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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
regenngen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har fått remissen "En kommunallag för framtiden" för 

yttrande. Den av regeringen tillsatta utredningen har haft i uppdrag att 
föreslå en modernisering av kommunallagen. Det omfattande 

utredningsarbetet innehåller en rad förslag till såväl stora som små 
förändringar. Ett antal nya kapitel införs bl.a. rörande anställda och 
medborgare. Förhållandet till ED-rätten fö1iydligas och en modernisering 

vad gäller den kommunala anslagstavlan föreslås. Ä ven en lagteknisk 
översyn görs. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att 
kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren 
ska utgå från ett medborgarperspektiv. 

Kanslichef Garo Lorfalk har analyserat de olika förslagen och upprättat ett 
förslag till remissyttrande. Efter arbetsutskottets beslut med synpunkter 
(kommunstyrelsens arbetsutskott§ 261, 2015-08-24) har kanslichefen 

reviderat yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk 2015-07-0 l 
Reviderat remissyttrande över "En kommunallag för framtiden", 
2015-08-26 

l Otdcagsbestyckande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Remissyttrande, En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Förslag till beslut 
Konununstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och överlämnar det till regeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har fått remissen "En kanununaHag för framtiden" för yttrande. Den av 
regeringen tillsatta utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modemisering av kom
munallagen. Det omfattande utredningsarbetet innehåller en lång rad förslag till såväl 
stora som små förändringar. Ett antal nya kapitel införs bl. a. rörande anställda och med
borgare. Förhållandet till BU-rätten fortydligas och en modemisering vad gäller den 
kommunala anslagstavlan föreslås. Ä ven en lagteknisk översyn görs. Utgångspunkter 
för uppdraget hm bl. a. varit att kommunallagen även fotisättningsvis ska vara en ramlag 
och att utredal·en ska utgå från ett medborgat})erspektiv. 

Undetieclmad har allalyserat de olika forslagen och upprättat förslag till remissyttrande. 
Det föreslås att kommmistyrelsen alltar förslaget tillremissyttrande som sitt eget samt 
överlämnm· det till regeringen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Beslutsunderlag 
SOU2015:24 
SKL:s sanunanställning över utredningsförslagen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Salntliga nämnder, bolag och stiftelser 
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Bilaga Ks Au § 273 2015-09-07 

l J ·~ Ii1l~§fiD\)\'cW§ 
ll~aJ)rrillnnr~rwrrn 2015-08-26 

Regeringskansliet 
Finansdepartementet 

Remissyttrand/e " En kommunallag för framtiden" 

Inledning 
Tingsryds kommun har erhållit remissen En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24). Kommunen överlämnar härmed sina synpunkter på betänkandet. Kommunen 
har i sitt yttrande fokuserat på de konkreta förslagen i betänkandet och angett sina syn
punkter därvid. 

Kommunens synpunlder 
De delar av utredningsförslaget som synpunkter lämnas på i det följande är 

• Del II - En tydligare och bättre reglering av den kommunala organisationen; 
• Del III - EU och den kommunala nivån; 
o Del IV - Kontroll och revision av kommunal verksamhet samt 
• Del V - Lagteknisk översyn 

5.5 - styrelsens ställning stärks 
Kommunen anser att detta generellt är ett bra förslag. Det stärker styrelsens roll som . 
ledande organ och · poängterar uppsiktsansvaret Risk fim1s dock att nämndernas sär
ställning som egna myndigheter insluänks när styrelsen får beslutanderätt som rör de1~as 
verksamhetsområden. Detta .då myndighetsutövning är ett tämligen komplext begrepp 
där gränsdragningen är oklar. Vissa riktmärken finns, men dessa är ingalunda uttöm
mande. Överföring av beslutsrätt till styrelsen från mman nänmd ställer höga krav på 
eftertanke. Detta för minimera risken att föra över beslutsrätt i frågor som visar sig ut
göra myndighetsutövning. 

5.6 - underställda nämnder 
Kommunen länmar förslaget utan närmare synpunkter. Då inga underställda nämnder 
förekommer i kommunen berörs inte denna av förslaget. 

5.7- förtydligande av utrymme för beställar-utförarnämnder 
Kommunen är positiv till förslaget. Möjligheten till att fördela arbetsuppgifter mellan 
nämnder enligt en beställar-utförarorganisation finns redan enligt nuvarande regelverk, 
dock något otyd ligt. Det föreslagna förtydligandet härvid är välkommet. Likaså att 
fullmäktige får besluta utförarnämnder inte ska anvisas några medel, då dessa istället 
kan erhålla sina anslag från beställarnämnder. Dock vill kommunen här erinra om att 
förs laget inte verkar ta hänsyn till beställar-utförarmodeller som inte är helt renodlad, 

1 ( 11) 
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t.ex. de fall där nämnder endast utför ett begränsat antal tjänster till beställare. Det kan 
vara exempelvis att en viss nämndutöver sitt nämnduppdrag har ansvar för lokalvården 
i de kommunala fastigheterna och att enbart denna tjänst beställs och betalas av övriga 
nämnder. I ett sådant läge låter det sig inte göras med att medel inte anvisas alls, utan 
möjligen enbmi justeras. Förslaget bör således formuleras om för att omfatta även de 
beställar-utförannodeller som har en mer "blandad" form. 

5.8.6 - försöksverksamhet med majoritetsstyre 
Förslaget är intressant men berör sannolikt få kommuner (storstadsregioner och kom
muner där det inte förekommer ett blocköverskridande samarbete). Förslaget i sak läm
nas därför utan erinran. 

Dock har kommunen en del synpunkter vad gäller oppositionens arbetsförutsättningar. I 
utredningen föreslås att information ska läggas ut på en declikerad webbsida enbart för 
oppositionen att ta del av ännu icke offentliggjort material för att oppositionen därige
nom bl.a. ska kunna stmia debatt i media. Detta kan vara ett problem utifrån t. ex. sekre
tessbestämmelserna, vilket också utredningen tar upp. 

Utredningen diskuterar ett eventuellt införande av en särskild sekretessbrytande regel i 
offentlighets- och sekretesslagen för att ge oppositionen tillgång till sekretessbelagd 
information. Detta avfärdas dock bl.a. med hänsyn till att behovet av en sådan bestäm
melse inte finns pga. att styrelsen sällan behandlar sådana individärenden som omfattas 
av sekretess. Utredningen synes härvid inte ha tagit tillräcklig hänsyn till sekretesspro
blematiken. Förslaget att handlingar kan lämnas ut med sekretessförbehåll är inte till
räcldigt långtgående och kan dessutom innebära omfattande merarbete för de tjänstemän 
som i vmj e enskilt fall måste gå genom handlingar som omfattas av sekretess och be
döma hur ett utlämnande ska hanteras. 

6.6 - lika.behandling av den egna verksamheten och de privata utförarna 
. Förslaget är positivt. Egentegiverksamhet bör vara underkastad samma principer vad 
·· gäller styrning och uppföljning som verksamhet som läggs ut på privata utförare. Det 
saknas anledning att behandla egna verksamheter och privata utföra olikvärdigt avse
ende uppföljning och kontroll. Medborgarna ska kunna förvänta sig att uppföljningsar
betet bedrivs aktivt gentemot såväl egna verksamheter som sådana verksamheter som 
bedrivs av privata utförare. 

Utredningen föreslår att det uttryckligen ska framgå av kommunallagen att fullmäktige 
ska anta ett program för mål och riktlinjer för skötseln av sådan verksamhet som bedrivs 
i egen regi alternativt av privata utförare samt att antagandet av programmet inte får 
delegeras till nämnderna utan ska vara förbehållet fullmäktige. Kommunen välkomnar 
en tydlighet att fullmäktige ska anta ett sådant program. Den senare regleringen avse
ende att antagandet inte får delegeras till nämnd ter sig emellertid som överflödig då det 
tydligt framgår av bestämmelsen att det är fullmäktige som ska anta programmet. 

8.4.1 - direktörens roll och uppgifter 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är bra att direktörens roll och uppgift 
förtydligas samt att det pekas ut att direktören är den ledande tjänstemannen bland per
sonalen. Detta torde råda bot på den otydlighet som synes råda bland många kommuner 
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om kommundirektörens uppgifter. Förslaget kan i förlängningen också underlätta en 
viss gränsdragningsproblematik, då det blir tydligare vem som är chefför tjänstematma
organisationen och dänned att skiljelinjen mellan anställda och fö1iroenclevalcla blir 
skarpare. Detta är något som salmas i kommunallagen idag. 

8.6.2 + 8.7.2- delegation 
Kommunen avstyrker förslaget. Förslaget rörande att nämnd ska besluta i vilken om
fattning och i vilken fonn delegationsbeslut ska anmälas till nämnelen lämnar mycket €fl 

del att önska. Det skapar utrymme åt skönsmässiga bedömningar rörande vad som är 
nödvändigt eller inte och risk finns därmed att hanteringen av delegationsbeslut i kom
munerna kommer att spreta en hel del. Det kan inte nog understrykas at fffie--fSBffl: det är 
respektive nämnd som är slutligt ansvarig för de beslut som fattas på delegation. kan en 
En ordning där nämnden inte meddelas samtliga beslut som fattats för dess rälming bör 
dänned starkt ifrågasättas. Dessutom kan en del rättssäkerhetsproblematik uppstå utifrån 
att enskilda ärenden kan bli svåra att bevaka om inte samtliga delegationsbeslut anmäls 
till nämnden. Införandet av en digital anslagstavla löser inte dem1a problematik då det 
endast är en del av fattade beslut som tillkännages på denna. 

Förslaget avseende den särskilda protokollföringen behöver fö1iydligas. Då detta rör 
beslut som ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan bör förslaget istället form
uleras som så att det är i beslutet i dess helhet som tillkännages, dock med hänsyn taget 
till personuppgiftslagstiftningen och sehetessbestämmelsema. 

Vad gäller delegering av beslutsrätt till nämndemas presidier ställer sig kommunen po
sitiv till detta förslag. 

· 8.8- krav på saklighet och opartiskhet samt bisysslor 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Hänvisningarna är inte avsedda 
att vara konkreta bestämmelser utan mer som en upplysning att det finns regler i rege
ringsfonhen och lagen om offentlig anställning som föreshiver att alla som fullgör of-. 

. fentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta objektivitet, behandla alla lika samt tillgodose 
det allmänna intresset av saklighet och opartisld1et i utövandet av offentlig verksamhet. 
Bestä1runelsen kan således upplevas som överflödig i rent materiellt avseende, men kan 
dock vara värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv. 

8.1 O -ett särskilt kapitel om anställda 
Kommunen ställer sig delvis positiv till förslaget. Förslaget är en del av den lagtelmiska 
översynen och är en välkommen ändringjämfört med nuvarande kommunallag. Det är 
viktigt att det ur kommunallagen framgår att kommunen inte enbart består av föiiroen
devalda, även om det är dessa som har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. 
Kommunen består även av ett antal tjänstemän som ska stå för den professionella yr
keskunskapen och det är viktigt att även detta synliggörs. Det är positivt att alla be
stämmelser som rör de anställda samlas på ett ställe, men frågan är om det verkligen 
behövs ett eget kapitel för dessa bestämmelser eller om de hade kunna ingå i ett annat, 
t.ex. organisationskapitlet 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
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 

64



2015-08-26 4(11) 

9.11 - bemanning i bolagsstyrelser 
Kommunen är positiv till förslaget. De kommunala bolagens uppgifter blir alltmer kom
plexa och högre hav på affärsmässighet ställs i dessas verksamhet. I och med detta ökar 
även behovet av särskild branschkunskap i bolagsstyrelsema. Det är inte säke1i att 
denna kompetens alltid kan hittas bland de fö1iroendevalda. Det är därför viktigt att 
fullmäktige får möjlighet att säkerställa behovet av branschkunskap i de kommunala 
bolagens styrelser utan hinder av prop01iionella valsätt. 

13.2 - befogenheter på näringsl ivsområdet 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Hänvisningen är inte avseeld att 
vara en konkret bestämmelse utan är närmast att se som en eriman om statsstödsregler
nas betydelse och dessas potentiella effekt på kommunernas befogenheter. 

13.3 - ett förtydligande om tjänster av allmänt intresse 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. En hänvisning i kommunallagen 
förändrar i sig inte rättsläget men kan stärka incitamenten att beakta de möjligheter och 
begränsningar EV-rätten ger när det som är av allmänt intresse. Emelle1iid ställer sig 
kommunen tveksam till resonemanget kring EU -domstolens eventuella makt att "be
stämma käman för elen kommunala kompetensen". Utredningen synes ha uppfattningen 
att det skulle föreligga en risk för "alltför stark och oönskad bindning mellan kommu
nallagen och EUF-fördraget om bestämmelsen i nuvarande 2 kap. l § kommunallagen 1 

anpassas till att mer uttryckligt ange att kommunema får tillhandahålla tjänster av all
mänt intresse enligt EV-rätten. 

Utredningen menar att EV-rätten vid sådana förhållanden får styra begränsningen av 
elen allmärula kommunala kompetensen, utifrån hm denna är definierad i EUF
fördraget: Oaktat om man lagtekniskt försöker komma runt det till förmån för en mer 
nationellt utarbetad praxis så är det EV-domstolen som slutligt uttolkar EUF-fördraget. 
Därmed är det ocksåelenpraxis som domstolen utvecklar som på ett påfallande sätt på
verkar vad som kan vara tjänster av allmänt intresse, vare sig dessa är av ekononiisk 
karaktär eller inte. 

13.4 - hänsyn till konkurrensneutralitet 
Kommunen anser att förslaget är otydligt och riskerar att leda till tolkningsavvikelser 
från gällande konkurrensregelverk Bestämmelsen är ett målsättningsstadgande. Utred
ningen tar upp att det skulle i1mebära tollmingsproblem om konkurrensneutralitet togs 
upp som en kommunalrättslig principjämte redan gällande. Dock går utredningen inte 
in på vilka tolkningsproblem som skulle kunna uppstå och ställningstagandet förefaller 
därför inte genomanalyserat 

A v förslaget framgår att kommunerna "ska verka för att uppträda konkurrensneutral t" 
när de agerar på en marknad. Utifrån att såväl konkunensreglema som upphandlings
reglerna och ED-rätten föreskriver tämligen strikta regler vad gäller det offentligas age
rande på marknader där näringslivet vanligtvis verkar leder formuleringen till en otyd
lighet kring vad som gäller utifrån kommunallagens bestämmelser. Ett altemativ om 

1 Bestämm.elsen uttrycker kommunernas befogenhet att ta hand om angelägenheter av allmänt intresse 
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1nan nu vill ha med en bestämmelse i den nya kommunallagen rörande hur kommunerna 
ska agera på marknaden hade istället kmma vara en skarpare formulering av bestämmel
sen genom att t.ex. ta bmi fmmuleringen "verka för att". En skarpare fmmulering av 
bestämmelsen torde vara i linje med hur lagstiftningen ser ut på området och är heller 
inte oförenlig med grundläggande kommunala principer. 

I de fall där kommunen ska kunna agera som en konlemTent på marknaden, fitms regler 
som styr detta. Huvudregeln ska vara att kommunema ska förhålla sig neutrala till nä
ringslivet och detta ska gälla om inte annat följ er av am1an lag eller författning. Ett mål
sättningsstadgande såsom föreslås i utredningen blir - förutom att vara otydligt- också 
relativt uddlöst i ett sammanhang där övrig lagstiftning som reglerar området är skar
pare formulerat. 

13.5 - vägledningsfunktion hos upphandlingsstödet 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Den kommande upphandlingsmyndigheten 
är sannolikt vällämpad för vägledning avseende EU:s statsstödsregler. 

14.11.6 - medlemskap för juridiska personer som bedriver näringsverk
samhet 
Kommunen invänder mot förslaget. Genom förslaget utvidgas rätten att begära laglig
hetsprovning till andra juridiska personer än de som äger fast egendom i kommunen. 
Kommunen delar härvid den bedömning rörande förslaget som framkommit i det sär
skilda yttrande som fogats till betänkandet? Förslaget reser frågor kring vad dessa juri
diska personer egentligen kan ha för intressen att bevaka. Utredningen går inte tillräck
ligt djupt i sitt resonemang och konsekvensanalys kring detta förslag och det kan därför 
svårligen motiveras att utöka det kommunala medlemskapet i enlighet med förslaget. 

14.11.7 ..:... medlemskap för vissa ideella föreningar 
Kommunen invänder mot förslaget. Genom förslaget utvidgas rätten att begära laglig
hetsprövning till ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet i kommunen eller 
om föreningens styrelse har sitt säte i kommunen. Kommunen delar även i detta sam
manilang den bedömning som framkonm1it i det särskilda yttrandet. Inte heller här har 
utredningen gått tillräckligt djupt i sitt resonemang och konsekvensanalys kring detta 
förslag och det kan därför svårligen motiveras att utöka det kommunala medlemskapet i 
enlighet med förslaget. 

14.11.8- medlemskap för vissa unionsmedborgare 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Förslaget berör ett litet fåtal per
soner som arbetar för EU:s institutioner i Sverige och därmed inte kan folkbokföras. 

2 Särskilt yttrande av experterna Helena Linde, Anna Lindström, Barbro Naroskyin och Anna Sandborgh, 

so u 2015:24 s. 883 
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14.13- större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut 
Kommunen är tveksam till förslaget. Regeringen har vid ett fle1ial tillfållen resonerat 
kring lämpligheten av att underkasta beslut rörande 8 kap. 3 d§ tredje stycket, 4 §tredje 
och fjärde styckena samt 5 a och 5 b§§ kommunallagen något annat än en begränsad 
laglighetsprövning. I tidigare förarbeten har regeringen framhållit att det är fråga om 
lokala politiska bedömningar av vad som är lämplig hantering av den lokala ekonomin. 
Regelverket rörande de ifrågavarande budgetbesluten är tydliga och får endast frångås 
om det kan motiveras mycket väl. I utredningen framkommer inte något som för närva
rande skulle föranleda en ändring i den inställning som hitintills har varit rådande. Dock 
anser kommunen att regeringen bör följa tillämpningen av regelverket noga och vid 
behov överväga behovet av en ändrad reglering. 

14.14.2 - tydligare prövningsgrunder 
Kommunen har inget att erima mot förslaget. Förslaget innebär inte någon materiell 
ändring i bestämmelserna utan är att se som språkliga fö1iydliganden. 

15.7- skärpning av reglerna om verkställighet 
Förslaget är hedervä1i. Dock anser k01mmmen att problematiken med beslut som verk
ställs före laga haft och inte rättas efter undamöjande i domstol är av begränsad om
fattning och ställer sig frågan om den föreslagna uppstramningen av regelverket verkli
gen är sakligt motiverad. statskontorets undersölming, i vad mån kommuner och lands
ting inte rättar verkställda beslut som upphävts av domstol vid laglighetsprövning, visar 
att de fall där rättelse inte skett trots undamöjande är försvimlande få, endast 44 kom
munala beslut under en femårsperiod, av totalt 423 undamöjda beslut under samn1a pe
riod? Detta utgör ca 14 % av undamöjda beslut och av dessa synes majoritetenröra 
beslut som hade kunnat rättas och inte sådana som avses träffas av den föreslagna 
skärpningen i lagstiftningen.4 Antalet fall där rättelse inte görs verkar dessutom 
minska. 5 

Det rör sig således smmolikt om en hmidfull beslut som kan karruna att omfattas av den 
föreslagna kompletteringen och kommunen ställer sig därför frågande till om en sådan 
uppstramning är nödvändig. 

16.8.1- innehållet på den kommunala anslagstavlan ska tiiH<ännages på 
intern et 
Konmmnen ställer sig positiv till förslaget. Det är tydligt att elen fysiska anslagstavlan 
har spelat ut sin roll. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är detta ett mycket välkommet för
slag. 

3 statskontoret, Verkställighet och rättelse av kommunala beslut, rapport 2012:6 
4 a. a. s. 51 ff. Av de 44 beslut som avsåg kommun erna (övriga två bes lut avsåg landstingen) rörde 16 fal! 

beslut om anstä llning av obehörig lärare, i strid med sko llagen och 12 fall ingående av ett civilrättsligt 

avtal med någon näringsidkare där kommunen inte kunnat komma ur avtalet. l tio fall handlade det om 

formella fel i bes lutsprocessen 
5 a.a., s. 49. Det konstateras dock att det rör sig om ett så pass litet antal ärenden att det är svårt att 

skönja en trend 
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16.8.2- annat som ska tillkännages på den webbaserade anslagstavlan 
Kommunen ställer sig delvis positiv till förslaget. Vad gäller protokoll som avser dele
gationsbeslut så har kommunen ovan (avsnitt 8.6.2 + 8.7.2.) resonerat kring att publice
ring på en digital anslagstavla inte löser viss problematik med en uppmjukning av an
mälningsskyldigheten till nämnd av fattade delegationsbeslut 

Vad gäller beslutsprotokoll från sammansträden ser kommunen detta som ett positivt 
och välkommet förslag. Kommunen publicerar redan idag kallelser och protokoll från 
fullmäktige och nämnder på kommunens hemsida i den mån publiceringen inte strider 
mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. 

Förslaget att den webbaserade anslagstavlan ska förses med en pe1manent upplysning 
om hur man i allmänhet överklagar ses som bra. Ett sådant förfarande är ett praktiskt 
sätt att hantera information om hur beslut överklagas. Det kan dock finnas en viss risk 
för "okynnesöverldaganden" när informationen finns så pass tillgänglig. Det är dock 
inget som bedöms som ett stoli problem och fördelama med den permanenta infonnat
ionen överväger nackdelama. 

16.8.3- annat som får finnas på anslagstavlan 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 

16.9- anslagstavlans utformning 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget, mer än att det är viktigt att den 
digitala anslagstavlan lätt går att urskilja på kommunens webbplats, för att på ett enkelt 
sätt vara tillgänglig för medborgama. 

16.1 O- en utökad serviceskyldighet 
Kommunen har inget att erima vad gäller förslaget. Kommunens medborgarkontor har 
redan idag datatenninaler som kan användas för att ge medborgare utan egen tillgång 
till intemet tillgång till en digital anslagstavla samt kallelser och protokoll till fullmäk
tige och nämnder. 

16.11.1 - ledamöterna ska kallas till sammanträde 
Kommunen har inga synpunkter på förslaget. 

16.11.2- inget krav på kungörelse i ortstidning 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Tillräcklig spridning av informationen kan 
uppnås via den webbaserade anslagstavlan. 

16.11.3- bevis om anslagsdag ska inte längre regleras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. I och med att innehållet på den kommunala 
anslagstavlan flyttar in i den digitala världen, där säkerställande om tillkännagivande av 
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protokoll kan göras på altemativa digitala sätt, finns inte längre något behov av regeln 
rörande bevis om anslagsdag. 

16.11.4 - tillkännagivande av budgetsammanträde i kommunalförbund 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. 

16.11 .5 - lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Utredningen har föreslagit att tillkännagi
vanden enligt speciallagstiftning också ska kmma göras på den digitala anslagstavlan. I 
och med det så har lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla spelat ut sin roll och 
bör därför upphävas. 

16.11 .6 - lagen om kommunala indelningsdelegerade ändras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen är en naturlig konsekvens av för
slaget att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som följer på detta 
förslag. 

16.11.7- lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ändras 
ommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen är en naturlig konsekvens av för

slaget att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som följer på detta 
förslag. · 

16.11.8 - plan- och bygglagen ändras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen blir en naturlig följd av förslaget 
att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som föreslås. 

17.5- fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för den 
kommunala revisionen 
Kommunen är positiv till förslaget. Det faller sig naturligt att det är revisionens upp
dragsgivare (fullmäktige) som också föreslår budget för densmmna. Att något av de 
organ som granskas av revisionen skulle göra detta ter sig anmärkningsvärt. Dock vill 
ko1m1mnen lyfta fram att presidiets arbete i detta sammanhang inte kan ses som isolerat 
från den övriga kommunala budgetprocessen. Förslaget till budget bör därför tas fram i 
nära samråd med kommunstyrelsen, som är den instans som enligt kommunallagen ska 
upprätta budgetförslag för kommunen. 

17.8- de sakkunnigas rätt ska stärkas 
Kommunen ställer sig tveksam till förslaget. De saldumniga bistår de kommunala revi
sorerna. Det ä1; revisorerna som är ansvariga för revisionsberättelsen och de underlag 
som den bygger på, även om det är de saldmnniga som i praktiken utför det konkreta 
granskningsarbetet. Det för därmed för långt att lagmässigt reglera in en rätt för de sak
kunniga att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. Detta torde snarare 
vara en fråga som lämpar sig för lokala bedömningar. En rätt för saldumniga att yttra sig 
kan med fördel föras in i t. ex. fullmäktiges arbetsordning eller liknande. 
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17.9- ordförande i revisionen utses från minoriteten 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är en viktig markering rörande revision
ens objektiva oberoende från majoriteten att, i de fall en ordförande utses i revisionen, 
denne/denna väljs ur den politiska minoriteten. Detta är praxis i de flesta kommuner och 
landsting redan idag. Kommunen delar också utredningens bedömning att det ska vara 
f01isatt frivilligt att utse ordförande bland revisorerna. 

17.10 - valbarhetshinder för revisorer 
Kommunen är positiv till förslaget och delar utredningens bedömning härvidlag. Den 
som är ledamot eller ersättare i fullmäktige eller nämnder kan idag inte utses till revisor. 
Det ter sig som en självklarhet att det omvända förhållandet också ska gälla. 

17.13- processen i fu llmäktige 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är en naturlig följd att fullmäktige tar 
ställning till eventuell amnärlming mot årsredovisningen och behandlar denna innan 
ställning tas till frågan om ann1ärlming eller vägrad ansvarsfrihet utifrån den eventuella 
kritik mot årsredovisningen som revisorerna anfört. Utifrån detta så ska årsredovisning
en godkännas först, därefter behandlas frågan om ansvarsfrihet. Det omvända förhållan
det ter sig främmande . 

17.14- möjlighet till fyllnadsval av revisorer samt begreppsjustering 
Kommunen ställer sig positiv till förslagen och delar utredningens bedömning. 

18.2 -en ny kommunallag med tydligare och modernare struktur 
Konmmnen ställer sig delvis positiv till förslaget. Det är braatt nuvarande kommunal
iag får en lagtelmisk och språklig ·översyn. Kommunen välkomnar också att de anställda 
synliggörs mer. Emelleliid går den lagtelmiska översynen långt utan att i alla lägen vara 
tillräckligt väl underbyggd eller motiverad. Härvidlag delar kommunen den bedömning 
som har framförts i det särskilda yttrandet rörande den lagtekniska översynen. 6 

Kommunen anser, liksom experterna i det särskilda yttrandet, att bestä1mnelser rörande 
enklare möjligheter till avtalssamverkan borde ha föreslagits i betänkandet. Det är 
olyckligt att utredningen inte har tagit dem1a möjlighet, utan istället hänvisar till att den 
inte specifikt fått detta uppdrag från regeringen. A v utredningsdirektiven framgår att 
utredningen inte är förhindrad att ta upp andra frågor än de som nämns i direktiven om 
så behövs för att utredningen ska kum1a fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt 
(se avsnitt 18.4). 

18.4.1 - rätt att behålla uppdrag trots flytt 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedö1m1ing. 

6 Se not 2 ovan 
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18.4.2 - förtroendeuppdragets upphörande 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 

18.4.3- minimiantal för ersättare i styrelsen 
Kommunen ställer sig bakom utredningens bedömning och anser att förslaget är bra. 

18.4.4 - andra än förtroendeva lda ska få väljas till en nämndberedning 
Förslaget är hedervärt men upplevs som inte särskilt motiverat eller nödvändigt. Frågan 
synes inte vara något stöne problem i kommunerna, enligt utredningen själv. Att lag
stifta om det synes att föra för långt. 

18.4.5 - kommunalförbundens förbundsordningar 
Konmmnen har inga närmare synpunkter på förslaget. 

18.4.6 - bättre insyn in årsredovisningen och i budgetförslaget 
Kmmmmen har inga närmare synpunkter på förslaget. Förslaget är i enlighet med den 
förbättrade tillgängligheten som blir resultatet av ett införande av en webbaserad an
slagstavla. Förslaget itmebär inte någon stöne förändring i sakjämfört med nuvarande 
regel verk. 

18.5.3 - vissa borgarrådsbestämmelser ska finnas kvar 
Konnnunen ställer sig frågande till förslaget. Utredningen resonerar utförligt kring för
slaget. Målet är att komma ifrån sänegleringen för Stocld1olms kommun. Dock bibe
hålls en del specialregler ändå, för att Stoclffiolms kommun ska kunna behålla nuva
rande arbetssätt. Förslaget irillebär att ytterligare en benämning förs in i den kommunal.-. 
politiska begreppsvärlden. Kommunen ställer sig frågande till syftet med denna ändring. 
Måhända hade det varit bättre att behålla nuvarande särreglering oförändrad eller ta bort 
den helt. 

Rätten för förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige att ställa förslag samt 
yttra sig kan, istället för att regleras i en egen bestämmelse, omfattas av bestämmelsen i 
nuvarande 5 kap . 21 § kommunallagen7

, att fullmäktige får bestämma att andra än le
damöter ska rätt att delta i överläggningar men inte beslut. Det torde således vara upp 
till respektive fullmäktige att i arbetsordning eller motsvarande bestämma detta. Det 
salmas skäl - am1at än för att upprätthålla specialregleringen för Stoclmolms konmmn -
att införa den föreslagna bestämmelsen. Då det inte firu1S något som tyder på att stock
halms konnnun konm1er att förändra nuvarande arbetssätt så räcker det gott och väl att 
eventuell förslags- och yttranderätt i fullmäktige för andra än ledamöter kan regleras via 
arbetsordning eller liknande. 

7 Motsvarande bestämmelse återfinns i 5 kap . 41 §i den nu föreslagna kommunallagen 
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18.5.4 - antalet fullmäktigeledamöter i Stockholms kommun 
Ko~nmunen har inga synpunkter på förslaget. Någon ändring i sak är inte avsedd. 

18.7 - justering av terminologin i lagen 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 
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Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-24 
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Justerare 

§ 260 

Lolmlförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 
Dm 2013/480 011 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till Lokalförsäljningsstrategi lämnas vidare till kommunstyrelsen för 
handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen har godkänt framtagen Lokalförsäljningsstrategi för 
Tingsryds kommun. 

Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för 
lokalförsäljning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecklas på ett sådant sätt att det 
stöder kommunens långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

. Lokalförsäljningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl 
kommunala styrelser och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i 
tillämpliga delar. strategin omfattar även verksamhet i hyrda lokaler. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen (KF § 
105, 2015-06-22) för ett förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" 
betyder under avsnittet Ansvarsfördelning och organisation. Centrala 
chefsgruppen har därefter godkänt revidering med anledning av fullmäktiges 
återremiss. 

Kommunchef Laila J eppsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från chefför utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 2015-06-01 
Lokalförsäljningsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 386, 2013-11-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015-06-0 l 

K01mnunstyrelsen § 145, 2015-06-08 

Kommunfullmäktige§ 105,2015-06-22 

l ;r l Otdmgsbestyrkande 
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Syfte 
Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecklas på ett sådant sätt att det stöder kommunens 
långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Omfattning 
Lokalförsäljningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl konmmnala styrelser 
och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i tillämpliga delar. Strategin omfattar även 
verksamhet i hyrda lokaler. 

Kommunövergripande mål 
o Kommunens lokalbestånd ska vara dimensionerat och utformat efter 

verksamheternas behov samt effektivt använt och välskött. 

o Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och 
kvalitetsmässigt bra lokaler tilllångsilctigt lägsta möjliga kostnader. 

o Koncernnyttan ska vara styrande. Koncenmytta innebär att kommunens övergripande 
intresse sätts högre än enskild förvaltnings, koncernföretags eller verksamhets intresse. 

strategier för lokalförsörjning 
o Kommunen ska koncentrera sitt ägande och förvaltande till de lokaler och 

byggnader som används för kommunal verksamhet utifrån ett långsiktigt behov 
samt till de fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Minskaytor och kostnaderför kommunens verksamhetslokaler med 5-10 

procent för att hållbart hantera fastighetsunderhåll och framtida 
investeringar. 

o Verksamheternas önskemål utifi·ån lokalbehov, geografi etc. är 
underställda behovet av minskade lokalkostnader. 

o Kommunens fastighetsinvesteringar ska motiveras utifrån kommunens 
långsiktiga lokal behov. Kommunen ska bygga energi- och resurssnålt och 
erbjuda en god inomhusmilj ö. Moderna och hållbara byggmetoder ska alltid 
prövas mot kostnadsunclerlag. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Energibesparingsåtgärder ochfastighetsunderhåll är prioriterade 

områden under denna mandatperiod. Fastighetsunderhåll ska planeras 
på en permanent basis till en tillfredställande och långsiktigt hållbar 
nivå. 

o Vid eventuellt behov av nybyggnation av verksamhetslokaler, inklusive 
boende, skaförutom byggnation i egen regi alltid ett byggnadsalternativ 
med extern aktör prövas. 
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Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan. Kommunen 
ska genom en tydligt och effektiv lokalförsäljningsprocess ständigt söka 
lösningar som optimerar nyttjandegrad av och kostnader för kommunens lokaler. 

Kommunen ska ha en god planering och ett bra instrument för lokalförsäljningen 
på både kort och lång sikt. 

Kommunens verksamheter ska i första hand hyra egna befintliga lokaler. 
Nämnderna äger ej rätt att på egen hand hyra externa lokaler. 

Kommunen ska sträva efter att hyra ut lediga lokaler. 

s trategiska prioriteringar 2015-2018 
o Skapande av fler bostäder är ett prioriterat område. Prövning ska göras 

om lämpliga fastigheter alt. lediga lokaler kan omvandlas till bostäder. 

o Fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms 
vara av strategisk betydelse avyttras, rivs eller placeras i malpåse. 

o Kommunen ska ha ett internhyressystem, i vilket förvaltningar hyr alla sina 
verksamhetslokaler från samhällsbyggnaclsförvaltningen. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Kommunens internhyressystem, ska skctpa incitamentför verksamheterna 

att optimera lokalanvändandet och säga upp överflödiga lokaler. 

o De kommunala bolagens ägardirektiv ska synkroniseras med 
lokalförsäljningsstrategin i frågor gällande fastighetsi1mehav, investeringar och 
fastighetsförvaltning. 

Organisation 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunövergripande 
lokalförsörjningsstr ategin, vilken ska revideras vmje mandatperiod. 

Enligt Tingsrycls k01mnuns reglemente för konmmnstyrelse och nämnder "ansvarar 
kommunstyrelsen för kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och 
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag". Kommunstyrelsen har således, 
genom konummledningsförvaltningen, ett samordningsansvar för kommunens totala 
lokaljörsö1jning. 

Kommunledningsförvaltningen ska på kort och lång sikt leda och samordna elen 
kommunövergripande lokalförsäljningen kopplad till verksamhetsplanering/utveckling, 
uppsatta mål och demografiska förändringar. Detta sker genom en arbetsgrupp, kallad 
LokalförsöJjningsgruppen, vilken består av tjänstemän med ansvar för 
lokalförsäljningsfrågor på respektive förvaltning. Lokalförsäljningsgruppen leds av en 
fastighetsstrateg. 

Sam.häHsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler till kommunens olika verksamheter utifrån fastställda planer och behov. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ska upprätthålla och utveckla kommunens 
tekniska och ekonomiska beställarkompetens inom området byggnation och 
förvaltning av kommunala fastigheter. 

Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsplaneringen inom sitt 
ansvarsområde på kort och lång sikt, vilket innefattar demografiska 
bedömningar, verksamhetens efterfrågan och utveckling samt brukarkrav. Utifrån 
förändringar i omvärlden ska respektive nämnd identifiera egna lokalbehov samt 
initiera dessa lokalprojekt till Lokalförsörjningsgruppen. Respektive förvaltning 
utser en lokalsamordnare som ingår i clem1a arbetsgrupp. 

(O 
:# 
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Bilaga 

Arbetsordning 
Lokalförsäljningsgruppen ansvarar för ärendehantering, beslutsunderlag, 
lokalförsörjningsplan och uppföljning. 

När ett lokalbehov anmäls till Lokalförsö1jningsgruppen, ska behovet utredas och 
konsekvensbeskrivas utifrån ett kommunövergripande perspektiv samt vägas gentemot 
lediga lokaler i kommunens interna bestånd, alternativt externa lokaler. 

Färdigt förslag lämnas till ett lokalförsäljningsutskott under centrala chefsgruppen, vilket 
kan fatta beslut om hyresavtal. Avser förslaget köp eller försäljning av lokallämnas 
förslaget vidare till politisk behandling i enlighet med kommunens clelegationsordning. 

--
i Nämnd/Förvaltning ; Nä~-nd/Förv-~ lt~ing -~ / Nämnd/Förvalt~i-ng 
l VP - Identifiering av 
l 

i VP - Identifiering av ! ! VP - Identifiering av 
l lokalbehov 1 lokalbehov i i lokalbehov 

------ --- -----------r -- ---- ·----- --- ---- l ·-----------r ---- ------------ -- -------- ---- -- l 

r 
l 
l 

l 

Ii 

Lokalförsörjningsgrupp 
Matchar behov mot lediga lokaler (interna/externa), 

beskriver konsekvenser, bereder förslag 

--- j 

Lokalförsörjningsutskott-Centrala Chefsgruppen (CCG) 

--· --- j 

Hyra intern/extern lokal: i 
CCG beslutar l 

i , Köp/Försäljning av lokal : 
: CCG lämnar förslag till i 

l 

i 
l 
i 

~=====================-~ 

politisk behandling 
; 

~~-============-===-=======' 

/0 
~ 
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Komm1tmfullmäkHge 

lJusterare 
--,l 

f ;;j}/;J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-22 

§ 105 

JLolk.aHför söJrj mt i llllgs§i[Jrainegn fOr 'fnmtg§ryd!§ Jk.ommllltmt 
Dnr 2013/480 011 

Kommmu:lfuilmäktiges beslutt 

9 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ett 
förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" betyder under avsnittet 
Ansvarsfördelning och organisation. 

Beskrivning av ä:rendet 

Centrala chefsgruppen har godkänt framtagen Lokalförsäljningsstrategi för 
Tingsryds kommun. 

Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för 
lokalförsäljning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecldas på ett sådant sätt att det 
stöder kommunens långsiktigt hållbara utveclding utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Lokalförsörjningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl 
kommunala styrelser och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i 
tillämpliga delar. strategin omfattar även verksamhet i hyrda lokaler. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från chef för utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 2015-06-0 l 
Lokalförsäljningsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 386, 2013-11-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015 -·06-0 l 

Kommunstyrelsen§ 145, 2015-06-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. 

Sammanträdet ajourneras och återupptas. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar om åten emiss till kommunstyrelsen för 
ett förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" betyder under avsnittet 
Ansvarsfördelning och organisation. 

rvvJ Utdragsbestyrl<ande 

;o 
~ 
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l~ 
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 jo 

~ 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 

usterare 

§ 105 forts. 2013/480 011 

Mikael Jeansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande mot Mikael 
Jeanssons (S) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
Mikael Jeanssons yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-rös{för bifall till Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande. 

Med 13 nej-röster mot 24 ja-röster beslutar kommunfullmäktige om 
åtenemiss till kommunstyrelsen för ett förtydligande av vad begreppet 
"beslutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördelning och organisation. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

ltj' L'/ J v l 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

;lo; Jj '-/8 6 o t f 

1(1) JO 
/ 

Kommunlednings· 
förvaltningen 2015.06.01 

Eva Pa lmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

l okalförrsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
l . K.mmmmfullmäktige fastställer Lokalförsäljningsstrategi för Tingsryds kommun 
2. Lokalförsäljningsstrategin ska revideras vmje mandatperiod. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för lokalförsölj
ning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecklas på ett sådant sätt att det stöder kommu
nens långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. 

Lokalförsö1jningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl kommunala 
styrelser och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i tillämpliga delar. Strategin om
fattar även verksamhet i hyrda lokaler. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen i samråd med lokalförsöljnings
gruppen samt är föredragen för och godkänd av centrala chefsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommuns reglemente. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning 
Socialnämnd och förvaltning 
Barn- och utbildningsnämnd och förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 
Lokalförsö1jningsgruppen 
Kommunens bolag och stiftelser 

Eva Palmer 
Utvecklingschef 

1 ingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Ti ngsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ 1Ilrrng§rycd]§ 
~ Jk([Jm1ffimmnm 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

lO 
~ 

2013-11-25 

Justerande 

-;<?;:,:::~? 
t ·--- · 

Au§ 386 Dm 2013/480 011 

Utredning§u.ppdr ag; 
JB'ramtagam~e av lokaUör§ö:rjning§plam. 

Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) redogör för behovet av 
en lokalförsörjningsplan. 

Be§lut§unclerlag 

Lokalförsö1jningsplan, kommunchef Laila J eppsson, 2013 -11 -19. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ge konununledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
lokalförsö1jningsplan för Tingsryds konm1un. 

Exp: 
KommunchefLaila Jeppsson 

Utdragsbestyrkande 
2013-11~ 2 8 

29 
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Bilaga Ks Au § 386 2013-11-25 

l of /, ~1riircng§Jry<dl§ 
/l ~) Ik<LDirmtnifll.lilli(] 

K ommunlednings-

/t;:z v ___ .~ 

.förvaltningen 2013-11 -19 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

lo~a ll försöl"jningsplan 

Batl{gJr!.lnd och ärendebeskrivning 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Lokalförsäljningsplanering ska bidraga till att på en god lokalhushållning m ed ända
m ålsenliga lokallösningar för verksamhetens behov. 
Den strategiska lokalförsö1jningsplanen bedömer det långsiktiga behovet av platser och 
lokaler för de kommunalt finansierade verksamheterna i kommunen. 
Lokalförsö1jningsplanen ska användas som ett planeringsverktyg och vara styrande av 
kommunens uppdragskontor vid beställning av lokaler 

Försla g till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningsförvaltningen 

att ta fram en lokalförsörjningsplan 

Underteckna med: 
Laila J eppsson 

. Kommunchef 

telefon fax e-post/hemsida 

1(1) v' 

besöksadress 
Torggatan i2 
Tingsryd 

0477-441 00 (vx) . 0477-313 00 kom munen@t ingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Ärende nr 11 

Överföring av 
tjänst och arbetsuppgifter 
från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden 

85



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 

· Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 275 

ÖverfOring av tjänst och arbetsuppgifter från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 
Dm 2015/448 023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen flyttar över ansvar för vattenfrågor, infrastruktur
och kollektivtrafikfrågor till samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Finansiering sker genom att motsvarande 0,5 årstjänst överflyttas 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfrågor som rör bl.a. vattemåd och vissa vattenvårdsförbund har legat 
på kommunledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor gällande 
infrastruktur hanterats, t.ex. frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor 
ligger närmare samhällsbyggnadsnämnden och bör därfor enligt ett förslag 
föras över till samhällsbyggnadsnämnden. Förutsättningen från nämndens 
sida är att pengar motsvarande en halvtidstjänst flyttas över till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 133,2015-08-25 
Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-08-07 
Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-09-01 

l Utdragsbestyrkande 

!J 
~ 
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~ 

Bilaga Ks Au § 275 2015-09-07 
Qotrjv<t~ 

~ 1rllirng§rry<rl!§ 
~ lk~LD:ra.mmmwnm 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (36) 

2015-08-25 

Justerare 

c !1-1-1 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 133 Dnr: 2015 1293 200 

Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLJF till SBJF 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att arbetsuppgifter som 

vattenfrågor och utredningsfrågor flyttas över från kommunlednings

förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2. Förutsättningen är att det samtidigt till samhällsbyggnadsnämnden förs över 

pengar motsvarande en halvtidstjänst. 

Beskrivning av ärendet 

Vartellfrågor som rör bl a vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har legat på 
kommunledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor avseende in:fi;astrulctur 

. hanterats. T ex frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor ligger näm1ate 
samhällsbyggnadsförvaltningens område därför bör det hanteras där. Fät att 
klara av ökad belastning måste pengar motsvarande en halvtidtjänst föras över 
till samhälls byggnadsförvaltningen. 

Placering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit splittrade och 
det behövs en tydlighet var de skall hanteras. Beslutet limebär att konununen 
får en tydligare hantering och dänned också en snabbare hantering. 

Ärendets beredning 

Beslutet om överflyttning tas av kommunstytelsen. Inför konununstyrelsens 
beslut behövs ett yttrande från samhällsbyggnadsutskottet som skall ta emot 
tjänsten och atbetsuppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan 
beslutet tas i KSAU. 

Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen under augusti till september. 

l ~ 87



~ f]]bmg§rtydl§ 
~ 1k((})mm1umn 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (36) 

2015~08-25 

Justerare 

cHr-t 

§ l33forts 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-08-07. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-10, § 114. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ordförande SBN Carl-Henrik Henmalm (M) 
Kommunchef Laila J eppsson 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidemnark 
Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 

Utdrags bestyrkande 

/l 
~ 
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8
° ~e T:in.g§Irydl§ 

., kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (15-08-07) 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLF till SBF 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positiva till att arbetsuppgifter som rör vatten frå
gor och utredningsfrågor flyttas över från kommunledningsförvaltningen till samhälls
byggnadsförvaltningen. Förutsättningen är att det samtidigt förs över pengar motsva
rande en halvtidtjänst till samhälls byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Vattenfrågor som rör bla vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har legat på kommun
ledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor avseende infrastruktur hanterats. T ex 
frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor ligger närmare samhällsbyggnadsförvaltning
ens område därför bör det hanteras där. För att ldara av ökad belastning måste pengar 
motsvarande en halvtidtjänst förs över till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Placering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit splittrade och det be
hövs en tydlighet var de skall hanteras. Beslutet innebär att kommunen får eri tydligare 
hantering och dätmed också en snabbare hantering. 

Ärendets beredning 
Beslutet om överflyttning tas av kommunstyrelsen. Inför kommunstyrelsens beslut be
hövs ett yttrande från samhällsbyggnadsutskottet som skall ta emottjänsten och arbets-

. uppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan beslutet tas i KSAU. 

Beslutsunderlag 
Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen under augusti till september. Det finns inget 
annat underlag än detta dokument. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Carl-Henrik Henmalm 
Laila J eppsson 
J onas Weidenmark 
Caisa Leo-Malmberg 

J onas W e idenmark 
Samhälls byggnadschef 

1 (1) 

Tingsryds !<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

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

)l 
.-::;:7 
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Ärende nr 12 

Planavtal gällande 
detaljplan för 
fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun 

Medverkar gör även 
Kurrebostiftelsens styrelse och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 
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~Tmgsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) 

rl Kommunstyrelsens arbetsutskott 
4 

2015-09-07 

Justerare 

§ 278 

Planavtal gällande detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun 
Dnr 2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett bygg- och miljöavdelningen ett 
uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun (Kurre bo). Ansökan om planuppdrag görs för att 
möjliggöra skydd, utveckling och försäljning av den kommunalt ägda 
fastigheten. På fastigheten drivs idag en ide- och visningsträdgård av 
Kunebostiftelsen där även företaget Nelson bidrar med årliga belopp. 

Bygg- och miljöchef Anette Andersson föredrar ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde. Hon informerar om att en detaljplan kommer att göras på 

· fastigheten eftersom det finns förslag om byggrätter. 

Beslutsunderlag 

Planavtal gällande detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 Tingsryds 
kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden § 128, 2015-08-25 

l Utdragsbestyrkande 
92



Bilaga Ks Au § 278 2015-09-07 

~1r~ry<dl§ 
~ ~omtmtilll.ll1l 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) 

Justerare 

2015-08-25 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 128 Dm: 2015 1315 213 

. Planuppdrag fö r fastigheten SåiJm.ahuH 2:3~ Kurreho 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt bygg- och 
miljöavdelningen att påbö1ja framtagandet av områdesbestämmelser för 
fastigheten Sånnahult 2:3. 

2. Planarbetet får prioritet l i prioriteringslistan för planer. 

3. Planavtal ska tecknas med kommunledningsförvaltningen .. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om planuppdrag syftar till att möjliggöra för skydd, utveckling och 
försäljning av den kommunalt ägda fastigheten. 

Till bygg- och miljöavdelningen har inkommit förfrågan från 
samhällsbyggnadsnämnden om att tillskapa planläggning för Kurrebo-o.rnrådet. 
Fastigheten ägs av Tingsryds kommun och förvaltas av en stiftelse som hm ide- · 
och visningsträdgård inom fastigheten. Or~n:ådet har i översiktsplan pekats ut 
som område med allmänna intressen för naturvård och kulturmiljövård. 

Området är delvis bebyggt och viss kompletterande bebyggelse är möjlig 
endast med stor hänsyn till befintlig värden och karaktär. 

Planområdet består av park, ängsfruktodling och visningsträdgård. Inom 
området finns stöne lövträd och äldre fluktträd med mycket stora värden. 
Marken är tillgänglig och till viss del kuperad. Bebyggelsen på området har ett 
bevarandevärde . 

.ÄJctuell fastighet är belägen non om Urshult mot Sirkön. Föreslaget ungefårligt 
planområde är markerat med röd ring, avseende Sånnaliult 2:3 . 

fJG·· Utdragsbestyrkande 
93



.ÄSKEKULLA 
l 

l 
~-~ 

' 

/ 
~ 

~ 
~ 

____....-

l 
sANNA H LJI LT 

' 
<ARATORP l 

' 

' 1 
SANNAfj-\)LT 

Kajöh l 2:31 \ 
1,- =~ ..... , -

l = ... 
\ 

- l \ 
/ - . l --- -

SAti~iÄ.~'U LT l 
~ 

f 

l 

,-
1 

• 
• a Fmlnrar 

• l 
l 

/ 

f 
\ 

~--"" 

l '- / 
l -

l 

--/~j 
// ! 

LTe rJ 

t J 

~ sAt~NA 
l 

/ \ 
/ 

23 

/-

~/ l 
f 
' 

l / 

' 
/ 

// \' • 
SANIN::rULT \ 

.s:.... .. ' 
l \ \ :. 

l ~ c ~ 
\ .. -· / . \ . ,. . ~, . -
\ ··~ ~}<u$oo 

=-

/ 

'/ "--
.'• 'i-- ~\ f SANN A H U L l" 
....._ . 1:"1 .2- . ~ 

....._ .........._ ... .f 
.........._ 

SAti(INAHULT 
1·? \ . .,~L · ~'-= \\ 

l \ ', 1\ \\ l ' \ ~ . \ \:, 
l l ~ ' r SAt-.INIAH LJLT - - \ 

1

1 \ SAN: ~HULT 

j l 
.F.or na<. rar 

/ 

f 

l 2:4 -- / ', "' l -r.... . ' . 
' / ', .J \ \ - ~"" 

f 

,r / . '\ ,~~-- ~~'\ :::.. 
/ / 4- 1 \ l i -. -·-

' f / LLrn oS"sA.NNA HULli ]J ,--

l / .tecden 1,_ lt 

/ 

r / l 1:1 D . \ 

' ' '-"·-= / " l "'""""""'= 

l 

1 . / .. •, . (~ .- =rur~skNS·t 
/ .naturres en.l3i / f B ' -4- . ~· 

......- ------ ~--------t' . 8 / \ .-= -- --lj ,1 ~ 1 . / 7 H,em~ltgdsgård 
·""- .. • • • / . ' \ h 

.. 

.._ ...... "'l 
'- - --- ........ 

\ 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

\ . 
SAN~ l 

l 
l 
l 
J 

l 
l 
l 
l 

Il 

l 
l 
f 
l 
~ 

"-

F Dr nå'l: rar 

"-. - S!1,.t~HULT 
r-----s~~ 

l \ 
l '\ 

/ \ 
/ \ 

( \ 
SAt.,MA HU LT 

.2:5 
\ .-

~v 

•mi -d \ , ........... / • , • .. ; • • . . . ./ ... / . .. ',\ \ / 
' . _,,.,. . '---.,_ --- / . '·· \ ,j 
l \ --- ./ '• l 

l " KÄRR.:.A.SAND / ·, VÄSTERBOTORP -, • - --- / ' V"" l ..c2 f :3:29 / '/ f'.C<Tnå'l: rar 

1 

:• \ l -- ~ c:-"" ' · .- l l .,.,....Nt~AHU LT - ---"' ;- - \ -=..::::=-_::...::. _-.- · 

\ 
\ 

.~ \\"· v ' \ ) l -"' ' t-' 94



_ . "'<:\ K1..P.A, TORP ~EtL~~~~~UU .... ~<J1 
;;: • ,' ' ;ro:_~6:?abbe ~""" 

\ '\ - - 1:2 ·t: ,. l:4 . l nSKEKULL"" j S.ANNAH'U LT ,~- " ~~ l .,..........._. --... r. . . . ~- :'J. / J ' ( l l '\ \ 

\ 
. \ ~-- • • • 1 "';r 1 1 ~ ' ' - 1 1 , . ' ==- K ajiln 1 l ._ ) " · "' 'Fm~ rar\ J · / ::'-=._ • • / ___.- • ~ 7 ~ T t SA.NH A.ftULT ...,. ..._ f 

. l . ~ ~n$:~3.1 \ -~ / - l \- l '\ ..,_ / l ~ 'l -
• RNTO~R' , ~ · / . '\ ~-' _ __,....- - _,.,.,- ' SANNAHU LT SA.NNA.H IJCr l For~ra1 \ Stenvlk 

1 

l 
; c . , "- K~.,!p::>Oil<:~h f r1.Ji'. rk , - -' 
•118 ...,_ . 1-"' ~.Y 

G · ~ - - }:fL/ . . ~ • :)v "', KA.RATORP J' , - F::;r ·•-: rar l ~ 

\ 

"" ·:1. .-KAR'" Ti P. ' 
<. l .. ~ . . LiJ\'~~ . .. :;.- 1~ _I~A_P.ft. TOR P " • l l 

~ 
1
. ---1-RÖRVI .K-·-t./~ .. ~·-~--\. '2:3 ' 1' { / 

·' 2:'1 •• '{ •• ·.-:.- p ·'- • ~..,.'"'"'"' --~ . ,, ./"" l\ l 
- • • • / ~~ ;. _J::tJii!- - - -.. ';""2·~~~ J,;@_Sp-..t"'rei'h _,..-' / 

~ l : :: :,' ./"" " : : skola '"'Z1 1 ... l .-"'/ , SANNAHULT\ l SAi':IN~i..lLT l SANN AHULT 
2:9 

. BERG ' : • / KA.PAT<ORP 71~ ~ .. ... ... l •, , --.. • f-f l • • • ,' Karatorp 1'"-A.!t.IDRP _..J./"" l ~ \ · 4:13 J / 

J
! 1:.4 l ·· l 2:4 KA.RA.T~O .- "'~ns..;:.;rar Om.akuf,.n l \ ' KuJr"'~ ~ ·t·'N "-'U LTI • ' .,.r. · \ " . ~,....~ -"'·"' Far~rru o / 

, . _,./- .. r • 1·2 
J , \ ./"" ' j Fofr~<rar \ ~ . \ / ./ 
! r; l \ _.., .-"'. KÄRR . t: s ·' t•tl "'--' l!lT" SA,I'NAJ-~'W LT .__ F " !.- / 
l ..- Forna.llr& ~i< ,.._ • ,,.._n / . -~ ""' r.Nnat . rST _,. , -- _, r - 1-;; u~ , 1 

24 · • . \ \ s,;.nncmult -;::!l. tJJt-1 ,~1-1 L.:T / / 
--, \ \ \ I<A,Elb f l l r: . " ~ -s=,.._ u / / ,. l 1 ,, ,, ~ .. • • ' --5~ HULT - . -

:KARA.TORP. KA.RA._TOR P 1 -~ Ka :a~nken l / lunk- '~tO l S~ / // / 
\ . • • \ \ 1•15 '\ l f / • l \ -"' / 

•rg l k.1:2 ~ - > , r tect~!i(;!.mrl. 5>ck~r..s f \ _t:{..,.. / - ~ 
- \ • ---\ \ 1 / !J.rnnabacke.ns / , - Ii5'turna· eiVQ<e -1 \ J:J • • • • • SA:K1NAH lJl.T y ' 

o \ . . \ ' • " / .. . -.,.-,_ /.•. - ";" / / -·7 - .--

\ ... ~-R .'H~~ \__ ~ ~ ~ · . ----:---l / S:ANN,AHULT- / - -~ ~~ rSAt·mAHULT\ _____:. ~~:::: '~nÄSKEKU ' • • ~ .. . _.rta!:!:!!...IE~.§!ll§l_ l :tJTSf1f·b, dsg.::ir • • ;, ",.,.-- • ..:..... -· - -

\ BERG · .~.'J , ~ .....__l ,;; • • f Kan a<sano\-.......__, . -,.3- · _, / ' v l Z:? :· ~ · •' '• ;_-;, ~ ~ - ---1':4 
" 1:9 l · · rzr:RA:l'OR•P . -KA~ Forf!S-!l: sr ""-dol~ '--- - "",. - , , , •• ~ .... _ . .. tJ . .. \ .. . CC' . 'OJ .. r-- _,.,.,.. .. o ... ~- .. ~ .. . 
DR'P ,_ • • . 1:15 , FarnSrum\ ~ · - • • 71 _ - vf·om a!o:rs . _ , _ \ _ _ / -k \ 

. , Storeg:ä~ \ KA.RATORP \ ~-RP:.S ..... t·H)l/KkR'l1.' j ~ SA.t~NAHU,lT ~~hut."[ ' _ :rralep 
Be~--Kt.;-BAT.C)FlP;' ~\ . .... 2: 1~ , /~'\ .<:2 \' ~ l\ i ' ' 2:S . .~ _1:~ _, • / RORVIK \ 

~~ry~·-._ 4;1 •
1
.' KAP.A~P~~A~ ;RpKA.f,:P..TORP ~;i;F:R[, ,:~. ~ärr-J~~nr! \ f "" . le 1

:
6 

l --
_,. • ·"~ ·. • • • • • 1'.c '\\.,,.d1;~ ' 1 ~ l ...---1--------- - ---- i 

RBÖ TORP \ - -~ •• :.. ,:_;): f 1 2: - • Z ~-12 - 1:~ ~' 1··4\ Cam !In " • ... ... j . "'r---.. . - __,....- - --------- -~~ Kn;;.'l'e~'~~hall . • _ __ ~, KA._: H'ö;-~bft_, pla ~ i: : ~} VA.JTER~-r.akp ,: • l \ BERG l 
......._ _J Af'allel - \ KA.RRS'"' ·RDE\ T1. _Xrr;- /". . r S .1 l l \ ~ 1-.4 --.. F: rn3·- ~~ ~\ "'"' • " ~R • • - '• • • • _ ' i · · Fo 

VÄSTEREJOTORP ~~TnR~· - 1:9 1:2 -· ~.'-Väs)emotm}p VA.SfERBOT?RP ,--J \) / , ___ _ _____ - ---- -~ 
...,_-----...... 22'9 , "". 4:1...., ',y/,'~-=·- ~~A.LIJ-6ffET . v~sq"roRP/ , . ! 2:25 f '\A., TE~:ro/,e:P , 

-- ...__ \ ' ~1 ~~ f·. . . t· \,___,_.,.__ \ 
'oo "'\. __ ' . , -~. . • • • . l , -ck~l'lznr! \ 
ax ' Ä:F?=t/oi1.!!1 l r ' ' (.'\. /. -j • / l B.ERG "/' \ 

""Rlrr@: r~ .......__ '>/-? i<t .P..ATOb,P .. ij@-aiund "-.f.. . 1l51Sa{)'.'- V~~l·!?~' i · t U: / A.___._:.. ' 
-.....,;.D "t~ 3:2 · .- ./"i7As._TERBOT<dRP - t::_--'/ '· • l / j' 'f-G.-r~ rar 

- ,pv .:.":' · \: · ..)'' \ 2 .11 ; VA.STERBOTORP ..J:....• ·-·• . j · 
1 ~RG ' \ 

/. L1 ~-- ...,/o \ \ 3:2:9 ,..., D ~-· - . . TORP '1 :27'' ;' ' 
. SANNAHULT 

:2:'10 F~rr=t 

Fc~ nscus~ _,./', ' ( ~--- -:1§t / dER"' \ 
,.......____."'· .--""i/.Ä:S:TE~OTORP":'ARA.;::oR~ - ---~ - " "! __ Eke?o , J _· . f !"'.~'>3, , 

. .l ~ 17.! . - 1:25 · j 3-L , J Hago; :~KEKULL,cAASJEt<UJ!LA / 
1
-

1 
. \f'STERB{{TORPJVona~. ~ , ( Ä SKE"-.'U LLA ·'_ 2:1 1_/ - :t-s'"!. -~RG j~SI<EKL! LLA / _ _ 

'. 1:1)' , .-FJ..(...!:Bc/~ ·: / 1:2 ~KULLA ~-- ~s ·--~~!J,Y ' ..,r 2: '
1 

.' " -- - - --------- T 
Fcr~rar j / '1-:'15' • r~~· - -~ Kl'irlto- J ~: Hl -~ö'R\ffl.d tomta , V~/_"' l ' ', VÄSTERBO TO RP yt..sT 

j :~ , - ""'' sar;~ ;:! -__ qci!e"' ~ - --------- ~RP.~GÄ.RDE - '.- ' / ~ 3:3~ 
~ _ ,' . - -~----...._ -_ . -~ RÖ RV IK Krl~ ·· ~ 1:\1 0 ~--- .

1 
- J ~.rön~UP....s::rER-ScnbRP - ~ -- . "'-. l " - J ' 3'1"' 

o SEG< , NAS For~rS1 1:·4 "-'' ~ , ....._, / _ \)' ~"' , - u 

/

1 '----, · ' . , ' "\ .............._ , ,...).... __J _ • ' , , N yo't1 01J 

l ' F-· . , ~ - -----... ~ '> _, ? . ~ . , ._ JJ.GGLEKU LL - , / i<'ARA.'f.OP. P ~ • -
__ _ , 1 .,., na;.H .BJl' "'- ' /"./ · ""' ' ') . K; --b ... .. :.:'=' -.. .... -""" -_.,.-- ~ •• • i... • 1•3 ,J 2:1 4 

.J ... f?-!'SI'Id= '\ ~ ••• •••• ' • . ..... 
o , FDr QSli:rar . .. • • • • • • ~ '-<:_.. "- . . . . . . . "'.;;; .. ·- -

. ) \ . .-.. • • • • .. • • Dun ·.f:ie.n ~ J f'Jy.5.!TjJer'i· - =--:: 
C1 Fäi'äbodii1 ' . VGG~ULL • -fi:P..PATO RP' - ·· .:--=--..:-1--:/ 

. - - - . . . '( ... ... / . 

p 

\\~ 
95



~ ~~ilfD!~ 
~ ~<IDmmmmimrrn 
· Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-03 

PLANAVTAL 

Områdesbestämmelser för fastigheten 
Sånnahult 2:3 Tingsryds kommun. Probjektnr: 62133 

Dnr: 2015-1315-213 

Avtal angående upprättat1de av områdesbestämmelser för fastigheten Sån
nahult 2:3 , Tingsryds kommun, bilaga l ("Området"). Mellan Kommunled
ningsförvaltningen, Tingsrycls kommun, nedan kallad Sökanclen, och Sam
hällsbyggnadsnämnelen i Tingsrycls kommun, nedan kallad Samhällsbygg
naclsnämnclen, gemensamt kallad "Patierna", har denna dag träffats följande 
planavtal ("Avtalet") med anledning av Sökanclens begäran om upprättande 
av områdesbestämmelser för Ormåclet. 

§ l Avtalets syfte 
Avtalet syftar till att fastställa uppgiftsfördelning och fördelning av kostna
der mellan pariema i samband med upprättande av områclesbestämmelser. 
Avtalet im1ebär inget ställningstagande till exploateringsfrågan utan innebär 
att frågan prövas genom områdesbestämmelser enligt 4 kap och 5 kap plan
och bygglagen (2010:900). 

Enligt 12 kap 9 § andra punkten plan- och bygglagen (20 l O :900) ska elen som har 
nytta av planen stå för planavgiften. Kommunfullmäktige har elen 201 1-10-27, 
§ 156, beslutat anta taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Plan- och bygglagens (20 l 0:900) bestämmelser utgör ramarna för planarbe
tet I planprövningen kommer Samhällsbyggnadsnämnelen att sammanväga 
allmänna och enskilda intressen. Under processen kommer Samhällsbygg
nadsnämnden att ta ställning till förslaget och Samhällsbyggnadsnämnelen 
kan komma att begära modifiering av detsamma. 

Samhällsbyggnadsnämnelen har rätt att avbryta framtagandet av områdesbe
stämmelser eller att ge arbetet en annan inriktning än vad Sökanden önskar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att godkänna eller anta en områdesbe
stämmelser med annat innehåll än Sökanden önskar. Detta föranleder ingen 
ersättningsskyldighet från Samhällsbyggnadsnämnden till Sökanden. 

Planen omfattar områdesbestämmelser. Syftet med planen är att möjliggöra 
för skydd, utveckling och försäljning av den kommunalt ägda fastigheten. 
Planarbetet ska ske med standard planförfarande. 

1 (3) 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 2 Samhällsbyggnadsnämndens åtagande 

2015-09.:03 

Samhällsbyggnadsnänmden åtar sig att upprätta nödvändiga handlingar och 
handlägga områdesbestämmelser. 

§ 3 Sökandens åtagande 
Sökanden åtar sig att erlägga betalning för Samhällsbyggnadsnämndens arbete 
enligt § 4 i detta avtal. 

§ 4 Kostnadsfördelning 
a. Sökanden erlägger ersättning för Samhällsbyggnadsnämndens planarbete med 
tillhörande handlingar och utredningar. Ersättning till Samhällsbyggnadsnämnden 
uppgår till 258 000 honor och ska faktureras med: 

1. en tredjedel, 86 000 kronor, som startbidrag efter avtalets undertecknande. 

2. en tredjedel, 86 000 kronor, efter att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att 
sända områdesbestämmelserna för samråd. 

3. en tredjedel, 86 000 kronor, när områdesbestämmelserna antagits. 

b. Samhällsbyggnadsnämnden äger rätt att fakturera Sökanden efter respektive 
skede i processen. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturans utställningsdatum. 
För det fall Sökanden inte erlägger betalning i rätt tid har Samhällsbyggnads
nämnden rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § ränteJagen från förfallodagen. 

c. Om Sökanden fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet uttas ingen avgift i sam
band med bygglov för den bebyggelse som ska ske på Området enligt den områ~ 
desbestämmelser som Avtalet avser. 

d. Samhällsbyggnadsnämnden är inte sk)ildig att ersätta Sökanden för nedlagda 
utredningskostnader eller andra kostnader med anledning av Avtalet. 

e. Samhällsbyggnadsnämnelens kostnader för åtagande och handläggning, 
enligt ovan är berälmacle enligt bifogad plankalkyl, bilaga 2. Kalkylen byg
ger på att processen genomförs utan ytterligare tillkommande utredningar, 
extra samråd eller granskning. 
Under processen tillkommande utredningar bekostas av Sökanclen. Kostna
der till följd av extra samråd eller gransirning delas mellan Samhällsbygg
nadsnämnden och Sökanden. 

§ 5 Avbrytande av planarbete 
Om planärendet återkallas eller avbryts av Sökanden, om planarbetet avbryts av 
nämnd eller styrelse inom kommunen eller om planen efter antagande ändras eller 
upphävs ska Sökanden ersätta Samhällsbyggnadsnämnden för planadministration 
och planlcostnader. Sarnhällsbyggnads11ätru'1den är inte skyldig att återbetala av 
Sökanden erlagd ersättning. 

telefon fax e-posUhemsida 

2(3) 

Tingsryds lcommun 

Box 88 

besöksadress 

Torggatan 12 

Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 441 77 samhallsbyggnad@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd www.tingsryd.se 
97



Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförva ltningen 2015-09-03 

Om planarbetet avbryts betalar Sökanden Samhällsbyggnadsnämndens 
kostnader fram till tidpunkt för beslut om att avbryta processen. Om områ
desbestämmelsema inte vitmer laga kraft betalar Sökanden Samhällsbygg
nadsnämndens kostnader fram till den tidpunkt då beslut om antagande av 
områdesbestämmelserna fattats av kommunen. 

Beslut om antagande av områdesbestämmelser kan överklagas av sakägare 
vilket innebär att ärendet blir föremål för överprövning. Beslut om anta
gancle kan även överprövas av länsstyrelsen. 

§ 6 Tidplan 
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att ta fram områdesbestämmelser enligt 
den tidplan som parterna är överens om, bilaga 3. 

§ 7 Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt. 

§ 8 Överlåtelse av Avtalet 
Byggherren får inte överlåta Avtalet utan Samhällsbyggnadsnämndens skxiftliga 
medgivande. 

9 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg tillAvtalet ska för att vara gällande vara skriftliga och un
deitecknade av båda Pmter. 

10 §Fullständig reglering 
Avtalet utgör Pmternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfåstelser som föregåttAvtalet ersätts 
av innehållet i detta Avtal. 

Detta avtal har upprättats i' två likalydande exemplar: varav Partern.a har tagit var 
sitt. · 

2015- [ 

Tingsryds kommun 
för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor till detta avtal: 
Bilaga l: Planområde 
Bilaga 2: Plankalkyl 
Bilaga 3: Tidplan 

2015- [ 

För Sökanden 
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Ärende nr 13 

Tillsynsverksamheten 
o 

på sjön Asnen 2015-2017 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare l qr 

§ 284 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 2015-2017 
Dm2015/475 431 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kornmunstyrelsen beviljar Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
100 000 kr under år 2015. 

2. Kmmnunstyrelsen upphäver därmed beslut§ 155, 2015-06-08. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen under 2015-2017 från samtliga fem rnedfinansiärer, Växjö, Alvesta 
och Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Tingsryds kornmuns bidrag är i år 50 000 kr. Anledningen 
till förslaget är att medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan 
statten för 27 år sedan. Man förväntar sig också fler turister och besökare 
vid sjön mot bakgrund av arbetet med Destination Åsnen och bildandet av 
nationalparken. Detta lär medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade följande beslut (KSAU 2015-06-15, 
§ 220), vad avser finansieringen: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen eftersom det inte är klarlagt om samtliga 
andra aktörer kommer att bevilja belopp på samrna nivå. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) har fått information från 
Växjö och Alvesta kommuner att de beviljar l 00 000 kr för 
tillsynsverksamheten under år 20 15 . Fiskevårdsområdet kommer att bevilja 
en mindre summa än komrnunema. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Tingsryds kornmun beviljar 
sarruna belopp som övriga kommuner. 

Ärendet ligger enligt reglementet under kultur- och fritidsutskottet Kultur
och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz har dock kommit överens 
med kommunstyrelsens ordförande att arbetsutskottet behandlar ärendet 
denna gång. 

Kornmunstyrelsen är den instans som slutligt ska fatta beslut. 

l Otdmgsbesty<·kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 

t~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 284 forts . 2014/475 431 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 147/2014 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 
Kommunstyrelsen§ 155,2015-06-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220, 2015-06-15 

l Utdcagsbestydrnnde 
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SI<OGSSlYRELSEN Datum 

2014-09-23 
Diarienr 

2014/2367 

l<ronobergs distrikt 
Eva Johansson 
eva.johansson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 26121 

Enligt sändlista 1 

l 
l IJ .ll 

( Ii IWMMUN 

2014 os 2 

Organisation och finansiering av tillsynsverksamheten i 
Asnen 2015, 2016 och 2017 

Ni ombeds att utse en formell representant till styrgruppen för Åsnentillsynen. 
Uppgiften skickas till skogsstyrelsen, Eva Johansson. 

Verksamheten har framgångsrikt bedrivits under 27 år. Tillsynen skapades på 
grund av att ett högt nyttjande av sjön för turism och friluftsliv orsakade svåra 
problem för markägare, räddningstjänst och kringboende. Genom tillsynen 
kom man tillrätta med problemen och många intressen kan nu samsas på sjön 
samtidigt som områdets stora naturvärden bevaras. Åsnentillsynen står för ett 
gott värdskap för sjöns besökare och intressenter. Det goda värdskapet vill vi 
framöver vårda och utveckla inför förändringarna med den ökande turismen. 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen kommer att kosta omkring l miUon 
kronor om året, vilket innebär en kostnad på 200 000 honor per nuvarande 
medfinansiär. Siffran är frmmäl'.nad av arbetsgruppen för Åsnentillsynen. 

Grunden för de ökade kostnaderna 

l) Medfinansiärernas bidrag har varit oförändrade, eller till och med 
minskat, under årens lopp så värdet har urholkats. Ursprungligen 
bidrog de tre kommunerna, landstinget och länsstyrelsen med 62 500 

· leronor vardera. Fram till i dag är det bara Länsstyrelsens bidrag som 
har förmått hållajämna steg med prisutvecklingen. Verksamheten har 
därför under flera år tvingats minska i omfattning. Detta har påverkat 
antalet timmar tillsynsmännen kunnat tjänstgöra på sjön. 

2) Åsnen står inför en sannolikt stor förändring med en betydande ökad 
tillströmning av besökare. Bakgrunden är nationalparksbildandet och 
andra aktiviteter och projekt, t ex Destination Åsnen och fisketuris1n, i 
området som kommuner m il är engagerade i. En ökad tillströmning 
av besökare innebär en ökad risk för problem för markägare, företag, 
föreningar om besökarna inte följder de regler som fim1s. Å ven risken 
för tillbud och bränder ökar vilket medför ökade kostnader för 
samhället. 

Genom ett fortsatt gott värdskap och god tillsyn på sjön ges förut
sättningar för att de satsningar på turism och friluftsliv som nu pågår, kan 
genomföras på ett bra sätt. Samtidigt kan naturvärdena bevaras på lång 

Brev till medfinansiärerna 2014 - 2014-09-23.docx 

Posladress 
Huvudl<ontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

Besöksadress 
Vallgatan 8 
Jönköping 

Telefon 
036-35 93 00 
Fax 
036-16 61 70 

Organlsallonsnr 
2021 00-5612 
Momsreg.nr 
SE202100561201 

E-post 
skogsstyrelsen@skogsslyrelsen.se 
www.skogsstyrelsen.se 
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Sl<agsstyrelsen 2014-09-02 

sikt. Åsnens popularitet hänger i mångt och mycket ihop med att den ger 
besökaren en upplevelse av lugn och vildmark. 

Dessutom kan samhället spara in pengar genom minskade kostnader för bland 
armat räddningstjänst och polis. Genom att "vara med från bö1jan", innan den 
anstormningen förväntas inträffa, så kan framtida problem förebyggas och 
verksamheter på sjön få möjlighet att blomma. 

Åsnentillsynens organisation 

Åsnentillsynens organisation kanuner att förändras. Tillsynen bedrivs på 
uppdrag av de ingående finansiärerna. Omfattning och inriktning av tillsynen 
samt vem som utför uppdraget sker således på finansiärernas villkor. För att 
praktiskt hantera dessa frågor föreslår vi att det bildas en formell styrgrupp 
med representanter från samtliga finansiärer. 

Ni ombeds därför att utse er representant i styrgruppen. När styrgruppen 
bildats avser vi att debitera er för verksamheten 2015. 

Åsnentillsynen sänder informationen till samtliga nuvarande medfmansiärer: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Tingsryds kommun, Alvesta kommun, Växjö 
kommun och Åsnens fiskevårdsområde. 

För Åsnentillsynen 

~L-
Hasse Bengtsson 
Distriktschef 
skogsstyrelsen 

För kätmedom 
Nuvarande arbetsgrupp för Åsnentillsynen består av följande personer: 

Peter Lindahl, Växjö konunun 
Mikael Jeansen, Tingstyds kommun 
Simon Herlitz, Alvesta kommun 
Eva Johansson, skogsstyrelsen 
Almika Bladh, Länsstyrelsen 

2(2) 
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munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

17 (29) 

Justerare 

§ 220 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 2015-2017 
Dm 2014/475 431 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen eftersom det inte är klarlagt om 
samtliga andra aktörer kommer att bevilja belopp på samma nivå. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag åt kornmunchef Laila 
Jeppsson att kontakta Alvesta kommun och undersöka möjligheten 
att ta fram gemensam skrivelse till Naturvårdsverket gällande statens 
ansvar för tillsynen då nationalparken bildas. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen under 2015-2017 från samtliga fem medfinansiärer, Växjö, Alvesta 
och Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Tingsryds kommuns bidrag är i år 50 000 kr. Anledningen 
till förslaget är att medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan 
starten för 27 år sedan. Man förväntar sig också fler turister och besökare 

... vid sjön mot bakgrund av arbetet med Destination Åsnen och bildandet av 
nationalparken. Detta lär medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Kultur- och fritidsnämnden som fått ärendet för beredning beslutade vid 
sammanträde 2014-12-03, § 147, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samråda med övriga berörda instanser. 

Kommunstyrelsen fattade följande beslut (KS 2015-06-08, § 155): 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Vid arbetsutskottets sammanträde framkommer att Växjö kommun har ställt 
sig positiv till förslaget, medan Alvesta kommun ännu inte fattat beslut i 
ärendet. 

l Otdmgsbestyrfande 2015-06-22 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

§ 220 forts. 2014/475 431 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden § 14 7/2014 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 

Beslutet skickas till 
KommunchefLaila Jeppsson 
Alvesta kommun 

Växjö kommun 
Länsstyrelsen 

Justerare 

. l 
Utdragsbestyrkande 

.~ rvv( 

18 (29) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-08 

§ 155 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 2015-2017 
Dnr 2014/475 431 

Kommunstyrelsens beslut 

16 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Reservation 

Leon Jensen (SD), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lars Nilsson (C), 
Göran Mård (V) och Anette Weidenmark (KD) reserverar sig till förmån för 
Leon Jensens yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen under 2015-2017 från samtliga fem medfinansiärer, Växjö, Alvesta 
och Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Tingsryds kommuns bidrag är i år 50 000 kr. Anledningen 
till förslaget är att medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan 
starten för 27 år sedan. Man förväntar sig också fler turister och besökare 
vid sjön mot bakgrund av arbetet med Destination Åsnen och bildandet av 
nationalparken. Detta lär medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Kultur- och fritidsnämnden som fått ärendet för beredning beslutade vid 
sammanträde 2014-12-03, § 147, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samråda med övriga berörda instanser. 

Kontakter har tagits med Växjö och Alvesta kommuner men där har ännu 
inga formella beslut tagits. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 147/2014 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
j1 ~kommun 
4 Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-06-08 

§ 155 fm1s. 2014/475 431 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar 

17 

/J 
·-::::;:::/ 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Leon Jensen yrkar med instämmande av Anette Weidemnark (KD) och 
Cecilia Cato (C): 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
l 00 000 kr årligen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de Mikael Jeanssons (S) yrkande mot Leon Jensens (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Leon Jensens (SD) yrkande. 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Ja röstar Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S), Åke Gumrnesson (S), 
Patrick Ståhlgren (M), Kenneth Görtz (M), Åke Nyberg (M) och Mikael 
Jeansson (S). 

Nej röstar Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lars Nilsson (C), Göran 
Mård (V), Anette Weidemnark (KD), Leon Jensen (SD). 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 14 

Reviderat reglemente 
för kommunala pensionärsrådet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

~ · 

§ 279 

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Dm 2015/444 003 

Kommunstyrelsens arbetsutslw tts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR). 

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed det gamla reglementet för 
kommunala pensionärsrådet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har godkänt reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet Gällande reglemente är från år 2013. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 290, 2015-08-25 
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget 2013 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 279 2015-09-07 
fk;l r; y &; y o-v3 

Socialnämnden 

Justerare 

1/// 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(30) 

2015-08-25 

§ 290 

Reviderat :reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) 
Dm 2015/317 SN 739 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente 
för Kommunala Pensionäl:srådet (KPR). 

Bakgrund 

Gällande reglemente för Kommunala Pensionärsrådet är daterad från år 
2013. 
Med början av den nya mandatperioden pågick ett intensivt arbete med 
pensionärsföreningar inom Kommunala Pensionärsrådet med att formulera 
ett nytt reglemente. 
Föreligger förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

· Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige 
KPR 

Utdragsbestyrkande 111
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Socialförvaltningen 

Renate T sch ap 
0477-443 11 

re nate. tschap@tingsryd .se 

2015-08-11 

Till Socialnämnden 

Reviderat reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente för Kom
mtmala Pensionärsrådet (KPR) 

Bakgrund 

Gällande reglemente för Kormmmala Pensionärsrådet är daterad från år 2013. 
Med bö1j an av den nya mandatperioden pågick ett intensivt arbete med pensionärsför
eningar inom Kommunala Pensionärsrådet med att formulera ett nytt reglemente. 
Föreligger förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Kominunala pensionärsrådet 

Beslut ska slå ekas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Magnus Carlberg 
Ordföraride 
Kommunala Pensionärsrådet 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
·rorggatan 12 
Tingsryd 

Renate Tschap 
sekreterare 
Kommunala Pensionärsrådet 

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

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ Tingsryds 
oJlto kommun 

Socialförvaltningen 
llf 

1(2) "# 

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Antaget av fhllmäktige 2015-:XX-:XX 

Syfte 
Kommunala pensionärsrådet är ett remissorgan i frågor som rör äldre generellt och 
pensionäTer i synnerhet. Rådet ska verka för att stärka pensionärernas inflyttande och att 
deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nä1m1derna och förvaltningarna. Rå
det ger pensionärsorganisationerna möjlighet att initiera nya frågor till kommunen samt 
skall vara ett fonun för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Utbildning 
Pensionärsorganisationerna utbildar sina ledamöter och ersättare samt håller dem infor
merade om pensionärernas situation i samhället och tillhandahåller dem med relevant 
information för att på ett kompetent sätt kunna företräda pensionärskollektivet i rådet 
och vara en konstruktiv part för kommunen. 

Uppdrag 
Kommunens företrädare ska verka för att informera rådet om planer och förändringar 
som direkt berör pensionärerna och inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets syn
punkter och förslag har möjlighet att påverka ärendets handläggning. Företrädare från 
kommunen har även möjlighet att infmmera om annat som bedöms som relevant för 
rådet. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den komrotmala verksamheten. De kan informera om och ge förslag tilllämpliga an
passningar av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalit
et. Pensionärernas representanter skall delge sina respektive organisationer den av före
trädare fi·ån kommunen givna infmmationen. 

Sam mansättning och organisation 
Kommunala pensionärsrådet är organiserat under socialnämnden. 

Varje pensionärsorganisation utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Mandatperi .. 
oden för ledamöter och ersättare är l år och utses av respektive organisation vid årsmö
ten. 

Ordförande i kommunala pensionärsrådet är ordföranden i socialnämnden och en tjäns
teman från nämnden är sekreterare. Mandattiden för personer tillsatta av kommunen är 
fyra år och följer mandattiden för föltroendevalda vid allmänna val. 

Vice ordföranden välj s av kommunala pensionärsrådet för ett år i taget. Valet gör på 
första sammanträdet vmje år. 

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets smmnanträden men ingen beslutan
derätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 

e-post/hem sida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Beredning · 
Ordföranden; vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder 
tidigast 21 dagar innan kommunala pensionärsrådet Beredningen ansvarar för att göra 
dagordningen. · 

Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att imätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna. 

Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer eller andra ärenden 
som lyder under sehetess. 

Rådets formella ställning 
Rådets äT ett remissorgan och inte en kommunal vald nämnd med besluts befogenheter. 
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsfmmer och beslutsförhet m.m. 

Sammanträden 
Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas 
året innan på årets sista sammanträde. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde 
om så erfordras. Förkmtad kallelsetid kan också tillgripas orn/när ärenden av speciell 
karaktär och dignitet uppkommer. 

I brådskande ärenden däJ: socialnämnden skall fatta beslut före nästa ordinarie kommu
nala pensionärsrådsmöte kan infmmation ges via mailkontakt med rådsledamöterna. 
Ansvaret åligger rådsleclamötema att ta önskade kontakter inom sig. 

Socialnämndens ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från 
sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sam
manträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före vmje ordinarie sammanträde till ordföran
elen/sekreteraren amnäla de ärenden som önskas ta upp på dagordningen till sammanträ
det. 

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före smmnanträdet. 

Ekonomi 
Till såväl kommunens som pensionärsorganisationemas representanter utgår reseersätt
ning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunalt fö1troendevalda. 

Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfUllmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller socialnäJnnden. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
047.7 441 00 (vx) 0477194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ Tingsryds 
~J!'" kommun 

Socialförvaltningen 

Reglemente _för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Antaget av fullmäktige 2013-03-26 

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig in
formation mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder. 

Syfte 
Kommunala pensionärsrådet ska: 
o Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre--
o V ara delaktig vid förberedelser för upphandling av vårdgivare 
o Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar 
o Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 
o Kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar 

V ara ett remissorgan i frågor som rör pensionärema 
e V ara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och fätändringar som 
direkt berör pensionärerna och dänned inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets 
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller sty- -
relse. -

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksanilieten. De kan informera om och ge förslag tilllämpliga an
passningar av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvali
tet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggnings
rätt i frågor som direkt rör pensionärer. 

Sammansättning och organisation 
Konmmnala pensionärsrådet är lmutet till Socialnämnden. 
Socialnämnden utser två ordinarie ledamöter. Varje pensionärsorganisation utser en 
ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ordförande är ordföranden i socialnämnden och en tjänsteman från nämnden är sekrete
rare. Vice ordförande utses av kommunala pensionärsrådet och väljes för ett år i taget. 

Ordföranden, vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder vid 
behov. 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 194 02 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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\); Mandattiden för ledamöter och ersättare i rådet, tillsatta av kommunen, är fyra år och 
följer mandattiden för förtroendevalda vid allmänna val. 

2(2) ' 

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen beslutan
deräti i andrafall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 

Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna. 

Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer. 

Rådets formella ställning 
Rådets är ett referensorgan och inte en kommunal vald nämnd med besluts befogenheter. 
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet m.m. 

Sammanträden 
Kommunala pensionärsrådet sanm1anträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas 
året innan. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde om så erfordras. 

Socialnänmdens ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från 
sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sam
manträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före vmje ordinarie sammanträde till ordföran
den/sekreteraren anmäla de ärenden önskar ta upp på dagordningen till sammanträdet. 

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före sanm1anträdet. 

Ekonomi 
Till såväl kommunens som pensionärsotganisationemas representanter utgår reseersätt
ning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunalt föliroendevalda. 

Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller socialnänmden. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 

e~post/hemsida 

socialtjansten@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 116



Ärende nr 15 

Ansökan om investeringsbidrag 
från Ryds Folkets Hus 
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j ~Tingsryds · · ' · 
\~ · kommun J Kultur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

2015-08-26 

§ 35 

Ansökan om investeringsbidrag från Ryds Folkets Hus 
Dnr 2015/365 805 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ryds Folkets Hus investeringsbidrag med 30% 

av redovisade kostnader dock högst 14 400 kr från verksamhet 411 
Samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Ryds Folkets Hus ansöker om investeringsbidrag för installation av 

värmepumpar som komplettering till befintlig fjärrvärme i föreningens 

fastighet. Kostnaderna beräknas till 48 000 kr. Åtgärden har bedömts som 

lämplig av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt riktlinjer 

för bidrag, underhåll, renovering och investering i hembygdsgårdar och 

samlingslokaler, tidigare fastställda av kultur- och fritidsnämnden, beviljas 

bidrag med högst 30 % av redovisade kostnader dock maximalt 30 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från avdelningschef fritid Kenth Andersson, 2015-08-13 . 

Ansökan om investeringsbidrag från Ryds Folkets Hus 

Beslutet skickas till 

Ryds Folkets Hus 

Ekonomiavdelningen 

l 

l Utdragsbestyrkande 2015-09-02 
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Bilaga KoFu § 35 2015-08-26 

TILL FRÅN 

Tingsryds Kommun Ryds Folkets Husförening 

2014-11-06 

Vä rmepumpar 

Härmed ansöker Ryds Folkets Husförening om ett föreningsb idrag på 30% till 2st 

värmepumpar för att installera i Ryds Folkets Hus. Till en kostnad av ca: 48000 kr in kl. Moms. 

Vi måste försöka få ner värm ekostnaden av fjärrvärmen som vi har idag. Kostnad ca 75000 

kr/per år. Vilket är en stor utgift för parken. Vi ska finansiera värmepumparna med 

föreningsbidraget, sponsorer och egna medel. 

2014-11-06 

Ryds Folkets Hus 

Styrelsen/Kjell Karlsson 
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Ärende nr 16 

Ansökan om investeringsbidrag 
från Rävemåla Bygdegårdsförening 

121



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 r:.:l Tingscyds 
~ ~ kommun lj' Kultur- och fritidsutskottet 2015-08-26 

§ 36 

Ansökan om investeringsbidrag från Rävemåla 
bygdegårdsforening 
Dm 2015/266 805 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Rävemåla bygdegårdsförening 

investeringsbidrag med 30% av redovisade kostnader dock högst 15 500 kr 

från verksamhet 411 Samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Rävemåla Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för 

förbättrade uppvärmningsmöjligheter i föreningens fastighet. Kostnaderna 

beräknas till 128 000 kr och bidrag söks med 30% av dessa kostnader, 

38 400 kr. Om ett bidrag i denna storleksordning inte beviljas prioriterar 
föreningen de viktigaste punktema och då beräknas kostnaden till 87 000 kr. 

Ett bidrag på 30 % blir då 26 l 00 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivdse från avdelnings~hef fritid Kenth Andersson, 2015-08-19 

Ansökan om investeringsbidrag från Rävemåla bygdegårdsförening 

Kultur- och fritidsutskottet § 14, 2015-05-27 

Beslutet skickas till 

Rävemåla Bygdegårdsförening 

Ekonomiavdelningen 

l Otdragsbestyrkande 2015 - 09-02 
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:, ·.Un derhålla och renovering 

Kultur och Fritid 

2015 ~o1- 2 6 . 

Rävemåla bygdegårdsförening ansöker om bidrag för att förbättra uppvärmningen i 
byggnaden .. ..Syftet är att fömya uppvärmingen med rimlig investering. 

Balcgtunden.fill .denna åtgärd på uppvärmning beror på flera orsaker: 

Med de värmesystem som films idag är det svå:tt att varma upp lokalen vid 
extremt kallt väder. Värmen räcker inte till i A~ och B-salen. 
Värm'esj~teniet består av flera individuella enheter och det blir ett ganska 
komplex system att ställa in. Detta gäller både vid evenemang och de tillfållen, på 
vintem, när lokalen står tom. 

- För att eliminera risken får frysning är det önslevilit att ha element, men så att 
säga .fi:ostvakt funktion 

- En annan vilctig orsak är att energieffektivitisera. Med en centralt styrd 
uppvärmning, på radiatorerna, kan man optimera temperaturen både vid 
.evenemalig och vid tom lokal. 

Rävemåla bygdegård har de senaste decenniema haft vru.ierande typer av uppvärmning. 
En central uppväJ;mning bestående av oljepanna användes fram till slutet på 1990-talet. 
Denna panna ersättes sedan av 4 st luft-luft pumpar. Men för att klara temperaturen i alla 
utrymmen fmns det även ett 15 tal el-radiatorer. Den fömyelse som föreslås består av 
följande: 

Del1: Nya e:ffektivru.·e·element for kök, serveringssal, B-sal, entre o toaletter. Blir liknade 
som idag, med)complettering av element i B-sal o entre. Mindre element på några ställen. · 
Ny central styrning. Luft-luft-pumpen sitter kvar i serveringssalen. 

Del2: A -salen. Inbyggda byggfläktar i de tidigare luft blås (n:ån pannan), för extra vfume 
vid kallt vädei'. Installation av två så kallade tropikfläktar i taket för att trycka ner den 
· vruma luften. Ett nytt dmperi uppe på lälctru.·en, for att motverka att den varma luften 
stannar här. QJjepannan demonteras och luftkanaler byggs igen, för att slippa kallt drag 
från galler. De två luft..:luft-pumparna sitter kvru.·. 

Del3: Två nya element i styrelserummet. Enkel styrning från entre-plan. 

De14: Ny 1uft-rluft~pU111p till källaren. Den nuvaJande fungerar inte vid nrinusgrader, går 
ej laga. En ny modemare luft-plmlp med blåsning av luft inne i stora lokalen. Kör man 
låg v änne här hela tidefi hålls hela bjälldaget och golvet i A-salen lite lätt uppvärmt 
Innan källaren Jean användas måste det till nya element här också som komplement till 
luft-pmnpen. Investering av dessa element tas i samband med att kallaren fårdigställ s. 

Med ovan beskriven projektgenomforande kommer bygdegå:t·den bli enldru.·e att hålla 
varm, avseende styrning. Vidare kanuner det vara skönare att vistas i lokalen då vfumen 
kommer vara merjämt fördelad. Det blir alltså en stor komfalt forbättring och besökal'e 
slipper frysa, svettas eller sitta i dmg. 
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Tittar man på elförbnllmingen ser man tydligt hur mycket pengar det finns att spara om 
man kan hålla nere värmen mellan uthyrningstillfållet. Med en effektivare styming och 
enklare skötsel kan temareturen sänlcas ner mellan uthyrningarna till nivåer som gö1· det 
sälcert med ftostvalcter. Att elkostnaden varierat mellan 60 000 la och 30 000 kr beror 
till stor del på vilken strategi som man styrt vätmen med. Det går sälcert att lemruna 
ytterligare lägre i energikostnad med nya effelctivare element/styrning. 

Genomforande o ekonomi enligt Del l till Del 4 enligt ovan: 

Del l: Störst kostnad på denna del. Offe1t på 51 500 ler 

Del2: (A-salen) Byggflälctar, tropikflälctar o arbete. Demontering av panna o tanlc. Köp, 
uppsättning av draperi samt ombyggnad vid varmlufts galler, 44 500 kr 

Del 3: Offert för nya radiatorer och styrning, 12 OO_D h 

De14: För luft-luft pump. Med inomhusdelen inne i lokalen berälmas kostnaden till20 
000 kr 

Summa budget: 128 000 kr 

Rävemåla bygdegårdsförening ansöker hätmed om bidrag på 3 O % för ovan 
samnianfattad modifiering av vätmen. Ansökan om bidrag skickad till Kultm & fritid. 

Rävemåla 2015-01-20 

Lars Gills j· 

Ordforande Kassör 
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Ärende nr 17 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 18 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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