04 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnäumden för framtagande av 
nytt ,'förslag till taxor för konsert- och konferenslokal för år 2014-2015 . 

.) 

Exp: 
Kultur- och fritidsnärrmden 

(~ 
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,t1 @T:ingscyds 
l ;/ ·~· kommun 

SANmJANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-04 

·) 

Justerande 

Kof § 19 Dnr 2014/17 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen (bilaga) 

Den nya konsert- och konferenslokalen beräknas vara fårdig i september 
2014. Då uthymingen kommer att administreras av kultur- och 
fritidsförvaltningen har förslag till taxor för denna lokal tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för att hyra den nya konsert- och konferenslokalen i 
Tingsryd, kultur- och fritidschef Stefan Johansson 2014-01-20. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för konsert- och 
konferenslokalen för år 2014-2015 enligt p vanstående förslag. 

Exp. 
Kommunfulhnäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritids
. förvallningen 2014-01-20 1 (1) 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

Förslag till taxa för att hyra den nya konsert och konferenslokalen i Tingsryd. 

Med anledning av att Tingsryds kommun under september månad inviger en ny kon
sertlokal/konferenslokal så föreslår kultur och fritidsnämnden följande taxor för uthyr
ning av konsertlokal för totalt 450 besökare. 

Kommersiella evenemang med professionella artister 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Lokala evenemang, föreningar inom Tingsryds kommun 
Samt 1 O % av redovisade bi/jettintäkter. 
4 timmar, därutöver 500 kr extra/timme 

Konferens eller föreläsning upp till 4 timmar 
Därutöver 1 ODD kr extra/timme 

Tingsryds kommun/förvaltningar upp till 4 timmar 
Därutöver 1 ODD kr extra/timme 

Ingår: 
Konferensansvarig 
Block och pennor samt vatten 
Grundläggande ljud och ljus (AMB) 

+? Extra bord i entre 

Ingår inte: Garderob 

Förslag till beslut 

16 000 kr/8 !im. 

2 ODD kr 

3 ODD kr 

4 ODD kr 

Kultur och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att fastställa förslaget till taxa för uthyr
ning av konsertlokal/konferenslokal 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
skyttegatan 2 o4n 441 oo (ffl 
Tmgsryd / "~··-- /i t' ') /---J--···· A;.!·}\ ' i 

( // ,j(U /'\ 

lax 
0477 311 37 

e-posUhemsida 
kulturfrilid@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

J C) 
~ 
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Ärende nr 20 

Angående 
anläggande av våtmark i anslutning 
till Bräkneån mellan Ygden och Tiken 
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r:.:l Tingsryds 
\;!!:.) kommun 

SANildANTRÄDESPROTOKOLL 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 

Justeran e 

c;·zrs 

Au§ 254 Dm 2013/491 432 

Angående anläggning av våtmark i anslutning till Bräkneån mellan 
Y g den och Tiken 

I februari 2014 föreslog kanslichef Garo Lorfalk i ett remissvar att en 
fördjupad utredning görs i syfte att närmare kunna utreda förutsättningarna 
för anläggarrdet av en våtmark i anslutning till Brälmeån mellan Y g den och 
Tiken. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade §60/20 14 att med utgångspunkt 
från kanslichefens remissvar uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i 
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen gå vidare i utredningen och 
förutsättningar för anläggande av våtmark. Möjligheten till extern 
finansiering genom exempelvis LOV A-medel ska11 belysas. 

Kanslichef Garo Lorfa1k och samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark 
föreslår i förnyat remissvar att Tingsryds kommuns mot bakgrund av 
kommunens ekonomiska situation samt osälcerheten kring om LOV A-medel 
överhuvudtaget kan utgå, avvaktar med att vidare utreda förutsättningarna för 
en våtmark i anslutning till Brälmeån. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Gara Lorfalk, 2014-06-02 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att med föreliggande utredningsunderlag uttala 
att ett uppförande av anläggning av våtmark i anslutning till Bräkneån mellan 
Y gden och Tiken inte är aktuellt för närvarande. 
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?l/ Q~DTingsryds 
· ·J!{· kommun 

Kommunlednings-
förvaltningen 2014-06-02 

Gara Lorfalk 
0477-44113 

g a ro .l orfalk@tingsryd. se 
Dnr 2013/491 432 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Angående anläggande av våtmark i anslutning till Bräkneån mellan Ygden 
och Tiken 

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att i sann·åd med samhällbyggnads
förvaltningeri gå vidare med utredning och förutsättningar för anläggande av våtmark i 
anslutning till Brälmeån mellan Y gelen och Tiken. I uppdraget ingår även att belysa 
möjligheten till extern finansiering. 

Följande yttrande överlämnas härmed. 

Förstudie 2012 samt remissyttrande i februari 2014 
Den lO februari 2014 överlänmades ett remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
rörande rensning alternativt våtmaTksanläggning i anslutning till Bräkneån. I remissva
ret föreslogs att en fördjupad utredning görs i syfte att nännare kunna utreda förutsätt
ningama för anläggand et av en våtmark i onn·ådet. Som underlag hänvisades bl. a. till en 
förstudie som gjordes september 2012. 

2012 års föi·studie presenterade fyra olika alternativ rörande våtmaTksan läggning i det 
aktuella onirådet. Utöver detta presenterades även ett nollalternativ, som skulle innebära 

· att man behåller Brälmeån som den äT idag. De fyra alternativen innebär 
l) anläggande av sedimentfålla: kostnad ca 355 000 kr ex. moms · 
2) våtmark genom schaktning på västra sidan: kostnad ca 2 700 000 kr ex. moms 
3) våtmark genom mindre dännling: kostnad ca 970 000 kr ex. moms 
4) våtmark genom större dännling: kostnad ca 970 000 kr ex. moms 

De första två alternativen im1ebär ingen omprövning av befintligt torrläggningsföretag. 
Alternativ l irtnebäT enjämfdrelsevis liten reduktion i närsalter som går vidare ut i vatt
net. Alternativ 2 innebåT höga kostnader för anläggningen. Altemativ 3 och 4 innebär att 
befintligt dilmingsföretag måste omprövas altemativt läggas ner. Detta kräver att ansö
kan görs till Mark- och miljödomstolen smnt risken för en lång, komplicerad och kost
sam process för det fall delägarna i dilmingsföretaget inte är ense om åtgäTden. 

Möjligheter till extern finansiering 

LOVA-bidrag 
Enligt gällande förordning (SFS 2009:381) om lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) får 
stöd ges till bl.a. frarntagm1de av plm1er för och genomförande av kostnadseffektiva åt-

r~ gärder som bidrm till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön. LOV A-stöd 
-~~ ?{_kan ges med maximalt 50 procent av kostnaden för den fördjupade förstudiens stödbe-

~A.j i:ättigade åtgärder. För resterande 50 procent krävs egen finansiering. Ansölmingstiden 

Tingsryds kommun besöksadress telefon lax e-posUhemsida 

1(4) 

Box 88 Torggatan 12 0477-441 00 (vx) 0477-313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 

~ 
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för LOVA-bidrag år 2014 gick dock ut i februari i år. De ansökuingar som inkommer 
därefter behandlas i den mån det fortfarande finns medel att fördela. 

Biologisk återställning 

2(4) 

Biologisk återställning syftar till att genom olika åtgärder återfå de ruter som fmms i 
vattendrag innm1 försurning drabbade dem. I första hand avses åtgärder som underlättar 
natmlig återkolonisation av fisk och andra organismer. Projektbidrag kan utgå; som 
täcker 85 procent av projektkostnaden. Bidraget söks hos länsstyrelsen. För att få BA
bidrag är det viktigt att vattenkemin i det aktuella vattendraget har legat stabilt på ett 
pH-värde över 6 i minst fem år. Bidraget torde alltså förutsätta att en utredning görs 
kring vilka eventuella arter som försvunnit från Brälmeån pga. försuming. 

Fiskevårdsbidrag 
Genom förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården finns möjlighet att ansöka om 
bidrag för fiskevårdande åtgärder, fi·ämst i vatten där allmänheten har rätt att fiska. At
gärder som är stödberättigade är dels sådana som främjar fiskevården och dels åtgärder 
som fi·ämj ar den biologiska mångfalden. Ansvaret faller generellt på den som råder över 
resursen, oftast på mark- och fiskerättsägmna eller fiskevårdsområdena, om sådana 
fi1ms. Bidraget söks hos länsstyrelsen senast i oktober och har tidigare beviljats med upp 
till 75 % av kostnaderna; oklart hm det ser ut i dagsläget. Enligt Havs- och vattenmyn
digheten finns under år 2014 inga medel avsatta särskilt till fiskevårdsprojekt utru1 varje 
länsstyrelse måste prioritera mellan arbetet med vattenförvaltningen, kalkning, åtgärd
program för hotade ruter, LOV A-projekt och fiskevårdsprojekt. 1 

Bidrag ur Fiskevårdsfonden . . 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdförbtmd förvaltar en fond ur vilken niedel kan sökas. 
till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till 
l\tveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar. Berättigad att söka medel är 
distrikt i:rlöm eller förening ansluten till Sveriges Sportfisl~e- och Fiskevårdsförbund. 
Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från arman beaktas, medlem i förbtmdet 
ellel'' organisation med nära anlm§tning till förbundet. f. 

Det elmnomiska läget i kommunen 
Utifi·ån 2013 års bokslut kan konstateras att maTginalerna i konmmnens ekonomi är små 
och bedömningen de närmaste åren är att marginalerna inte kommer att öka, utan sna
rru·e krympa ytterligare: Kommunfullmäktige antog i november 2013 riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, som bL a. innebär· att kommunens resultatmål långsiktigt ska 
höjas till2 %av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjänming. I riktlinjerna har 
också fastställts att investeringar långsiktigt ska göras för egoa medel (dvs. utan upplå
ning) samt att låneskulden ska minskas genom pla11erade årliga amorteringm. 

Vid kommunstyrelsens sanm1a11träde den 14 april2014 behandlades ärende rörande 
ekonomiska mbetsramm för 2015 samt anvisningar för budgetarbetet. I samband med 
behandlingen av ärendet beslutades att " ... uppdra åt kommunchefen att inleda arbetet 
med att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi inför beslut 
om budget 2016, i syfte att skapa erforderliga marginaler och ha11cllingsutrymmen i 
verksamhetema. Detta ilmebär krav på effektiviseringar och rationaliseringm· i de olika 
verksamheterna och kan eventuellt kräva inskränlmingar, sänlming av ambitions- och 

1 https://www.havochvatten.se/4 .16a42a771405a5 e96071 c63 .html 
Tingsryds kommun 
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kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa delar av verksamhetema." Balegrunden är det 
bekynnnersamma ekonomiska läge som konnnnnen befinner sig i. 

Antagandet av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, tillsammans med kommun
styrelsens beslut, innebär att konmmnen som helhet behöver prioritera ia'aftigt vad gäl
ler investeringar och kostnader. Uppdraget är i detta avseende mycket tydligt. 

Bedömning och förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 14 januari 2014 beslut att samhällsbyggnads
förvaltningen aktivt ska arbeta för att Bräkneån ska rensas inom Tingsmåla-EbbaJycke 
tonläggoingsföretag. Detta i syfte att följa den fönättning utifrån vilken torrläggoings
företaget har påförts ansvar för anläggningen. För närvarande pågår arbetet i samhälls
byggnadsförvaltningen att under innevarande eller under nästa år företa rensning av 
Brälmeån, inom torrläggningsföretagets verksamhetsområde. 

Redan idag pågår alltså ett arbete med att rensa Bräkneån, med de kostnader som detta 
medför. En fördjupad utredning rörande anläggningen av en våtmark kommer att inne
bära kostnader för att företa utredningen. Om man därefter beslutaT att gå vidare med att 
anlägga någon form av våtmaTk, i enlighet med något av de alternativ som föreslagits i 
2012 års förstudie kommer detta att limebära dels investeringskostnader i själva anlägg
ningen och därpå följande drifts- och underhållskostnader för densamma. Sett i ett större 
attraktivitetsperspektiv följer även att det, utöver anlåggandet av själva våtmarken, kan 
bli :fi·åga om ytterligare investeringar kring densamma. Det är här fråga om att t.ex. an
lägga gång- och cykelvägar, broar och andra åtgärder för att höja attraktiviteten i områ
det och göra det mer tillgängligt och trivsamt för allmänheten, framför allt då det kom
mer att handla om en tätortsnära våtmark. Detta helhetsperspektiv börman ha med sig 
genom hela processen, från utredning till anläggning. 

Frågan som behöverställas i detta avseende är huruvida ilet kan anses ekonomiskt för
svarbart, uti:fi·ån det rådande ekonomiska läget i kommunen, antagna riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ~amt uppdraget att nå en hållbar ekonomi, att i nuläget gå·vidare 
med detta projekt. Projektet måste också ses i ljuset av samhällsbyggnadsnänmdens 
beslut om rensning av Brälmeån, även om beslutet i sig självt inte nödvändigtvis uteslu
ter att en fördjupad utredning görs. 

Bedönmingen är att en vidare utredning rörande anläggning av våtmade i anslutning till 
Bräkneån för närvarande inte kan anses vara ekonomiskt motiverad. Sintsatsen är att 
det, utifrån ett ekonomiskt perspektiv inte kan bedömas utgöra en prioriterad fråga eller 
satsning. Sannolikt skulle en utredning och därpå följande anläggning av våtmarken 
innebära stora kostnader. Detta trots de möjligheter till extern finansiering som finns. 
Redovisningen ovan tyder även på att kvalificeringskraven för att erhålla bidrag i vissa 
fall är sådana att projektet i:fi·åga kan komma att falla utanför ramen för vad som är möj
ligt att erhålla bidragsmässigt. Förslaget är därför att kommunen tmder rådande omstän
digheter bör avvakta med att vidare utreda förutsättningarna för en våtmark i anslutning 
till Bräkneån. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

~-= ~;:::----? ~ /7 
~~~'-d v.~~ c ,__./?/ (.,___ 
Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-p ost/hemsida 
lmmrnunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bilagor: 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, KsAu 2014-02-24, § 60 
Beslut samhälls byggnadsnämnden, SBN 2014-01-14, § 18 

4(4) 

Beslut kommunfullmäktige, KF 2013-11-28, § 185, med utdrag ur Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 
Beslut kommunstyrelsen, KS 2014-04-14, § 75 

•'· 

;/:q; 0_ 

rvv 
Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

,,, 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SA~ANTRÄDESPROTOKOLL / (!}Tingsryds 
tJ ·~· kommun 

')/4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Au§ 60 Dnr 2013/491 432 

Svar på remiss gällande planer på rensning alternativt våtmarks
. anläggning i anslutning till Bräkneån mellan Y g den och Tiken 

Kanslichef Garo L01falk har sammanställt ett remissvar gällande rensning 
alternativt våtmarksanläggning i anslutning till Bräk:ueån mellan Y g den och 
Tiken. Kanslichefen föreslår att en fördjupad utredning och konsekvensanalys 
genomförs av Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef Gmo Lorfalk, 2014-02-1 O 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att med utgångspunkt från kanslichefens skrivelse uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att i samråd med 
samhällsbyggnadsforvaltningen gå vidare i utredningen och förutsättningm 
för anläggande av våtmark Möjligheten till extern finansiering genom 
exempelvis LOVA-rnedel skall belysas. 

Exp: 
Kommunledningsforvaltningen 
Samhällsbyggnadsforvaltningen 

2014-02-27 

13 
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~Tingsryds 
'(!}kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 36 (39) 

2014-01-14 

Justerande 

l' )-'l' . 1 rr 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV ALTNINGEN 

§ 18 Dm: 2012 0571 432 

Planer på nnsning alternativt våtmarksanläggning i 
anslutning till Bräkneån mellan Y gden och Tiken. 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-12-20, § 327. 

BAKGRUND 

Tingstyds kommun äger mark runt Brälmeåu mellan Ebbalycke och Y gden. 
Inom detta område fim1s det ett dikningsföretag, Tingsmåla-Ebbalycke 
tonläggningsf6retag, som häver att åfåran hålls öppen och rensas med jänma 
mellatnum.'Senast en rensning genomfördes var 1981 och en riy rensning 
behövs iued tanke på statusen på ån och kraven i dilmingsföretaget. Under 
senaste åren har det fö1ts en diskussion om att skapa en våtmat-k inom området. 
Dessa-dislmssioner hat· dock avstatmat både av ekonomiska skäl och att man 
inte konnnit överens om utformingen av mmådet. 

Nu måste man ta ställning till om ån skall rensas vilket vi är 'skyldiga till om 
inte domen avseende dikningsföretaget rivs upp. Alternativt statiar man aktivt 
arbetet för att riva upp domen med syfte att skapa en våtmark. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

SamhällsbyggnadsnäJlUlden beslutar 

att satl1hällbyggnadsf6rvaltningen aktivt arbetar för att Bräkueån skall rensas 
inom Tingsmåla-EbbaJycke torrläggningsföretag 

Utdragsbestyrkande 

l 
l 
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\!!!) kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (39) 

Justerande 

U-fl-i 

2014-01-14 

§ 18 fmts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att smi1hällbyggnadsförvaltningen aktivt arbetar för att Brälmeån skall rensas 
inom Tingsmåla-Ebbalycke torrläggningsföretag 

Exp 
Kommunstyrelsen 
Jonas Weidemnark 
Christer Kaisaj1mtti 

Utdragsbestyrkande 

i 

l 
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() (!JTmgseyds »' ·.· kommun 
Kommunfullmäktige 

Justeran e 

'1tv;c· /, . 
F· 

SANTIUANTRÄDESPROTOKOLL 

2013,11-28 

Kf§l85 Dm 2013/444 003 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

EkonomichefDaniel Gustafsson redogör för förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomichef Daniel Gustafsson, 
201H0-29. 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomichef Daniel 
Gustafsson. (Bilaga l) 
Beräkning av ingåendtt balans i resultatutjämningsreserv. 
RUR i praktiken, Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning, Sveriges 
Kommtmer och Landsting. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 356,2013-11-04. 
Kommunstyrelsen § 183, 2013-11-18 · · 

Beslut 

Komml)lJ.fullmäktige beslutar 

att anta Riktlinjer fö.r god ekonomisk hushållning enligt bilaga 1 sidan!, samt 

att dänned inte införa en resultatutjämningsreserv. 

Exp: 
EkonomichefDaniel Gustafsson 

\t Utdragsbestyrkande 2013-12-04 

10 
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BILAGAl 

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

God ekonomisk hushållning 

Tingstyds kommun ska vara en kommun med en stabil och långsiktigt hållbat ekonomi. 

Genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och 
för fi·amtiden tas ansvar för den fi·amtida välfarden. V atj e generation ska bära kostnaden får den 
service och den själv beslutat· om och konsumerar. Nästa generation medborgare i TingSJyds 
kommun ska inte ges sätme förutsättningar för en ftmgerande välfard än vad dagens medborgare 
har. 

God ekonomisk hushållning i Tingstyds kommun illllebär 
0 att det över tiden råder balans mellan inlmmster och utgifter 
• att den komrmmala verksamheten utfårs-på ett ändamålenligt och kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av komrmmen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med 

ett långsiktigt perspektiv 

· I detfinansiella perspektivet lägger vi stor vikt vid att investeringar över tid finansieras med 
egna medd samt att resultatnivån är tillräcklig för att ge godamarginaler i ekonomin, att förmö
genheten inte ska urholkas samt att genom anpassning av den årliga investeringsnivån även 
möliggöra en minskning av låneskulden. 

. Viktiga faktorer i verksamhetsperspektivet är att all verksamhet som fmansieras av Tingsryds 
kommun ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta ställer krav på ständig prioritering, 
effektivisering och fömyelse av verksamheten 'för att. anpassa verksamheten till förändrade får
utsättningar, t ex vad gäller demografi. De tillgängliga resursema samt graden av effektivitet 
sätter gränsen för verksamhetens omfattning och kvalitet. 

All planering ska ske med god fi·amförhållning och i ett långsiktigt perspektiv. Vi lägger stor 
·vikt vid tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Detta sket inom ramen för 
kommunens stynnodell och därtill hörande styrande dokument såsom t ex vision och översikts
plan. All planering ske med beaktande av kmnmunens ekonomiska förutsättningar. 

Följande lånsiktiga finansiella mål ska leda till god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun 
och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden av ekonomisk betydelse: 

0 Arets resultat ska långsiktigt uppgå till minst z% av skatteintäkter och uijämning. Re
sultatet ska a)drig understiga J%. 

• Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge utrymme för 
amortering av låneskulden. Det im1ebär att den årliga investeringsvolymen s!Gi klllllla 
fmansieras med egna medel och utan upptagande av nya lån. 

o Lånesktllden ska minska genom planerade årliga amorteririgar. 

Fullmäktige fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resul
tat, investeringsnivå och låneskt1ld för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga må
len i dessa riktlinjer. I samband med budgetbeslut fastställs också mål för verksamheten med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för verksamhet och ekonomi görs 
löpande under året samt i årsbokslut. 

/-L_ ~rv.; 
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Koilllmmstyrelsen 

. 

ustemnde 

{75 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-04-14 

Ks § 75 Dm 2014/119 041 

Ekonomiska arbetsramm· 2015 samt anvisningar för budgetarbetet 

Centrala chef~ gruppen har fastställt ett förslag gällande ekonomiska 
arbetsramar för nästkommande budgetår, vilket föredras av ekonomichef 
Daniel Gustafsson. 

Beslutsunderlag 
Förslagtill ekonomiska arbetsramar 2015 samt anvisningar för budgetarbetet 
Komunmstyrelsens arbetsutskott§ 116,2014-03-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att beräknade tillgängliga resurseri 2015 års resultatbudget (3,3 mkr) tillfors 
socialnämndens budgetram, · 

att därmed fastställa arbetsramar for bud get 2015 i enlighet med 
protokolls bilagan, 

att som investelingstal( (utöver äldreboende kvarteret Örnen 20 15) i den 
kommande investerihgsplane~ foreslå 23,3 miljoner kr 2015, 18 miljonerler 
2016, 30 miljoner kr 2017 och 30 miljoner kr 2018, 

att uppdra åt lemmunchefen att inleda arbete med att ta fi-am forslag till 
åtgärder fiir en hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa 
erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta ska 
uppnås genom effektiviseringar och rationaliselingar i verksamheterna samt 
inskränlming, nedläggning och kvalitetssänlming av verk:samhetema. 

att slutrapport ska lämnas i januari 2015. 

När ärendet handläggs i konummstyrelsen framställs följande yrkanden. 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt med justering enligt nedan gällande den4:e att
satsen och att en ny 5 :e att-sats läggs till: 

(att-sats 4) 
att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag till 
åtgärder for en långsiktig och hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i 
syfte att skapa erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i 
verksamheterna. Detta .lime bär krav på effektiviseringar och rationaliseringar 

~) N 'utamgsoestyr!mnae 
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\;!l kommun 
Komnnmstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-04-14 

Ks § 75 forts. Dm2014/119 041 

i de olika verksamhetema och kan eventuellt lcräva inskränlruingar, säolming 
av ambitions- och kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa delar av 
verksamheterna. Sluu·apport i dmma del ska lämnas senast i januari 2015, 
samt 

(att-sats 5) 
att uppdra åt kommunchefen att utreda fömtsäfuringar och konsekvenser for 
att genomfora en gemensam ekonomiorganisation for konmmnkoncemen 
inordnad inom konrmunledningsförvaltningen. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar med instänunande av Cecilia Cato (C), 
Anna Johansson (C) och Mikael Andersson (C) att konmmnstyrelsen beslutar 

att tillsätta en parlamentarisk grupp att ta fram forslag till åtgärder för en 
hållbar ekononri inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa marginaler och 
handlingsutrymmen i verksamheterna, samt 

att den parlamentariska gruppen ska ha tillgång till etforderligt 
tjänsternannastöd. 

Kornmunstyrelsen beslutar om ajournering av santmanträdet Efter 
ajomnering åtelupptas samrnanu·ädet. 

Konununstyrelsens ordförande flnner att konm1unstyrelsen är enig i att bifalla 
att-satsema 1-3 samt ny att-sats 5 enligt Mikael Jeanssons yrkande. Gällande 
den4:e att satsen flnns ett yrkande från Mikael Jeansson (S) och ett från Britt
Louise Ber~dtsson (C). 

Kommunstyn;lsens ordförande ställer yrkandena mot varandra och fmner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
0Jmösming begärs. 

Kommunstyrelsen beslutar att godlcätma följande beslutsordning: 
Jacröst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Britt-Louise Bmndtssons (C) yrkande. 

Med 8 ja-röster'mot 4 nej-röster boolutar kommunstyrelsen att bifalla Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. l ledamot avstår. 

Justerande 

l ~l 
l Utdragsboslyrkande ,. 

}O 
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SAMMANTRÄDFSPROTOKOLL 

2014-04-14 

Ks § 75 forts. Dm 2014/119 041 

Ja röstar Inge Strandberg (M), Lars Björck (M), BirgittaSöderlind-Hörberg · 
(M), Mikael Jeansson (S), Barbro Svensson (S), Gmmar.Fransson (S), Sven
OlofKarlborg (FP) och.Patrick Ståhlgren CM). 

Nej röstar Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C) och 
Britt-Louise Berndisson (C). 

Göran Mård (V) avstå:t ftån att rösta. 

Beslut 

Komnnmstyrelsen beslutar 

att beräknade tillgängliga resm·ser i 2015 å:ts resultatbudget (3,3 mkr) tillförs 
socialnämhdens budgetram, 

att därmed fastställa arbetsramar får budget 2015 i enlighet med 
protokolls bilagan, 

nattsom investeringstak (utöver äldreboende kvarteret Örnen2015) i den 
'kommande investeringsplanen föreslå 23,3 miljoner h 2015, 18 miljoner kr 
2016, 30 miljoner la 2017 och 30 miljoner kr 2018, 

att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag till 
åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i 
syfte att skapa erforderliga marginaler och handlingsutryi1llllen i 
verksamheterna. Detta innebär krav på e:Etektivisedngar och rationaliseringar 
i de olika verksanilieterna och kan eventuellt kräva inskränkningar, sänlming 
av ambitions- och kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa delar av 
verksanilieterna. Slutrappmt i dem<a del ska länmas senast i januari 2015, 
samt · 

att uppdra åt kommunchefen att utreda förutsättningar och kons10kvenser ror 
att genomföra en gemensam ekonomiorganisation för konununkoncernen 
inordnad inom kommtmledningsförvaltningen, 

P(_MJ Bxp: 

Justeran e 

Samtliga nätunder och styrelse!' 
Ekonomiavdehlingen 
KommunchefLaila Jeppssoll 
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Ärende nr 21 

Handlingsplan för mätning av 
mobiltäckning i Tingsryds kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
') \ '\:9 kommun 
Y~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 

Justeran e 

2013/104 534 
Au§ 266 Dnr ?:014/184 534 

Handlingsplan för mobiltäckning i Tingsryds kommun 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår en förnyad handlingsplan 
gällande attraktiviteten som rörmobiltäckning i Tingsryds kommun. I 
åtgärden ingår mätningar av 20-, 30- och 40-täckning samt tillgång till 
publiceringsverktyg. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse näringslivsutvecklare Thomas Mattsson, 2014-06-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkärrna handlingsplan för attraktiviteten gällande mobiltäckning i 
Tingsryds kommun, samt 

att kostnadentäcks med medel ur attraktivitetsprogranunet. 

24 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Ärende: 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2014-06-17 

Till KSAU 

Handlingsplan för mätning av mobiltäckning i 
Tingsryds kommun 

Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen för fortsatt mätning 
av mobiltäclming i Tingsryds kommun. 

Att kostnaden härleds till attraktivitetspro grannuet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare · 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362.22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 

. www.tingsryd.se 
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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2014-06-17 

Att kartlägga mobiltäckningen i Tingsryds 
kommun 

2(2) 

År 2030 har koillmunen väl fungerande kom
munikationer och en god infrastruktur för 
transporter, information och energi i form av 
vägar, förbilidelser till järnvägsstationer och 
flygplatser, kollektivtrafik, bredband, tele
kommunikationer och elnät. 

Saknas som strategi, men går väl in i intention
erna mer visionen. 

Under 2013-2014 har Tingsryds kommun via Imqtel gjort mobilmätningar avseende 
2G- och 3G-täckning i kommunerl. Kommunen har också investerat i mätutrustning. 
Resultatet av mätningen publiceras genom hemsidan täclmingskollen. Mätningar har 
skett på de flesta platser i kommunen, men behöver kompletteras. För 4G har inga mät
ningar gjorts. 
För att få en heltäckande bild av även 4G-täckning samt få möjlighet till publicering det 
kommande året behöver vi göra ytterligare mätningar. Mätningar kommer även att ske i . 
2G- och 3G-nät. 

Kostnad: 
Att genomföra Iqmtel;s kompletterande mätningar tillsmans med att :fa tillgång till 
publiceringsverktyg för allmänheten kommer att kosta 36000 kr, vilka härleds ur attrak
tivitetsprogrammet 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon lax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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