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Motioner och medborgarförslag 
äldre än sex månader 
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Tingsryd s 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

Justerare 

§ 122 

Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

Dm 2015/168 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

En sammanställning av motioner och medborgarförslag som inte behandlats 
och som är äldre än sex månader redovisas för fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

l Utdcagsbestyrkande 
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Redovisning av motioner äldre än sex månader 

Motion 

Motion om att öka konsumtionen av viltkött 

Motion om handlingsplan för att minska vildsvinsstammen 

Motion om en giftfri kommun 

Motion om närproducerad mat till förskolor, skolor och 

servicehus 

Motion om relationer över generationer- helgarbete för 

ungdomar 

Motion om framtida träbyggnation 

Motionär /förslagsställare 

Carl-Henrik Henmalm (M) 

Barbro Svensson (S) 

Anette Weidenmark (KD) 

Sven-Olof Karlborg (FP) 

Anette Weidenmark (KD) 

Mikael Jeansson (S) 

Carl-Henrik Henmalm (M) 
Sven-Olof Karlborg (FP) 

Mikael Andersson (C) 

Göran Mård (V) 

Anette Weidenmark (KD) 

Marianne Bergström (KD) 

Mikael Jeansson (S) 

Patrick Ståhlgren (M) 

Sven-Olof Karlborg (FP) 

Mikael Jeansson (S) 

Patrick Ståhlgren (M) 

Anette Weidenmark (KD) 

Sven-Olof Karlborg (FP) 

Datum remiss kf Ansv tjänsteman/nämnd 

2013-11-30 Kommunstyrelsens ordförande/ 

Ordförande i samhällsbyggnads

nämnden 

2013-12-19 Samhällsbyggnadsnämnden 

2014-01-30 Upphandlingssamordnare 

Helen Östman 

2014-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 

Kostchefen 

2014-03-27 Socialnämnden/ 

Personalchef Helena Clemedtsson 

2014-08-28 Kommunchef Laila Jeppsson 
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Motion om valfrihet för äldre i Tingsryds kommun Mikael Andersson (C) 

Anna Johansson (C) 

Redovisning av medborgarförslag äldre än sex månader 

Medborgarförslag Förslagsställare 

Scen på torget i Tingsryd Christina Bengtsson 

2014-08-28 Socialnämnden 

Datum 1remiss kf Ansv tjänsteman/nämnd 

2014-01-30 Samhällsbyggnadsnämnden 

~~ 
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Ärende nr 23 

Revideringar av 
avfallsföreskrifter 
i Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-23 

Justerare 

§ 91 

Revideringar av avfallsföreskrifter i Tingsryds kommun 

Dnr 2015/121 452 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna revideringar, uppdateringar av 
lagrum och redaktionella ändringar av avfallsföreskrifter enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nya kommunfullmäktige antog 2014-11-27, § 22, en ny avfallsplan. 
Avfallsföreskrifterna behöver revideras dels utifrån nya förhållanden, 
ändrade lagrum, den nya planen samt den organisationsförändring som 
genomfördes 2011-07-01 då samhällsbyggnadsnämnden ochjävsnämnden 
bildades. 

Varje kommun ska enligt 15 kap 11 § miljöbalken ha en 
renhållningsordning. Denna består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Nu 
gällande föreskrifter baseras på den gamla planen från 1994. 

Föreskrifterna antagna 2010-09-30 och tidigare versioner har kallats 
renhållningsordning. Den korrekta bedömningen enligt miljöbalken är 
avfallsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 30, 2015-02-24 

l 
l Otdragsbestyrliande 
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Avfallsföreskrifter 
Revidering av föreskrifter KF 2010-09-30, § 118-

Revideringar godkända av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-24, § 30 
(Dnr 2015-0114-450) 

Revideringar antagna av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, §xx 
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AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2 (21) 

§l TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

För den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i miljöbalken (SFS 
1998:808f,ävfallsförordningen (SFS 20 Il :927) (SFS 200 l: l 063), föreskrifter 
om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt 
andra författningar. 

Därutöver skall bestämmelserna i dessa föreskrifter tte1R-FH:I--ft:;HflfrH-A+fl~t:H'EIHTHW 
gälla för Tingsryds kommun. 

Denna renhållningsordning träder i kraft 201 O 11 01 då renhållningsordning 
avtagen av kommunfullmäktige 2009 04 O 1 upphör att gälla. 

§ 2 ANSVAR 

Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen har det lagstadgade ansvaret 
iför avfallshanteringen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska 
förvaltningen är verkställande organ. 

Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Undantag gäller för de avfallsslag som omfattas av producentansvar enligt 
förordningar som utfårdas med stöd av miljöbalken. 

Det kommunala ansvaret för hushållsavfallet omfattar insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande. 

Som exempel på lokaler där avfall, som är jämförligt med hushållsavfall , kan 
uppkomma kan nämnas affärsrörelser, restauranger, skolor, samlingslokaler, 
fritidsanläggningar, sjukhus, kontor och förvaltningar. 

2.1 Eget transportansvar 

Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som 
inte får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
skall de1me låta forsla bort till av kommunen eller producent anvisad 
plats. Borttransport skall ske så ofta och på sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa eller annan störning ej uppstår. 
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§ 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

3.1 Auktorisation 

För att avlämna avfall eller varor ur avfall vid avfallsanläggning 
deponeringsanläggningen i Elsemåla krävs att transpmiör skall träffa 
avtal om auktorisation för transport enligt särskilt formulär. 

3.2 Avgiftsskyldighet 

A v giftsskyldighet för den kommunala avfallshanteringen enligt fastställd 
taxa åligger fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. Taxan fastställs 
av kommunfullmäktige. 

3.3 Information 

Fastighetsägaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
som bor eller är verksam på fastigheten om gällande lagregler för 
avfallshantering inklusive bestämmelserna i dessa föreskrifter. 

3.4 Emballering av avfall m m 

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 
vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. 

Avfall som läggs i behållare eller sltill:J2s ner i sopnedkast skall vara 
inlagt i påse eller paket av lämplig storlek eller beskaffenhet. Påsen eller 
paketet skall vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Lättruttnande, vätskehattigt eller illaluktande avfall skall vara väl 
im1eslutet i förpackning som tål väta. 

Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, 
spik eller nålar skallläggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i 
påse eller paket. 

Frätande ämne eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas 
i säck/behållare eller sopnedkast. 

I behållare eller §:Qpnedl<-a-5-t får inte läggas föremål av sådan tyngd, 
storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan 
uppstå. 
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A VFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 4 (21) 

3.5 Avfallsmängd i behållare m m 

Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får 
inte heller vara så tung att den blir svår att flytta. Upplysning om högsta 
tillåtna vikt för avfallsbehållare lämnas av kommunens 
renhållningsansvarige. 

Avfallsbehållare som är överfull, trasig, innehåller föremål som kan ge 
upphov till skär- eller stickskaclor, innehåller frätande ämnen eller ämnen 
som kan förorsaka antändning, är för tung eller innehåller dåligt 
emballerat avfall hämtas inte. I sådant fall skall fastighetsinnehavaren 
omfordela eller emballera avfallet på tillfredsställande sätt. Abonnenten 
kan därefter antingen beställa extrahämtning av avfallet eller lämna det i 
samband med den ordinarie hämtningen mot extra avgift. 

3.6 Typ av avfallsbehållare, placering, tillgänglighet, soputrymmens 
utformning m m 

Avfallsbehållares storlek, typ och placering fastställs av 
samhällsbyggnaclsnäm n elen kommunstyrelen. 

Avfallsbehållare skall vid tömningstillfåll et vara uppställd vid tomtgräns 
eller där samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisat 
annan plats. Därvid gäller att denna plats i första hand skall vara belägen 
i anslutning till hämtningsfordonets ordinarie fårdväg, dvs väg till mer än 
en abonnent. 

Vidare skall platsen för avfallsbehållare vara så utformad att hämtning 
underlättas. Väg till avfallsbehållare skall hållas lätt framkomlig. Enskild 
väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning och slamtömning skall 
vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 
hämtningsforclon. Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderätts
havaren att se till att transportväg till avfallsbehållare samt eventuell 
vändplan hålls i framkomligt skick. Enskild väg som utnyttjas för 
hämtning skall minst uppfylla haven enligt nedan: 

• stenfri körbana utan hinder om en bredd av 3,0 m 
• fritt från grenar och buskar och andra hinder l ,O m utanför körbanan 
• fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 m 

vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för 
renhållningsfordonet finnas 
vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri, snövallar får inte 
inkräkta på vägbredelen 

Uppfylls inte ovanstående hiterier anvisas ny hämtningsplats. 

3.7 Äganderätt till avfallsbehållare 

Avfallsbehållare, dock ej sopskåp, tillhandahålls, ägs och underhålls av 
kommunen. 
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3.8 Rengöring av avfallsbehållare och soputrymmen 

Avfallsbehållare och soputrymmen rengörs av abonnenten. Rengöring 
skall ske så ofta att olägenhet inte uppstår. Om olägenhet uppstår kan 
kommunen efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen 
låta rengöra avfallsbehållare och soputrymme på abonnentens bekostnad. 

§ 4 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA 
AVFALLSSLAG 

4.1 Restavfall 

Omhändertagande av restavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
Abonnent anmodas att själv ombesö1ja transpmien. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bort restavfall genom egen 
försorg kan efter beställning hos samhällsbyggnadsförvaltningen 
tekniska förvaltningen få detta bortforslat mot en avgift enligt gällande 
renhållningstaxa. Restavfall skall vid avhämtning vara placerat i 
anslutning till hämtningsställe för sopkärl eller på annan plats som 
anvisats av renhållningsavdelningen. 

Exempel på restavfall framgår av bilaga till dessa föreskrifter. 

4.2 Grovavfall 

4.2.1 Brännbart grovavfall 

Omhändertagande av brännbart grovavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
Avfallet skalllämnas sorterat. Abonnent amnodas att själv ombesölja 
transporten. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bort det brännbara grovavfallet 
genom egen försorg kan efter beställning hos samhällsbyggnads
förvaltningen tekniska förvaltningen få detta bortforslat mot en avgift 
enligt gällande renhållningstaxa. Restavfall skall vid avhämtning vara 
sorterat samt placerat i anslutning till hämtningsställe för sopkärl eller 
på annan plats som anvisats av renhållningsavdelningen. 

Exempel på brännbart grovavfall framgår av sorteringsguide (bilaga 2) 
till dessa föreskrifter. 
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4.2.2 Icke brännbart grovavfall 

Omhändertagande av icke brännbart grovavfall, sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen telmiska förvaltningen anvisar. 
Avfallet skall lämnas sorterat. Abonnent anmodas att själv ombesötja 
transporten. 

Abonnent som inte kan eller vill forsla bort det icke brännbara 
grovavfallet genom egen försorg kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen få detta 
bortforslat mot en avgift enligt gällande renhållningstaxa. Grovavfallet 
skall vid avhämtning ska vara sotierat samt placerat i anslutning till 
hämtningsställe för sopkärl eller på annan plats som anvisats av 
renhållningsavdelningen. 

Exempel på icke brätmbart grovavfall framgår av sorteringsguide 
(bilaga 2) till denna föreskrift. 

4.3 Kasserade kylskåp och frysar 

Omhändertagande av kasserade kylskåp och frysar sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 

Transport av kasserade kylmöbler till dessa platser får ombesötjas av 
abonnent. 

Abotment som inte kan eller vill forsla bort kasserade kylmöbler genom 
egen försorg eller genom inbyte hos försäUare, kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen få dessa 
borttransporterade mot en avgift enligt gällande renhållningstaxa. 
Kylmöblerna skall vid avhämtning vara placerade i anslutning till 
hämtningsställe för sopkärl eller på av renhållningen anvisad plats. 

4.4 Återvinningsbart avfall 

Abotment skall sortera ut återvinningsbart material och lämna det på 
återvinnjngscentral, återvinningsstation eller annat uppsamlingsställe 
som samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen eller 
producent anvisar. Vad som är återvitmingsbart material framgår av 
sorteringsguide (bilaga 2) till denna föreskrift. 

Skyldigheten att sortera ut dessa material gäller även för företag och 
allmänna inrättningar som ger upphov till hushållsavfall. Företag och 
allmänna inrättningar skall lämrra dessa material på plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen eller producent 
anvisar. 
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4.5 Producentansvar 

För de material eller produkter som omfattas eller kommer att omfattas 
av förordningar om producentansvar gäller att dessa skall sorteras ut från 
övrigt avfall och lämnas på uppsamlingsställe som anvisas av 
producenten eller dennes ombud . Producenten eller dennes ombud svarar 
för att uppsamlingsställen finns i sådan omfattning att det underlättar för 
hushållen eller andra förbrukare att sortera ut dessa material eller 
produkter från övrigt hushållsavfall och lämna dem till bortforsling. 

4.6 Farligt avfall 

Avfall enligt avfallsförordningen (SFS 20 I l :927) @901: l 063) med 
tillhörande bilagor skall forslas b01i genom 
samhällsbyggnadsförvaltningens -tekniska förvaltningens försorg. Som 
exempel på farligt avfall kan bland annat nämnas. 

Oljeavfall 
Lösningsmedel 
Färg- eller lackavfall 
Limavfall 
Starkt surt eller alkaliskt avfall 
Avfall som innehåller kadmium 
Avfall som innehåller kvicksilver 
Avfall som innehåller antimon, arsenik, barium, berylium, bly, kobolt, 
koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, tenn, vanadin eller zink 
Avfall som innehåller cyanid 
Avfall som innehåller PCB 
Bekämpningsmedelsavfall 
Laborat01·ieavfall 
Avfall som innehåller asbest 
Avfall som innebär smittfara 
Tryckimpregnerat trä 

Farligt avfall får yrkesmässigt transporteras på väg endast av den som 
enligt 26 § Avfallsförordningen (20 Il :927) (SFS 200 l :l 063) om farligt 
avfall erhållit tillstånd. 

Farligt avfall från hushållen skall inlämnas på kommunens 
återvinningscentraler. Avfallet skall vara märkt med mängd och innehåll 
och vara så fårpackat att det kan hanteras och lagras. Om möjligt skall 
farligt avfalllämnas i originalförpackning. 
Asbesthaltigt avfall från hushållen får endast avlämnas på 
återvinningscentralen · .. b · i Elsemåla. Vid 
avlämnandetskall avfallet vara fårpackat i väl tillslutet emballage som 
skall vara tydligt märkt med ordet asbest. 

Personalen vid avfallsanläggningen ska kontaktas före avlämning. 
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Läkemedelsrester skall inlämnas på apotek. 
Lysrör lämnas på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen relffii.slffi 
förvaltningen anvisar. 
Kvicksilverhaltiga lamporllysrör från företag och industrier får lämnas 
på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen tekn-i-s-ka förvaltningen 
anvisar. 

4.7 Battel"ier 

Alla batterier skall enligt fårordningen om batterier (2008:834) lämnas 
till av leonummen upprättat insamlingsställe. Insamling sker vid alla 
återvinningsstationer och kommunens återvinningscentraler. Större 
batterier och bilbatterier från hushållen skall lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler. Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan 
lämnas vid försäljningsställen. 

4.8 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall skall i fårsta hand komposteras på den egna fastigheten, 
om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Fastighetsinnehavare/ 
nyttjanderättshavare som ej kan eller vill kompostera sitt trädgårdsavfall 
kan lämna detta på plats som anvisats av samhällsbyggnadsförvaltningen 
tekniska förvaltningen 

Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte 
strider mot författning. Föreskrifter om fårbud mot eldning, helt eller 
delvis, utfårdade med stöd av räddningstjänstfårordningen, lokala 
hälsoskyddsföreskrifter eller annan författning samt brandriskvarning 
måste beaktas. 

4.9 Slam 

Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga. Avståndet 
mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och brunn får inte 
överstiga 20 m om inte särskilda omständigheter föreligger. Lock eller 
manlucka får vid tömningstillfållet inte vara övertäckt. Lock eller 
manlucka får inte vara tyngre än att den kan öppnas av en person. Enl 
AFS 2012:2 bil A AFS 19n: l bil A är det olämpligt att hantera bördor 
tyngre än 25 kg. 

Väg för hämtningsfordon skall uppfylla kraven enligt§ 3.6 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare svarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
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4.10 Latrin 

Abonnent uppmanas att i första hand kompostera eller själv ta om hand 
latrin i enlighet med nedanstående bestämmelser alternativt undersöka 
möjligheten att byta system för latrinhanteringen (ex mulltoa.) 

Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t 
ex kompostering av det egna latrinet, skall skriftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. Det får ske på elen egna fastigheten under fåljande 
förutsättningar: 

~ Att fastigheten ligger utanför tätortsområde eller är försedd med s k 
multrumsanläggning eller förmultningstoalett. 

e Att kompostering sker i sluten behållare, eller då fastigheten är 
jordbruksfastighet med djurhållning, tillsammans med djurspillning. 

• Att kompostering sker utan olägenhet för omgivningen. 
Att elen som komposterar sitt latrin själv också tar hand om elen 
fårcliga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Samtliga fårutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda 

Om ovanstående metoder ej är möjliga hämtas latrin enligt fåljande: 

Latrinbehållare av engångstyp tillhandahålls av samhällsbyggnads
förvaltningens renhållningsavclelnina tekniska förvaltningen. Endast av 
denna levererad behållare godkännes får omhändertagande. Abonnenten 
svarar själv för byte av fyllt kärl. Hämtningselagen skall kärlet placeras 
vid sopbehållaren såvida inte annat överenskommits. 

Väg för hämtningsfordon skalluppfylla kraven enligt§ 3.6 

4.11 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfalL 

Ab01ment som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t 
ex kompostering av matavfall, skall skriftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 

·· · . Det får ske på elen egna fastigheten under fåljancle 
förutsättningar: 

• Att det sker genom lämplig samkompostering och på fastigheten 
speciellt anordnad plats. 

• Att komposteringen sker i en sluten behållare om annat avfall än 
enbart vegetabiliskt avfall skall komposteras. 

• Kompost för matavfall skall vara försedel med ändamålsenligt skydd 
mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare. 

o Att den som komposterar sitt matavfall själv också tar hand om elen 
fårcliga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön . 
Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för 
omgivningen. 

Samtliga fårutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda. 
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§ 5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM HÄMTNING 

5.1 Hushållsavfall 

Hämtning av hushållsavfall sker inom hela kommunen minst en (l) gång 
var fjortonde dag. Vid flerbostadshus, restauranger, affärsfastigheter 
m.m. sker veckahämtning efter överenskommelse med 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. Om olägenheter för närboende uppstår kan 
samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen i enskilda fall medge 
veckohämtning. Om olägenheter för människors hälsa uppstår kan 
samhällsbyggnadsnämnden miUö och byggnämnden förelägga om tätare 
bmiforsling. 

Vid fritidsbostad sker hämtning var fjortonde dag uneler tiden maj t o m 
september om inte annat överenskommits. 

Extra tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 

Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie hämtningsfordon 
eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets ordinarie fårdväg (se 
§ 3.6) är undantagna från kommunens sophämtning. Sådan fastighet äger 
dock rätt att efter skriftlig begäran få sophämtning förutsatt att övriga 
bestämmelser i avfallsföreskrifterna renhållningsordningen uppfylls. 
Härvid gäller att hämtningsställe anvisas av samhällsbyggnadsnämnden 
kommunstyrelsen delegerad befattningshavare. 

Sopor som uppkommer på fastigheter där hämtning ej sker och som ej 
kan tas om hand på fastigheten, skall genom fastighetsinnehavares/ 
nyt1janderättshavares försorg lämnas till plats som 
~amhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
!förvaltningen anvisar. 

5.1.1 Uppehåll 

Uppehåll i hämtning vid fastighet klassad som permanentbostad sker 
efter skriftligt intygande från fastighetsi1mehavare/nyttjanclerättshavare 
att fastigheten inte kommer att utnyttjas, cl.v.s. inga övernattningar och 
endast sporadisk tillsyn kommer att ske, under en sammanhängande tid 
av minst sex (6) men högst tolv (12) månader. Förlängning av uppehåll 
kan dock göras för högst ytterligare tolv (12) månader, elvs uppehåll 
kan gälla i högst 24 månader i sträck. 

För fastighet klassad som fritidsfastighet gäller att uppehållet skall avse 
minst en hel hämtningsperiod (maj - sept. ) i övrigt enligt ovan. 

A v ser fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att ej utnyttja 
fastigheten uneler en sammanhängande period överstigande 24 
månader, kan ansökan om unelantag från denna föreskrifts 
bestämmelser enligt 6 § inlämnas. 
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Vid uppehåll tas avställningsavgift ut enligt gällande taxa. 

Uppehåll i sophämtning itmebär att slam och latrin ej töms på 
fastigheten under den period uppehållet gäller. 

11 (21) 

Anmälan om uppehåll skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning telmiska förvaltningen tillhanda senast en (l) 
månad före uppehållets bö1jan. 

5.1.2 4-veckorshämtning 

4-veckorshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen beviljas under följande förutsättningar : 

o S01iering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 
aktuell lagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 
Kompostering av uppkonunet komposterbart avfall sker i enlighet 
med avfallsföreskriftens bestämmelser 

fl Återvinningsbart och farligt avfalllämnas till återvinningscentral eller 
återvinningsstation 

• Att resterande sopmängd ej är större än att den vid vatje 
hämtningstillfåll e ryms i behållaren 

o Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för människors 
hälsa och miljön samt ske på ett visuellt tillfredsställande sätt. 

Samtliga förutsättningar ovan skall vara uppfyllda. 

5.1.3 Kvartalshämtning 

Kvartalshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen beviljas under följande förutsättningar: 

e Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 
aktuelllagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 

o Kompostering av uppkommet komposterbalt avfall sker i enlighet 
med avfallsföreskriftens bestämmelser 

o Återvinningsbart och farligt avfalllämnas till återvinningscentral eller 
återvinningsstation 

o Att resterande sopmängd ej är större än att den vid vatje 
hämtningstillfålle ryms i behållaren 

o Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för människors 
hälsa och miljön samt ske på ett visuellt tillfredsställande sätt. 

Samtliga förutsättningar ovan skall vara uppfyllda. 
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5.1.4 Gemensam behållare 

12 (21) , 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen kan innehavare av två 
eller tre närbelägna fastigheter få tillstånd att använda gemensam 
behållare. Förutsättning är att sopmängden inte är större än att den vid 
vmje hämtningstillfålle ryms i behållaren. 

5.1.5 Gemensam behållare, permanentbostad och fritids bostad, båda för 
eget bruk 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen kan innehavare av 
permanentbostad och fritidshus, som båda nyttjas för eget bruk och 
ligger inom kommunen, få tillstånd att ha hämtningsabonnemang enbmt 
vid sin permanentbostad, under förutsättning att denne själv 
transporterar kärlavfallet elit. Sopmängden får inte vara större än att elen 
vid vatje hämtningstillfålle ryms i behållaren. 
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5.2 Slam 

Inom hela kommunen hämtas slam en gång per kalenderår och fastighet. 
Ordinarie hämtning sker enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning te-IEH-i-5-lca förvaltningen fastställt schema. 

Abonnent har rätt att få slamavskiljare tömd vattannat år, under 
förutsättning att slammängden är liten i förhållande till slamavskiljarens 
våta volym. En slamavskiljare med en våt volym på 2m3 där WC är 
påkopplat, och som nyttjas av en normalfamilj, anses häva tömning 
vatje år. Abonnent som önskar tömning med intervall om vartannat år 
skall göra anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen. 

Uppehåll från slamtömning beviljas endast om uppehåll från 
sophämtning begärs samtidigt. Se §5 pkt 5.1 ang regler for uppehåll i 
sophämtning. 

Extra tömning utanför ordinarie körtur sker efter beställning mot särskild 
avgift enligt gällande taxa. 

Fastigheter belägna på öar .. utan fast landförbindelse är undantagna från 
kommunens bortforsling. A ven fastigheter som på grund av vägstandard 
(se§ 3.6) ej kan nås med ordinarie slamtömningsfordon är undantagna. 
Detta gäller dock inte fastigheter med anläggningar godkända före 2005, 
då nya regler trädde i haft. Där kommer slamtömning att ske enligt 
tidigare. Observera att detta inte fråntar fastighetsägaren ansvaret" att där 
så är möjligt anlägga farbar väg enl denna föreskrift §3 .6. 

Där slamhantering sker genom fastighetsinnehavarens/ 
n~janderättshavarens forsorg ska denne, på begäran, redovisa till 
samhällsbyggnadsnämnden miljö och byggnämnden hur transpott och 
omhändertagande sker. 
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5.3 Latrin 

För abonnenter med helårsabonnemang hämtas latrin var 14:e dag enligt 
av Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen fastställd turlista. För fritidsfastigheter sker hämtning 
enligt ovan under perioden maj - sept (totalt Il hämtningar ). 

Extra tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 

Latrinbehållare skall förslutas av abonnent och på hämtningsdagen 
placeras vid sopkärlets hämtningsplats såvida inte annat 
överenskommits. 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten 
kompostera latrin skall skriftligen anmäla detta till 

amhäl lsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning ffilttH.s.lffi 
förvaltningen. 

Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie 
renhållningsfordon eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets 
ordinarie fårdväg (se§ 3.6) är undantagna från kommunens 
bortforsling. 

Latrin som uppkommer på fastigheter där hämtning ej sker och som ej 
kan tas omhand på fastigheten, skall, via fastighetsinnehavarens 
/nytt:janderättshavarens försorg transporteras till plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltnincren anvisar. 

5.4 Hämtning av sopor från gemensamt hämtningsställe 

Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen kan besluta om att sopor 
skall hämtas från en eller flera sopbehållare som är gemensam för ett 
begränsat antal bostadsfastigheter. 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare anmodas i dessa fall att själva 
forsla bort sina sopor till dessa gemensamma sopbehållare. 

Ett beslut om hämtning från gemensamt hämtningsställe skall föregås av 
samråd med berörda fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. För dessa 
innebär ett sådant beslut att avtal om tillämpliga regler kommer att 
upprättas. 

Om en fastighet som omfattas av ett beslut om hämtning av sopor från 
gemensamt hämtningsställe inte kommer att utnyttjas under en 
sanm1anhängande tid av minst sex (6) månader, kan 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare anmäla detta till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. En sådan anmälan behandlas på samma sätt som uppehåll 
i hämtning enligt 5: l vad gäller debitering enligt gällande 
renhållningstaxa. 
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§ 6 UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTENS 
BESTÄMMELSER 

15 (21) 

Efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan 
Samhällsbyggnadsnämnden miUö och byggnämnden medge undantag från 
avfallsföreskriftens bestämmelser i följande fall. 

6.1 Befrielse från sophämtning 

l. Fastighet som nyttjas för fritids- eller permanentboende: 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden miljö och 
byggnämnden och om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 
att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 
återvinning. 

Slamtömning utföres enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdeln ing tekniska förvaltningen fastställt schema (se pkt 
5.2). 

2. Obebodd fastighet: 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ej nyttjar fastigheten som 
permanent- eller fritidsbostad, men håller den i beboeligt skick genom 
regelbunden tillsyn och underhåll, kan efter ansökan till 
Samhällsbyggnadsnämnelen miljö och byggnämnden, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 
och återvinning. 

Slamtömning utföres endast efter beställning (avropas) varvid debitering 
som extratömning enligt gällande taxa kommer att ske. 

3. Ödehus 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fastighet som ej utnyttjas 
som permanent- eller fritidsbostad kan, efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö och byggnämnden, undantas från 
sophämtning, under förutsättning att bostadshus på fastigheten kan 
betecknas som ödehus, d.v.s . inte hålls i beboeligt skick genom 
regelbunden tillsyn och underhåll. Slamtömning utförs inte. 

Medgivande om befrielse (piet 1-3) från att lämna hushållsavfall är 
tidsbegränsad till maximalt fem (5) år i taget. 

Befrielse från sophämtning enligt punkt l och 2 ovan innebär endast 
befrielse från hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa. 

Vid erhållen befrielse uttages en avställningsavgift enligt gällande taxa. 
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6.2 Egen tömning och slutligt omhändertagande av slam 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan, efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö och byggnämnden, få tillstånd att 
själv tömma och omhänderta slam från slamavskiljare eller sluten tank 
på den egna fastigheten. 
Förutsättning för befrielse från hämtning är att innehavaren har tillgång 
tilllämplig tömnings- och spridningsutrustning samt erforderlig ägd eller 
arrenderad mark, där slmmnet kan spridas utan hälso- och miljömässiga 
risker. Detta innebär att fastighetsi1mehavare/nyttjanderättshavare inte 
äger rätt att anlita annan än av kommunen godkänd entreprenör för 
tömning- och spridning. Nedmyllning skall ske snarast efter spridning. 

Tömning skall ske med den regelbundenhet som föreskrivs i denna 
föreskrift. 

Fastigheter i anslutning till en jordbruksfastighet som uppfyller lagar, 
förordningar och föreskrifter rörande slam, samt ovanstående krav kan få 
tillstånd att ordna sin slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg. 
Avtal med jordbruksfastighetens ägare skall bifogas ansökan. 

259



AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 17 (21) 

§ 7 ÅTERKALLANDE AV MEDGIVET UNDANTAG 

Beviljade undantag enligt 6 § kan omprövas av efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden oo om 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som 
legat till grund för medgivandet, om hanteringen inte sker efter i medgivandet 
angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet. 

Beviljat undantag är alltid kopplat till sökanden och upphör att gälla vid 
ändrade förhållanden. 

Ändringar i detta reglemente kan medföra att givna befrielser kan återkallas. 

§ 8 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRsÖKSOMRÅDEN 

Begränsade områden kan av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelse eller 
förvaltning som denna utser, utses som försöksområde för ändrade 
tömningsrutiner under en begränsad tidsperiod. 

För dessa områden kan särskilda bestämmelser och föreskrifter som avviker 
från 2 - 7 §§ i avfallsföreskriften utfårdas . Sådana bestämmelser kommer att 
godkännas i vederbörlig kommunal instans och tillsändas berörda 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. 

§ 9 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED 
JÄMFÖRLIGT AVFALL 

9.1 Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall 
än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av 
samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets ati, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning. 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall 
på anmodan av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs som underlag fcir kommunens 
renhållningsordning. 

Till avfallsföreskrifterna renhållningsordningen hör också bilaga l med 
definitioner samt bilaga 2, sorteringsguicle. 
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Bill 

DEFINITIONER 

Fastighetsinnehavat-e/nyttjanderättshavare 

Med fastighetsinnehavare menas i detta sammanhang antingen 

- fastighetsägaren eller 
-den som enligt l kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) skall anses som 

fastighetsägare 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

Hushållsavfall 

Med hushållsavfall menas sådant avfall som man regelmässigt får vid nyttjande av 
bostad. Man får det vid permanent - och fritidsbebyggelse men också vid exempelvis 
campingplatser, gästhamnar o dyl. 

Med hushållsavfall jämförligt avfall 

Menas avfall som uppkommer som en följd av att människor oavsett ändamål och 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Det är alltså framförallt 
fråga om restprodukter från ol ika slag av "mänsklig livsföring". 

Grundavgift 

Grundavgiften skall täcka kostnader för 
o Drift och underhåll av återvinningscentraler 
o Omhändertagande av farligt avfall, elavfall, restavfall mm 

Drift och underhåll av trädgårdskomposter 
o Registerhållning 
• Administration 
• Information 
• Kapitalkostnader för ovanstående 

Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften skall täcka kostnader för 
• Sortering/omlastning 
o Transportavgifter 
• Deponiavgifter 
• Avfallsskatt 
o Förbränningsavgifter 
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~1 
19 (21) ~ 

Hämtningsavgift 

Hämtningsavgiften skall täcka kostnader för 
o Insamling (personal-, drift-, kapital- och administrationskostnader) 

Sophämtningsavgift = Behandlingsavgift + Hämtningsavgift 
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AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TJNGSRYDS KOMMUN 20 (21) ~ 

Bil2 

SORTERINGSGUIDE 

Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar införes i 
denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

HUSHÅLLSA VF ALL 

Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är 
jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, t ex i 
personalmatsalar, restauranger osv. Hushållsavfallet skall sorteras och materialen 
skall hållas skilda från varandra enligt nedan. 

Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Köksavfall/hushållsavfall Matberedningsavfall, Hämtas var fjortonde dag Skickas till forbränning 

mjuka plastforpackningar eller enligt annan 
samt övrigt brännbart överenskommelse med 
avfall från hushållet som sam hälls byggnadsfdrva l t-
får plats i sopkärlet. Ej n i n gen teh-niska 
övriga forpackningar och furvattningen i enlighet 
tidningar eller annat avfall med dessa föreskrifter 
som faller under 
producentansvaret 

Restavfall Ej brä1mbart hushållsavfall Lämnas vid Deponeras 
exempelvis porslin, återvinningscentral i 
keramik, glas container for ej brännbart 
Ej forpackningar och restavfall 
tidningar eller mu1at avfall Hämtning kan även 
som faller uneler beställas hos 
producentansvaret samhällsbyggnadsforval t-

ningen tel<nisl<a 
furyaltningen. Debitering 
sker enligt gällande taxa. 

Förpackningar och Förpackningar av metall, Lämnas på anvisad plats Tidningar och 
tidningar fårgat och ofårgat glas, vid återvinningsstation forpackningar skall 

papper, hårdplast samt sorteras ut enligt 
tidningar forordningar om 

producentansvar 
Farligt avfall Färg, lösningsmedel, Lämnas på anvisad plats Farligt avfall är direkt 

lysrör (t ex lågenergi- vid återvinningscentral skadligt for människor, 
lampor, solarierör, vanliga Ljuspunkter (ej lysrör) kan djur och natur varfor det är 
lysrör), glödlampor, även lämnas till Samlare viktigt att allt farligt avfall 
bekämpningsmedel, lim, tas omhand på ett hälso-
olj r, fotokemikalier, och miljöriktigt sätt. Det 
kvicksilvertermometrar, farliga avfallet hämtas av 
bilbatterier, tryck- Ragn Sells AB for slutligt 
impregnerat trä mm omhändertagande 

Batterier Alla sorters batterier under Lämnas i batteriholkar vid Batterier ska tas om hand 
3 kg. Batterier över 3 kg, återvinni ngsstation, på ett miljöriktigt sätt 
ex bilbatterier hanteras Samlare samt 
som farligt avfall, se ovan. återvinningscentraler 
Produkter med inbyggda Större batterier, t ex 
miljöfarliga batterier kan bilbatterier lämnas vid 
lämnas vid försäljnings- återvinningscentral, se 
stället. ovan 

263



AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN 21 (21) 
Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Brännbart grovavfall Brännbart hushållsavfall Lämnas i container för Skickas till förbränning 

som är får stOii att lägga i brännbart restavfall på 
sopkärlet, t ex möbler, återvinningscentral 
mattor, madrasser, större Hämtning kan även 
plastleksaker som pulkor beställas hos 
mm renhållningsavdelningen. 

Debitering sker enligt 
gällande taxa . 

Ej brännbart grovavfall Sanitetsporslin, glasrutor, Lämnas i container fdr ej Deponeras 
isoleringsmaterial, tegel, brännbati restavfall på 
keramik, gips mm återvinningscentral 

Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Shot Blandat metallskrot, t ex Lämnas i container fdr Återvinningsbart 
cyklar skrot vid 

återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renbållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Obehandlat trä Rent trä som inte är Lämnas i container fdr trä Återvinningsbart 
tryckimpregnerat eller på vid återvinningscentral 
annat sätt är obehandlat Hämtning kan även 

beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Kyl/frys Lämnas på anvisad plats 
vid återvi tmingscentra l 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa 

E lektriska och T ex hushållsapparater, Lämnas på anvisad plats E lektriska och 
elektroniska produkter IT- och kommunikations- vid återvinningscentral elektroniska produkter ska 

utrustning, belysnings- tas om hand på ett 
utrustning, elektriska och miljöriktigt sätt då de till 
elektroniska verktyg mm vissa delar innehåller 

fa rliga komponenter 
Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, häck- och Lämnas på anvisad plats Kan komposteras hemma 

gräskli)J]J vid trädgårdskomposter 
Läkemedelsavfall och Stickande/skärande samt Lämnas på apotek. Det 
kasserade kanyler läkemedelsrester som stickande och/eller 

alstras i hemmet skärande avfallet ska 
lämnas i specialbehållare 
som erhålls på apotek 
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~Tingsryds 
~ kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) 

2015-02-24 
~/- cr;jwt~ 

Justerande 

CH tf 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 30 Dm: 2015 0114 450 

Avfallsföreskrifter - revidering av föreskrifter antagna av KF 
2010-09-30 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna revideringar, 

uppdateringar av lagrum och redaktionella ändringar av avfallsföreskrifter, 

bilaga SBN 30.2015 

~ 

2. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa 

föreslagna revideringar, uppdateringar av lagrum och redaktionella 

ändringar av avfallsföreskrifter enligt förslag 

Beskrivning av ärendet 

Nya kommunfullmäktige antog 2014-11 -27, § 22, en ny avfallsplan. 
A vfallsföreskriftema behöver revideras dels utifrån nya förhållanden, ändrade 
lagrum, den nya planen samt den organisationsförändring som genomfördes 
2011-07-01 då samhällsbyggnadsnänmden ochjävsnämnden bildades. 

Varje korrunun ska enligt 15 kap 11 § miljöbalken ha en renhållningsordning. 
De1ma består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Nu gällande förskrifter 
baseras på den gamla planen från 1994. 

Föreskrittema antagna 2010-09-30 och tidigare versioner har kallats 
renhållningsordning. Den korrekta benämningen enligt miljöbalken är 
avfallsföreskrifter 

U t drags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (39) 

2015-02-24 

Justerande 

el-Hl 

§ 30 forts 

Beslutsunderlag 

Avfallsföreskrifter (renhållningsordning), antagna 20 l 0-09-3 O 
Avfallsplan, antagen 2014-11-27 
Skrivelse från förvaltningsjurist Anna Arvidsson, 2015-01-29 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-02-09, § 4 

Nämndens beslut ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Renhållningschef Annika Johansson 
Förvaltningsjurist Anna Arvidsson 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 24 

Svar på motion 
om avfallshantering 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-03-23 

14 

~'1 
~ 

Justerare 

§ 92 

Svar på motion om avfallshantering 

Dnr 2014/217 452 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
samhälls byggnadsnämndens beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Göran Mård (V) skrev en motion om avfallshantering och 
samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen i§ 105, 2014-06-10. 
Under beredningen beslöt dåvarande ordförande i kommunstyrelsen att 
avvakta med att behandla ärendet i kommunstyrelsen tills fullmäktige fattat 
beslut i ärendet. Fullmäktige beslutade att godkänna avfallsplanen i beslut § 
22, 2014-11-27, också i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 
105, 2014-06-10. Ärendet kan därmed tas upp för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 105, 2014-06-10 
Nya kommunfullmäktige§ 22, 2014-11-27 

'Vv/ l Utdragsbestyrkande 

268



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (41) _A ~ 1rllimg§lloycdl§ 
-:-, ~ komm Im 
~ Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-10 

Justeninde 

cH/f 

KOMMUNSTYRELSEN 

l {. . ~ ~ - , vrg -
§ 105 Dnr: 2014 0725 452 

Remiss. Motion om avfallshantering 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse 2014-04-08. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-05-27, § 105. 

ÄRENDE 

~otYj::Lti-

Göran Mård (V) har 2014-04-14 inkommit med en motion gällande möjlighet 
till att ta hand om matavfall och göra om det till biobränsle. 

Annika Johansson, renhållnings chef, har tagit fram förslag till yttrande. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt följande: 

I avfallsplan en, som varit ute på remiss till20 14-05-16, finns detta upptaget 
och-inom målområde 3 -förbättra och öka återvinningen av material- med två 
resultatmål: 

Å V l - senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i kommunens 
täto1ier finnas och 
Å V 3 - senast år 2016 ska möjlighet till so1iering av matavfall från 
leonummens storkök finnas 

Motionen får hä1med anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ( 41) 

2014-06-10 ~ '-\ 

? 
§ l 05 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt följande: 

I avfallsplan en, som varit ute på remiss till 2014-05-16, fim1s detta upptaget 
och inom målområde 3 - förbättra och öka återvinningen av material - med två 
resultatmål: 

Å V l - senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall i koimnunens 
tätorter finnas och 
Å V 3- senast år 2016 ska möjlighet till sortering av matavfall från 
kommunens storkök finnas 

Motionen får härmed anses besvarad. 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Amlika Johansson 
Andreas Carlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Bila ga Kf §--6 4 2014-04- 24 

r~rt;vtt~~t' :1 
20V~ .,DL~q . . ~ 4 

Tingsrys Kommun 2014-04-14 

kommunfullmäktige 

Motion ang MATAVFALLSHANTERING 

Växjö Kommun har sedan en tid infört att man tar hand om matavfall 

och gör om det till biobränsle. 

Vänsterpartiet anser att detta är något som man i Tingsryds kommun 

bör utreda om det är möjligt att införa i vår kommun. Vi anser att det är 

viktigt att man gör allt man kan för att få en bättre miljö och detta är ett 

steg att man t ar hand om hushållens och offentliga inrä.ttningars 

matavfalL 

Vänsterpartiet yrkar 

att fi-na n utreder om det är möjligt att ta hand 0111 hushållens 

och offentliga inr~ittningars matavfall och förvandla det till 

biobränsle 

~- a/ .L~ .... .... .. .. .... ~ ... ... ... ....... ...... . 

Göran Mård, fullmäktigeledarnot Vänsterpartiet 

l 
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Ärende nr 25 

•• 
Overenskommelse om 
fastighetsreglering avseende 
del av Tingsryd 14:1 och 
•• 
Overfräsen 3 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-23 

Justerare 

IM 

§ 93 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 
och Överfräsen 3 

Dnr 2013/350 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14: l och Överfräsen 3 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Tingsryd 14: l och Överfräsen 3 har upprättats av markingenjör Kenneth 
Brorsson. Tänkt köpare av fastigheterna är Holtab AB och marken ska 
användas för transporter mellan företagets olika lokaler. Eftersom 
detaljplanen överklagades bordlade kommunstyrelsens arbetsutskott ärende, 
§ 32, 2014-01-27. Efter avgjorda rättsprocesser har planen vunnit laga kraft 
2015-02-17. Behandlingen återupptas därför vid arbetsutskottets 
sammanträde d.d. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 
och Överfräsen 3. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 32, 2014-01-27 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~~kommun 

). ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2014-01-27 

Justeran e 

Au§ 32 Dnr 2013/350 253 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 
och Överfräsen 3 

Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Tingsryd 14:1 och Överfräsen 3 har upprättats av markingenjör Kenneth 
Brorsson. Tänkt köpare av fastigheterna är Holtab AB och marken ska 
användas för transporter mellan företagets olika lokaler. Vid sammanträdet 
informeras om att detaljplanen överklagats. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 och 
Överfräsen 3 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ärendet bordläggs till dess planbeslutet vunnit laga kraft. 

Exp: 
Markingenjör Kenneth Brorsson 
Plan- och mijöavdelningen 
Kommunsekreterare Jörgen Wijk 

~M/) 
\,_W/ 

\ 

11 
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Bilaga Ks Au § 32 2014-01-27 

Tingsryds 
kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kenneth Brorsson 
0477 44256 
kenneth.brorsson@tingsryd.se 

2014-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsut
skott 

l (l) 

l""""""''""....._..,...,_,~~J:>"'"''"''~-=~~N= .,.-,tn:iEitJk'K' a ..... :sp;..;;; 

l Tj~W·'·,·,.v0- !"· •-'o!\!l!l.f.lu:/ol j l d\H3\.ili 1 () n. llilM · ild 
l 
j 2014 :01: o B ;;,r .. 
l Dnr 3 S-:Q 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 
och Överfräsen 3 

Hä1med översänds upprättat avtal avseende framställan fi'ån Holtab AB om 
att förvärva mark genom fastighetsreglering från Tingsryd 14: l. 

Köpesumman utgör 90 000 kronor 

Arealen är ca l 800 kvm och utgörs av f d gatumark. 

Tillträde sker när erforderlig fastighetsreglering vunnit laga kraft. 

Köparen har tillverkningsindustri inom området och avser nyttja marken för 
interna transporter mellan de olika industribyggnaderna. 

Va-ledningar och fjfurvärmeledningar samt optokablar som ligger inom det 
överlåtna området kommer att tryggas genom lantmäterifönättning bildad 
ledningsrätt. Ledningsrättsområdet utgöras av hela f d Östergatan. 

Ärendet har föregåtts av att gällande detaljplan har ändrat från gatumark · 
(Östergatan) till industrimade 

Undertecknad hemställer om prövning och godkännande av upprättat avtal. 

ggnadsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 10 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 
E-post: tekniska@tingsryd.se 

Telefax Bankgiro 
0477-44177 982-4251 

Postgiro 
107020-0 276



1(2) 

ÖVERENSKOMMELSJE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan 212000-0621 Tings:ryds kommun, Box 88,362 22 Tingsryd, ägare till Tingsryd 14:1, 
Tingsryds komrmm, nedan kallad överlåtaren och 556181-0911 Holtab AB, Box 54, 362 21 
Tingsryd, ägare till Överfi·äsen 3, Tingstyds kommun, nedan kallad förvärvaren, har följande 
överenskommelse om fastighetsreglering träffats. 

l Överlåtelsens omfattning och ersättning 

Genom fastighetsreglering skall från Tingsryd 14:1 överföras ett markområde om ca l 800m2 

till Tingsryd Överfräsen 3. Förvärvaren skall som full och slutlig ersättning fÖr markområdet till 
överlåtåren utge ett belopp om nittiotusen (90 000) lrronor. 

Markområdet är markerat med röd kantfårg på bilagd karta. 

2 Tillträde 

Förvärvaren tillträder markområdet efter det att beslut om erforderlig fastighetsreglering vunnit 
laga kraft, altemativt det tidigare datum som pmiema träffar skriftlig överenskommelse om. 

3 Ersättnings erläggande 

Ersättningen erläggs kontant på tillträdesdagen genom överföring till överlåtarens bankkonto. 

4 Lantmäteriförrättning 

Parterna är överens om att pmierna skall tåla de mindre justeringar av imitade gränser som kan 
påkallas ur fastighetsbildningssynpunkt 

Fastighetsbildningskostnaderna skall erläggas av förvärvmen. 

Överlåtaren äger rätt att på pmiemas vägnar ansöka om lantmäterifönättning, förvärvm·en 
biträder ansökan. 

5 Va-anslutning 

Kostnader för va-anslutning av tomtmark och byggnader regleras efter den fastställda taxa som 
gäller vid byggnationens uppförande. 

6 Ledningsrätt 

Kommunen förbehåller sig rätten att underhålla och för all framtid bibehålla vatten-, avlopps-, 
opto-, och fj änvänneledningm inom ett tio meter brett område i den huvudsakliga sträckning 
som angivits till dem1a överenskommelse hörande karta. 
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7 Markområdets skick 

Förvärvaren har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestämmelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelse som rör fastigheten. Patierna är överens om att 
inte några ytterligare överenskommelser avseende fastighetens skick träffats dem emellan än vad 
som redovisas här. 

8 Äganderättens övergång 

Överlåtaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess fastighetsregleringen vunnit laga 
haft och full ersättning erlagts. 

9 Godl{ännande 

Demm överenskommelse skall godkälmas av kommunfullmäktige i Tings1-yds kommun annars är 
den till alla delar förfallen. 

Dem1a överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar vilka utväxlats mellan pmierna. 

Tingsryd 2013-

F ör Tingsryd kommun 

Ptffi'ffik Stäl~ct't M t ·r u c.,f .J canss DYl 

Överlåtare 

Tingsryd2013- /2. - /7 

För Holtab AB 

~~~---
Patrik Persson 
Förvärvm·e 

Överlåtarens egenhändiga nanmteclming bevittnas: 

-K:eiffieth: Bl'orssofl 
c)'ar1 fl C<. ~/7 t"J on 

Margareta Hall 
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ÖVERENSKOMMELSE 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan 
kallad kommunen och 556437-4725 Specialsnickeriet i Tingsryd AB, Box 34, 
362 21 Tingsryd, nedan kallad Snickeriet, och 556181-0911 Holtab AB, Box 
54, 362 21 Tingsryd, nedan kallad Holtab, har följande överenskommelse 
träffats i samband med fastighetsreglering av mark och antagande av detaljplan 
för Överfräsen 3. 

Kommunen åtager sig genom Samhällsbyggnadsförvaltningen utföra följande 
markarbeten inom fig. l och fig. 2 på bilagd karta: 

o Justering och planering av bärlager samt asfaltering av fig. l och 2. 
Planerad markhöjd skall anpassas till befintlig markhöjd för anslutande gata. 

o Kommunen svarar för utförande och kostnader som avser markarbeten för 
fig. l (ca 178 kvm) som utgörs av vändplats som ansluter till Östergatan. 

o Kommunen svarar för utförande som avser markarbeten för fig. 2 (ca 317 
kvm) som utgörs av industrimark för Snickeriet. 

• Holtab svarar för kostnadema som avser markarbeten för fig. 2. 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att detaljplanen för Överfräsen 3 
vinner laga kraft, at~ars är den till alla delat· förfallen. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar av vilka pattema tagit var 
sitt. 

Tingsryd 2013- /2-17 

För Holtab AB 

~---. !. ~ .......... ~~- -······· · · 
Patrik Persson 

För :i;ruckeriet i Tingsryd AB 

-~~ OOH00000 0 0 00 
y lsson 

~! 
~ 
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Ärende nr 26 

Överföring av uppgifter från 
kultur- och fritidsförvaltningen 
till kommunfullmäktiges presidium 

283



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-23 

Justerare 

§ 94 

Överföring av uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen till 
kommunfullmäktiges presidium 

Dnr 2015/159 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överför arbetsuppgifter gällande val av ambassadörer 
samt ceremoni för kommuninvånare som blivit svenska medborgare från 
kultur- och fritidsutskottet till kommunfullmäktiges presidium. 

Beskrivning av ärendet 

Det nybildade kultur- och fritidsutskottet har tillsammans med 
kommunstyrelsens ordforande samt kommunchefen samtalat om 
arbetsuppgifter som är lämpliga att föra över från kultur- och fritidsutskottet 
till andra instanser. I samråd med kommunfullmäktiges presidium har dessa 
föreslagit en överföring av val av ambassadörer samt ceremoni för 
kommuninvånare som blivit svenska medborgare till kommunfullmäktiges 
presidium. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av kultur- och fritidsutskottet, kommunstyrelsens 
ordförande samt kommunchefen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 29, 2011-03-31 
Skrivelse från kommunchef Ann-Christine Vösu, 2007-01-24 

l Utdragsbestyrkande 
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')~ l!)I!P&~~ 
:/1 · Kansliavdelningen 

Ann-Chrisine Vösu 

Ceremonier för nya svenska medborgare 

Bakgrund 

2007-01-24 

Kommunstyrelsens arbetsut
skott 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och stimulera 
kommurremas insatser för att uppmärksamma nyblivna svenska medborga
re. I diskussionema så är kopplingen till välkomnandet och firandet av na
tionaldagen naturlig. 

Kommunen har också fått en fråga från Korpen om att låta Svenska rna
tiansdagen bli ett inslag i nationaldagsfirandet 

I Tingsryds kommun finns ett väl organiserat nationaldagfirande på Lunna
backen med koppling till Kurrebo. Arrangemanget är ett samverkansprojekt 
mellan olika aktiva föreningar och kyrkan i Urshult 

Diskussion 
Anangemangen på Lunnabacken fungerar bra och att låta hela Tingsryds 
kommuns firande av nationaldag/svenska flaggans dag vara förlagd hit 
känns som en bra lösning. 

Arrangemanget bör även fortsättningsvis ägas av de lokala arrangörema 
med kommunen som en samarbetspart Kommunen kan koppla välkomnan
det av nya svenska medborgare till detta firande. 

När det gäller Korpens eventuella engagemang i nationaldagsfirandet så bör 
föreningen utifrån de lokala förutsättningarna själva utforma det, efter sam
råd med övriga alctörer. 

Förslag till upplägg 
Kommunen bjuder in kommuninvånare som blivit nya Svenska medborgare 
under det senaste året. I år skulle man kunna bjuda in personer som blivit 
svenska medborgar år 2005 och 2006. 

Inbjudan går ut i god tid lämpligen april. 

C:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\2007 01 24 nationaldagsfirandetdoc 
Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro 
Box 88 Torggatan 12 0477-44100 vx 0477-31300 982-4251 
362 22 TINGSRYD www.tingsryd.se E-post: kommunen@tingsryd.se 

Postgiro 
l 07020-0 285



TINGSRYDS KOMMUN 
Kansliavdelningen 2007-01-24 

Ett mTangemang på Kurrebo kafe, med gemensam lunch med Kommun
fullmäktiges ordförande som värd ordnas. Lunchen kan innefatta musikin
slag och ett överlämnande av gåvor, en bordsflagga och ytterligare en gåvä. 
Inköp av presenter sker samordnat i länet. 

Kommunens arrangemang pågår mellan 12 och 14 för att sedan övergå i det 
allmänna firandet. För de som tycker att det känns bra deltar man i en 
andakt som sedan följs av mer traditio~ellt nationaldagsfirande. 

Kommunens bidrag till firandet skulle kunna vara att man står för de an
nonskostnader som uppstår och naturligtvis kostnaderna i samband med 
välkomstfesten. Kostnaderna som uppstår för festen tas ur kommunstyrel
sens konto. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag 
att tillsammans med Kommunledningsförvaltningen genomföra en väl
komstfest för nya svenska medborgare. 

Detta ska arrangeras tillsammans med de aktörer som idag står bakom na
tional dagsfirandet på Lunnabacken och i huvudsak enligt i skrivelsen be
skrivet upplägg. 

Ann-Christine Vösu 
Kommunchef 

Stefan Johansson 
Kultur och fritidschef 

2(2) 

286



Tingsryd s 
kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2011-03-31 
2011-03-21 
2011-03-07 

Justerande 

,-:;(..J/J 

Kf§ 29 
Ks § 34 
Au§ 62 Dnr 2011/94 105 

Ambassadörer för Tingsryds konunun 

KommunchefKristin Andersson informerar om fårslag till beslut 
att inrätta råd som utser ambassadörer får Tingsryds kommun. Till 
ambassadör kan utses en person som på ett positivt sätt bidrar till att placera 
kommunen på kartan och som har anknytning till kommunen. 

Beslutsunderlag 
Ambassadörer får Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

att inrätta Ambassadör får Tingsryds kommun 

att inrätta ett ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt näringslivsutvecklare vars 
uppgift är att utnämna Ambassadör får Tingsryds kommun 

Under arbetsutskottets behandling av ärendet framställs följande yrkande. 

Sören Gabrielsson (C) yrkar 

att inrätta ett ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges presidium, 
kommunchef, kultur- och fritidschef samt näringslivsutvecldare vars uppgift 
är att utnämna Ambassadör får Tingstyds kommun · 

Ordfårande finner att arbetsutskottets beslutar enligt Sören Gabrielssons (C) 
yrkande. 

Beslut 

Arbetsutskottets fårslag 

Ko1lltilunfullmäktige beslutar 

Jl 0) 
. lt: 

Utdragsbestyrkande 
2011

_
04

_
0 6 
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~, 
· ~Tingsryds 

·~· kommun 
S~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen . 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2011-03-31 
2011-03-21 
2011-03-07 

Justerande 

Kf§ 29 forts 
Ks § 34 forts Dnr 2011/94 105 

att inrätta ett ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges presidium, 
kommunchef, kultur- och fritidschef samt nä:ringslivsutvecklare vars uppgift 
är att utnämna Ambassadör får Tingsryds kommun. 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta ett .ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges presidium, 
kommun chef, kultur- och fritidschef samt näringslivsutvecklarevars uppgift 
är att utnämna Ambassadör får Tingsryds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta ett ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges presidium, 
kommunchef, kultur- och fritidschef samt näringslivsutveck1are vars uppgift 
är att utnämna Ambassadör får Tingsryds kommun 

Exp: 
Kommunfulhnäktiges presidium 
Näringslivsutvecklare Anders B argehed 
Kommunchef Kristin Andersson 
Kultur- och fritidschef Stefan Johansson 
Svensk Handel, Tingsryd 

/D 
Utdragsbestyrkande 
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l. 

. Kommunlednings
förvaltningen 

Krislin Andersson 
0477 441 21 

kristin.andersson@tingsryd.se 

bilaga Ks Au § 62 2011-03-07 

Ks § 34 2011-03-21 

Kf § 29 2011-03-31 

2011-03-09 . 

Till kommunfullmäktige 

Ambassadör för Tingsryds kommun 

Att utses till Ambassadör för Tingsryds kommun är ett hedersuppdrag och ett positivt 
sätt att uppmärksamma personer som i sitt värv är goda representanter för kommunen. 

En Ambassadör för Tingsryds kornmun kan på olika sätt hjälpa kommunen i olika sam
manhang att märkas i omvärlden. 

. -
En Ambassadör för Tingsryds kommun är person eller personer med lokal anknytning 
till olika platser i kommunen och som har hög igenkänningsfaktor hos många kommun
invånare. 

En Ambassadör for Tingsryds kornmun är person/personer som på olika sätt givit ut
tryck för att Tingsryds kornmun betyder något speciellt för dem. 

Vem kan bli ambassadör? 
Till Ambassadör för Tingsryds kornmun kan personer utses som på ett positivt sätt bi
drar till att placera kommunen på kartan och som har anknytning till kommunen. 

Vad innebär det att vara ambassadör för Tingsryds kommun? 
Att utses till ambassadör är ett hedersuppdrag och sker på ideell basis. 

Som arnbassadöi' för Tingsryds kornmun sprider du en positiv bild kommunen. 

Utnämningen bygger på frivillighet och ambassadören kan på egen begäran kliva av 
uppdraget. 

Ambassadörer får löpande information och bjuds in till kornmunens informationsträffar. 

Ambassadörsrådet- utser Ambassadör för Tingsryds kommun 
Ambassadör för Tingsryds kornmun utses av ett ambassadörsråd bestående av kornmun
fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kornmunchef samt näringslivs
utvecklare. 

V1v .L~ 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress ~lefon . 
Torggatan 12 Olt77 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsid a 
kommunen@tingsryd.se 
\llr\lln1\/ +inn!=;rvrl.!=:P. 
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2011-03-09 2(2) 

Förslag till beslut 

att imätta Ambassadör för Tingsryds kommun 

att imätta ett ambassadörsråd bestående av kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt näringslivsutvecklare vars 
uppgift är att utnämna Ambassadör för Tingsryds kommlm 

Tingsryd 2011-03-01 

'X.fistin jlncfersson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
~F:??? Tinnc:n1rl Tinnc:n1rl 

/' 

./// !}>{;z r?t t-e_ 6llf 
f ax 
047731300 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tinn!':nlri.!':A 
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Ärende nr 27 

Barn- och utbildningsnämndens 
övertagande av vården av 
allmänna handlingar från 
kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ~Tingsryds 
~~kommun 

');-" Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-23 

Justerare 

§ 89 

Barn- och utbildningsnämndens övertagande av vården av allmänna 
handlingar från kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2014/575 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från kultur
och fritidsnämnden som berör barn- och utbildningsnämnden och som inte 
är överlämnade till kommunarkivet överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Vid årsskiftet avvecklades kultur- och fritidsnämnden som myndighet och 
nämndens ansvarsområde övertogs av barn- och utbildningsnämnden, 
avseende biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten. Vården av kultur- och 
fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte har överlämnats till 
kommunarkivet, bör då övertas av barn- och utbildningsnämnden. Enligt 15 
§ arkivlagen (1990:782) krävs ett beslut av kommunfullmäktige får att en 
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 

l Utdrag~ bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsfö1-valtningen 

Gara Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-03-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens övertagande av vården av allmänna 
handlingar från kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från kultur- och fritids
nä1m1den som berör barn- och utbildningsnä1ID1den och som inte är överlämnade till 
kmmnunarkivet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 

Besl{rivning av ärendet 
Vid årsskiftet avvecklades kultur- och fritidsnä1ID1den som myndighet och nämndens 
ansvarsområde öve1iogs av barn- och utbildningsnämnden, avseende biblioteks- och 
fritidsgårdsverksarnheten. Vården av kultur- och fritidsnämndens allmänna handlingar, 
som inte har överlämnats till kommunarkivet, bör då öve1ias av barn- och utbildnings
nämnden. Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) luävs ett beslut av kommunfullmäktige för 
att en konm1tmal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunaridvet 

'~) -
/' ~ /_ ... -···· ) 

~~~ 
V{ / Garo lm:falk 

Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 293
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2015-01-26 

Kf§ 10 

Revidering av reglemente för styrelser och nämnder 

2014/575 003 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige antar reglemente för styrelser och nämnder 
enligt bifogat förslag. 

2. Beslutet innebär att det inrättas ett personalutskott samt ett kultur- och 
fritidsutskott under kommunstyrelsen. 

3. Beslutet innebär att biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten flyttas 
över till barn- och utbildningsnämnden. 

4. Beslutet innebär att reglementet för styrelser och nämnder revideras 
vad gäller att energiplanering, energihushållning samt energi- och 
klimatrådgivning flyttas över från kommunstyrelsen till 
samhälls byggnadsnämnden. 

5. En utvärdering av den nya politiska organisationen med 
åtenapportering till kommunstyrelsen görs ett kalenderår efter att 
verksamhetsöverföringen av kultur- och fritidsförvaltningen har skett. 

Reservationer 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Berndtsson (C), Mikael Andersson (C), Johan 
Karlsson (C), Helena Lagstrand (V), Jörgen Forsberg (V), Annelise Hed (MP) 
reserverar sig till fårmån för Eva Hagelbergs yrkande. 

B j öm Hvomum (TiA) reserverarsig till förmån för eget yrkande. 

Anette Weidenmark (KD), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart 

Fohlin (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson 

(C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mikael 

Andersson (C), Johan Karlsson (C), Helena Lagstrand (V),. 

W Utdragsbestyrl<ande 2015-02-02 

12 
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Jörgen Forsberg (V), Annelise Hed (MP) reserverar sig till fönnån för Anette 

Weidenmarks (KD) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås en förändring av den politiska organisationen. Kanslichef Gara 

Lorfalk har haft uppdrag att upprätta ett förslag till revidering av reglemente 

för styrelser och nämnder. Förändringen innebär att kultur- och 

fritidsnämnden avvecklas och att dess uppdrag istället tas över av ett 

nyinrättat kultur- och fritidsutskott. Vidare föreslås att biblioteks- och 

fritidsgårdsverksamheten flyttas över till brun- och utbildningsnämnden. 

Dessutom föreslås att ett personalutskott imättas under kommunstyrelsen. 

Ärendet' återremitterades av nya kommunfullmäktige§ 41 2014-12-18 enligt 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss. 

En tjänst som innehåller ansvm· får energiplanering, energihushållning samt 

energi- och klimatrådgivning flyttades över från kommunstyrelsen till 

samhällsbyggnadsnämnden i och med beslut i nya kommunfullmäktige§ 31, 

2014-11-27. Dennaförändring behöver även bekräftas i reglemente får 

styrelser och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Garo Lorfalk, 2014-11-21 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2015-01-12 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Gara Lorfalk 2015-01-14 

F örslag till reglemente för styrelser och nämnder 

Kommunstyrelsens m·betsutskott § 410, 2014-11-24 

Ko~unstyrelsen § 244, 2014-12-08 

Nya Kommunfullmäktige § 41, 2014-12-18 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 5, 2015-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

När kommunfullmäktige sammanträder framställs följande yrkanden: 

Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Berndtsson (C), 
Annelise Hed (MP) och Helena Lagstrand (V) att kultur- och fritidsnämnden 
och kultur- och fritidsförvaltningen ska vara kvar med nuvarande 
ansvarsområden. 

Marie Sohlberg (M) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) om en 
ändrad f01mulering vad gäller Ansvarsområde § 2, punkt l: 
"förskoleverksamhet och fritids hem." 

Marie Sohlberg (M) yrkar med instämmande av Yvonne Storm (M), Barbro 
Svensson (S), Patrick Ståhlgren (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yvonne Storm (M) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren om en 
strykning av kultur- ochfritidsnämnden gällande ordfårandeberedning i§ 30. 

Anette Weidenmark (KD) yrkar med instämmande av Britt-Louise 
Berndtsson (C), Annelise Hed (MP) och Helena Lagstrand (V) att 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgör personalutskott. 

Björn Hvornum (TiA) yrkar att biblioteken förs över till brun- och 
utbildningsnämnden, men att kultur- och fritidsnämnden kvarstår med övriga 
verksamheter. 

Britt-Louise Bemdtsson (C) yrkar att ordet "landsbygdsutveckling" skrivs in i 
§ 4, att ordet "internationella projekt" ersätter "EU projekt" under § 4, punkt 
13 samt att "tillgänglighetsråd" ersätter "handikappråd" i§ 5, punkt 12. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar om en utredning av rollfördelning mellan 
kommunstyrelse, kommunfullmäktige och TIKAB vad gäller ansvar för 
bolagen. 

Utdragsbestyrkande 

14 
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Beslutsgång 

Yrkande om att ett kultur- och fritidsutskott ska inrättas 

Ordförande ställer yrkandet om att ett kultur- och fritidsutskott imättas under 
kommunstyrelsen (kommunstyrelsens förslag) mot yrkandet att kultur- och 
fritidsnämnden ska bestå ' mot yrkandet att biblioteken förs över till barn- och 
utbildningsnämnden, men att kultur- och fritidsnämnden kvarstår med övriga 
verksamheter. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

För att få fram ett motyrkande till kommunstyrelsens förslag ställs de både 
motyrkandena mot varandra. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet om att kultur
och fritidsnämnden ska bestå, är motyrkande mot kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om att +<:ultur- och 
fritidsnämnden ska bestå. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens fårslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för yrkande att ett kultur- och fritidsutskott imättas under 
kommunstyrelsen. · 

Nej röst för yrkandet att kultur- och fritidsnämnden ska bestå. 

Kommunfullmäktige beslutar attmed 24 ja-röster mot 13 nej-röster inrätta ett 
kultur-och fritidsutskott under kommunstyrelsen. 2 ledamöter avstår. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkande om att ett personalutskott ska inrättas 

Ordförande beslutar att ställa yrkandet om att ett personalutskott inrättas 
under kommunstyrelsen (kommunstyrelsens förslag) mot yrkandet att 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgör personal utskott. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följ ande propositionsordning: 

Ja-röst för yrkandet att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen. 
Nej-röst för yrkandet att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör 
personal utskott. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 24 ja-röster mot 15 nej-röster inrätta ett 
personalutskott under kommunstyrelsen. 

Övriga yrkanden 

Ordförande finner att fullmäktige gör redaktionella ändringar enligt samtliga 
yrkanden. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar att yrkandet om en utredning av 
rollfördelning mellan kommunstyrelse, kommunfullmäktige och TIKAB vad 
gäller ansvar för bolagen, tillgodoses genom de samtal som nu förs mellan 
kommunfullmäktiges presidium, Tingsryds kommunföretag, 
kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef. 

Protokollet sidekas till 

Samtliga nämnder och styrelser 
Revisionen 
Fullmäktiges presidium 
Kommunchef Laila J eppsson 

rdiagsbostyrkanda 
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§ 35 

Uppdrag om förändring av tjänstemannaorganisationen vid 
kultur- och fritidsförvaltningen 

2014/119 041 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunchef Laila J eppsson får i uppdrag att utreda förändring av 
tjänstemannaorganisationen vid kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

12 

Kommunfullmäktige beslutade § l O, 2015-01-26, att revidera reglemente 
för styrelser och nämnder, vilket bland annat innefattade avveckling av 
kultur-och fritidsnämnden och en överflyttning av biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamheten till barn- och utbildningsnämnden. 

Mot bakgrund av det beslutet behövs det en utredning av förändring av 

tjänstemannaorganisationen vid kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26. 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef Laila J ep ps son 

w 
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Ärende nr 28 

Kommunstyrelsens övertagande 
av vården av allmänna handlingar 
från kultur- och fritidsnämnden 
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Justerare 

§ 90 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar 
från kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2014/575 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från kultur
och fritidsnämnden som berör kommunstyrelsen och som inte är 
överlämnade till kommunarkivet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Vid årsskiftet avvecklades kultur- och fritidsnämnden som myndighet och 
nämndens ansvarsområde övertogs av kommunstyrelsen. Vården av kultur
och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte har överlämnats till 
kommunarkivet, bör då övertas av kommunstyrelsen. En1igt 15 § arkivlagen 
(1990:782) krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal 
myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § lO 

l Utdragsbestyrkande 
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Gara Lerfalk 
0477441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

2015-03-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från 
kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från kultur- och fritids
nämnden som berör kommunstyrelsen och som inte är överlämnade till kommunarkivet 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid årsskiftet avvecklades kultur- och fritidsnänmden som myndighet och nämndens 
ansvarsområde övetiogs av kommunstyrelsen. Vården av kultur- och fritidsnämndens 
allmänna handlingar, som inte har överlämnats till kommunarkivet, bör då öve1tas av 
kommunstyrelsen. Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) krävs ett beslut av kommunfull
mäktige för att en kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunarlci vet 

c2;;~ 
(jGaro(~ 
' Kanslichef 

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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Kf§ 10 

Revidering av reglemente för styrelser och nämnder 

2014/575 003 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige antar reglemente för styrelser och nämnder 
enligt bifogat förslag. 

2. Beslutet innebär att det inrättas ett personalutskott samt ett kultur- och 
fritidsutskott under kommunstyrelsen. 

3. Beslutet innebär att biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten flyttas 
över till barn- och utbildningsnämnden. 

4. Beslutet innebär att reglementet för styrelser och nämnder revideras 
vad gäller att energiplanering, energihushållning samt energi- och 
klimatrådgivning flyttas över från kommunstyrelsen till 
samhälls byggnadsnämnden. 

5. En utvärdering av den nya politiska organisationen med 
återrapportering till kommunstyrelsen görs ett kalenderår efter att 
verksamhetsöverföringen av kultur- och fritidsförvaltningen har skett. 

Reservationer 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Berndtsson (C), Mikael Andersson (C), Johan 
Karlsson (C), Helena Lagstrand (V), Jörgen Forsberg (V), Annelise Hed (MP) 
reserverar sig till förmån för Eva Hagelbergs yrkande. 

Björn Hvomum (TiA) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Anette Weidenmark (KD), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart 

Fohlin (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson 

(C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mikael 

Andersson (C), Johan Karlsson (C), Helena Lagstrand (V), w /Utdragsbostyrkande 2015-02-02 

12 
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Jörgen Forsberg (V), Annelise Hed (MP) reserverar sig till förmån för Anette 

Weidenmarks (KD) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås en förändring av den politiska organisationen. Kanslichef Gara 

Lorfalk har haft uppdrag att upprätta ett förslag till revidering av reglemente 

för styrelser och nämnder. Förändringen innebär att kultur- och 

fritidsnämnden avvecklas och att dess uppdrag istället tas över av ett 

nyimättat kultur- och fritidsutskott. Vidare föreslås att biblioteks- och 

fritidsgårdsverksamheten flyttas över till barn- och utbildningsnämnden. 

Dessutom föreslås att ett personalutskott imättas under kommunstyrelsen. 

Ärendet' åtenemitterades av nya kommunfullmäktige § 41 2014-12-18 enligt 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss. 

En ~änst som innehåller ansvar för energiplanering, energihushållning samt 

energi- och klimatrådgivning flyttades över från kommunstyrelsen till 

samhällsbyggnadsnämnden i och med beslut i nya kommunfullmäktige§ 31, 

2014-11-27. Denna förändring behöver även bekräftas i reglemente för 

styrelser och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Gara Lorfalk, 2014-11-21 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2015-01-12 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Gara Lorfalk 2015-01-14 

Förslag till reglemente för styrelser och nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41 O, 2014-11-24 

Ko~unstyrelsen § 244, 2014-12-08 

Nya Kommunfullmäktige§ 41, 2014-12-18 

Utdragsbestyrlmnde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 5, 2015-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

När kommunfullmäktige sammanträder framställs följande yrkanden: 

Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C), 
Annelise Hed (MP) och Helena Lagstrand (V) att kultur- och fritidsnämnden 
och kultur- och fritidsförvaltningen ska vara kvar med nuvarande 
ansvarsområden. 

Marie Sohlberg (M) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) om en 
ändrad formulering vad gäller Ansvarsområde § 2, punkt l : 
"förskoleverksamhet och fritidshem." 

Marie Sohlberg (M) yrkar med instämmande av Yvonne Storm (M), Barbro 
Svensson (S), Patrick Ståhlgren (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yvonne Storm (M) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren om en 
strykning av kultur- ochfritidsnämnden gällande ordförandeberedning i§ 30. 

Anette Weidenmark (KD) yrkar med instämmande av Britt-Louise 
Bemdtsson (C), Annelise Hed (MP) och Helena Lagstrand (V) att 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgör personalutskott 

Bjöm Hvomum (TiA) yrkar att biblioteken förs över till bam- och 
utbildningsnämnden, men att kultur- och fritidsnämnden kvarstår med övriga 
verksamheter. 

Britt-Louise Bemdtsson (C) yrkar att ordet "landsbygdsutveckling" skrivs in i 
§ 4, att ordet "intemationella projekt" ersätter "EU projekt" under§ 4, punkt 
13 samt att "tillgänglighetsråd" ersätter "handikappråd" i § 5, punkt 12. 

Britt-Louise Bemdtsson (C) yrkar om en utredning av rollfördelning mellan 
kommunstyrelse, kommunfullmäktige och TIKAB vad gäller ansvar för 
bolagen. 
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Beslutsgång 

Yrkande om att ett kultur- och fritidsutskott ska inrättas 

Ordförande ställer yrkandet om att ett kultur- och fritidsutskott inrättas under 
kornmunstyrelsen (kommunstyrelsens förslag) mot yrkandet att kultur- och 
fritidsnämnden ska bestå ' mot yrkandet att biblioteken förs över till bam- och 
utbildningsnämnden, men att kultur- och fritidsnämnden kvarstår med övriga 
verksamheter. 

Ordförande finner att kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

För att få fram ett motyrkande till kommunstyrelsens förslag ställs de både 
motyrkandena mot varandra. 

Ordförande finner att kornmunfullmäktige beslutar att yrkandet om att kultur
och fritidsnämnden ska bestå, är motyrkande mot kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om att kultur- och 
fritidsnämnden ska bestå. 

Ordförande finner att kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kornmunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för yrkande att ett kultur- och fritidsutskott inrättas under 
kommunstyrelsen. · 

Nej röst för yrkandet att kultur- och fritidsnämnden ska bestå. 

Kornmunfullmäktige beslutar att med 24 ja-röster mot 13 nej-röster inrätta ett 
kultur-och fritidsutskott under kommunstyrelsen. 2 ledamöter avstår. 
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( 

1:.:1 Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justeran e 

3Xfc 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 

2015-01-26 ~J 

Kf§ 10 2014/575 003 

Yrkande om att ett personalutskott ska inrättas 

Ordförande beslutar att ställa yrkandet om att ett personalutskott imättas 
under kommunstyrelsen (kommunstyrelsens förslag) mot yrkandet att 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgör personalutskott. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för yrkandet att ett personalutskott imättas under kommunstyrelsen. 
Nej-röst får yrkandet att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör 
personal utskott. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 24 ja-röster mot 15 nej-röster imätta ett 
personalutskott under kommunstyrelsen. 

Övriga yrkanden 

Ordförande finner att fullmäktige gör redaktionella ändringar enligt samtliga 
yrkanden. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar att yrkandet om en utredning av 
rollfördelning mellan kommunstyrelse, kommunfullmäktige och TIKAB vad 
gäller ansvar för bolagen, tillgodoses genom de samtal som nu förs mellan 
kommunfullmäktiges presidium, Tings1yds kommunföretag, 
kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef. 

Protokollet skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 
Revisionen 
Fullmäktiges presidium 
Kommunchef Laila J eppsson 
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Ärende nr 29 

Ej verkställda beslut enligt LSS 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-23 

Justerare 

§ 95 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

Dnr 2014/102 739 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt LSS. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 41, 2015-02-02 

l UtdragsbestyrKande 

17 
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TINGSRYDS KOMMUN SAN.ffiJANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2015-02-02 
f.::hr_ ~ CJ s-; :J OL S.....-

j 16 , 

SN § 41 

Ej verl<:ställda beslut enligt LSS 

2014/148 SN 700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar mottagen information om rappaliering till 
Inspektionen för vård och omsorg enligt 9 § och rappmiering enligt 28 
f-g§§ LSS. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger information från Inspektionen för vård och omsorg om 
rappmim·ing av ej verkställda beslut enligt 9 § och rappmiering enligt 
28 f-g §§ LSS. 

Beslutsunderlag ... 
Kvartals- och individrappmi Q 4 2014 

Protokoll skickas till: 
Kommurretfullmäktige 

./ 

· Utdragsbestyrkande 

lo lS"-o3- f6 

~?' 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g§§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Verksamhet Antal ~yp av bistånd/insats Notering 

OF 1 9.4 Kontaktperson Brukaren själv önskade avvakta insatsen 

,_Totalt __ ~~ -'------1 __ J 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

~ 
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Ärende nr 30 

Ej verkställda beslut enligt Sol 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tingsryds 
kommun 

~O munstyreisens arbetsutskott 2015-03-23 

Justerare 

§ 96 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Dnr 2014/103 739 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt SoL. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 42, 2015-02-02 

l Utdragsbestyrkande 

18 
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TINGSRYDS KOMMUN 

c2o l V j; o] -:; :l/ 
S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

j/1/ ~· · 

f4vt_ J 9'-/2ot J 
2015-02-02 17 

SN§42 

JEj verkställda beslut enligt SoL 

2014/149 SN 700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar mottagen information om rapportering till 
Inspektionen för vård och omsorg enligt 16 kap. 6 f§ (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL avseende ÄO, OF och IFO. 

Beslrrivning av ärendet 
Föreligger infmmation från Inspektionen för vård och omsorg om 
rappmtering enligt16 kap.6 f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. l § SoL. Rappmieringen gäller 
äldreomsorg, omsorger om personer med funlctionsnedsättning och 
individ- och familjeomsm-g. 

Beslutsunderlag 
K vmtalsrappmt q 4 2014 

Protokollet skickas till: 
Kommunfullmälctige 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!'!:) kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se 
Till Kommunfullmäktige, enligt 6h § Sol 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap l § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och 
IFO 

OF 

IFO 

l Totalt l O l 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

av bistånd/insats 
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Ärende nr 31 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 32 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 33 

Ärenden enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 
2015-03-23 och 2015-03-30 
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