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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

[Justerare 

t/~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) G. 

2016-01-11 

§ l 

Översyn av allmänna ordningsföreskrifter 
Dnr 2015/325 003 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

l. Kommunfullmäktige antar fårslaget till reviderade allmänna 
ordningsföreskrifter i Tingsryds kommun och beslutar att de reviderade 
föreskrifterna ska gälla när beslutet vunnit laga kraft. 

2. Kommunfullmäktige anmäler beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, lokala polismyndigheten samt att kungörelse ska ske i ortstidningar 
och i länets författningssamling. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort stycket om bygdegårdsområdet i 
paragraf3. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichef Garo Lorfalk har på uppdrag gjort en översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Tingsryds kommun. Föreskrifterna antogs av 
kommunfullmäktige i beslut den 5 juni 2009 (2008/511 003, § 82). Någon 
översyn har därefter inte gjorts. 

Kanslichefen har gått genom ordningsföreskrifterna och stämt av mot gällande 
lagstiftning. Vissa bestämmelser har kompletterats för att få en mer fullständig 
reglering av föreskrifterna. Ä ven en genomgång och viss modemisering av 
layout och språk har gjorts i föreskrifterna. 

Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och synpunkter har 
mottagits. Synpunktema har rört bl.a. vilka bygdegårdsområden som ska 
omfattas av föreskrifterna, bestämmelser rörande markiser, flaggor, häckar och 
dylikt samt ridning i motionsspår. 

De synpunkter som avser uppsättning av markiser m.m. samt skötsel av häckar 
och dylikt så att dessa inte utgör hinder för trafikanter har införlivats i 
föreskrifterna. 

De synpunkter som avser ridning i motionsspår har inte införlivats i 
föreskrifterna. Anledningen till detta är att det inte bedöms som lämpligt att 
i föreskrifter som rör allmän ordning i kommunen och som riktar sig till 
allmänheten ta in formuleringar kring hur skyltning som kommunen svarar för 
ska se ut eller var den ska finnas placerad. Sådana frågor är bäst lämpade att 
behandlas internt i kommunen. 

~l 
UtdragsbestyrKande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare 

G. 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 

2016-01-11 

§ l forts. Dnr 2015/325 003 

De synpunkter som framkommit rörande vilka bygdegårdsområden som bör 
utgöra allmän plats har inte införlivats i föreskrifterna. Anledningen till detta är 
att det inte är klargjort vilka intressen- om några- kommunen har i dessa 
fastigheter. Det låter sig därför inte göras att kommunen, utan att forst på ett 
lämpligt sätt ha utrett dessa intressen, beslutar att dessa fastigheter ska omfattas 
av föreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden påpekar i sitt remissvar att en inventering av 
samtliga bygdegårdar i kommunen bör göras och att dessa ska tas med i de 
aktuella fdreskrifterna. Undertecknad anser att det är positivt att en sådan 
inventering görs och att det även görs en bedömning huruvida det är möjligt och 
lämpligt att dessa fastigheter jämställs med offentlig plats enligt fdreskrifterna. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör få detta uppdrag. 

Under översynen har även inkommit synpunkter från Jan och Ingrid Hagelberg, 
rörande det elbelysta motionsspåret i Väckelsång, delar av vilket går över deras 
fastighet. A v skrivelsen framgår att nyttjanderättsavtalet med kommunen har 
sagts upp och att motionsspåret därmed inte bör jämställas med offentlig plats. 
Av besked från samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att frågan är under 
förhandling och att någon ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i 
detta avseende inte bör göras i nuläget. 

Det elbelysta motionsspåret i Väckelsång går över flera fastigheter, varav Jan 
och Ingrid Hagelbergs fastighet utgör en del. Nyttjanderättsavtalet löper enligt 
information ut under våren 2016 och är för närvarande under förhandling. 
Sammantaget bedöms att det i nuläget saknas anledning att ändra föreskrifterna 
på så sätt att det aktuella motionsspåret inte skulle anses utgöra offentlig plats. 
Motionsspåret bör således tills vidare fortfarande jämställas med offentlig plats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2015 att 
återremittera ärendet pga. oklarheter rörande samhällsbyggnadsnämndens 
remissyttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 06 
november 2015 meddelat att den inventering av bygdegårdar som 
samhällsbyggnadsnämnden önskar ska göras efter det att de reviderade 
ordningsföreskrifterna har antagits i fullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har 
dessutom hemställt att inventeringsuppdraget inte enbart ska begränsas till 
bygdegårdar utan även övriga anläggningar i kommunen som eventuellt kan 
falla inom definitionen "offentlig plats". 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokal ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun 
Remissyttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2015-05-27 
Skrivelse från Jan och Ingrid Hagelberg, 2015-06-10 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 

2016-01-11 

§l forts. Dnr2015/325 003 

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltning över skrivelse från Jan och Ingrid 
Hagel berg, 2015-06-1 O 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 420, 2015-11-02 
Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk, 2015-11-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

6. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag enligt punkt l och 
2 samt att punkt 3 tas bort. 

Yrkandet innebär att stycket om bygdegårdsområde i paragraf3 i fdreslaiftema 
tas bort. 

~/ 
l Otdragsbestyrkanik 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lerfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-11-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

o/v 
1(2) 

Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Tingsryds kommun -
kompletterande tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
l. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsfö

reskrifter i Tingsryds kommun och beslutar att de reviderade föreskrifterna ska 
gälla från l januari 2016. Fullmäktige beslutar även att anmäla beslutet till Läns
styrelsen i Kronobergs län, lokala polismyndigheten samt att kungörelse ska ske 
i ortstidningar och i länets författningssamling. 

2. Kommunfullmäktige ger samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera och 
definiera andra anläggningar i kommunen, såsom bygdegårdar, föreningsstugor, 
folkparker, folkets hus m.m. i syfte att utröna vilket intresse kommunen har i 
dessa och om det kan vara lämpligt att de jämställs med offentlig plats enligt de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Tingsryds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Undertecknad har på uppdrag gjort en översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrif
terna i Tingsryds kommun. Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige i beslut den 5 
juni 2009 (2008/511 003, § 82). Någon översyn har därefter inte gjorts. 

Undertecknad har gått genom ordningsföreskrifterna och stämt av mot gällande lagstift
ning. Vissa bestämmelser har kompletterats för att få en mer fullständig reglering av 
föreskrifterna. Ä ven en genomgång och viss modernisering av layout och språk har 
gjorts i föreskrifterna. 

Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och synpunkter har mottagits. 
Synpunkterna har rört bl. a. vilka bygdegårdsområden som ska omfattas av föreskrifter
na, bestämmelser rörande markiser, flaggor, häckar och dylilet samt ridning i motions
spår. 

De synpunkter som avser uppsättning av markiser m.m. samt skötsel av häckar och dy
likt så att dessa inte utgör hinder för trafikanter har införlivats i föreskrifterna. 

De synpunkter som avser ridning i motionsspår har inte införlivats i föreskrifterna. An
ledningen till detta är att det inte bedöms som lämpligt att i föreskrifter som rör allmän 
ordning i kommunen och som riktar sig till allmänheten ta in formuleringar kring hur 
skyltning som kommunen svarar för ska se ut eller var den ska finnas placerad. Sådana 
frågor är bäst lämpade att behandlas internt i kommunen. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 5



2(3) 

De synpunkter som framkommit rörande vilka bygdegårdsområden som bör utgöra all
män plats har inte införlivats i föreskrifterna. Anledningen till detta är att det inte är 
klargjort vilka intressen- om några- kommunen har i dessa fastigheter. Det låter sig 
därför inte göras att kommunen, utan att först på ett lämpligt sätt ha utrett dessa intres
sen, beslutar att dessa fastigheter ska omfattas av föreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden påpekar i sitt remissvar att en inventering av samtliga byg
degårdar i kommunen bör göras och att dessa ska tas med i de aktuella föreskrifterna. 
Undertecknad anser att det är positivt att en sådan inventering görs och att det även görs 
en bedömning huruvida det är möjligt och lämpligt att dessa fastigheter jämställs med 
offentlig plats enligt föreskrifterna. Samhällsbyggnadsnämnden bör få detta uppdrag. 

Under översynen har även inkommit synpunkter från J an och Ingrid Hagelber g, rörande 
det elbelysta motionsspåret i Väckelsång, delar av vilket går över deras fastighet. Av 
skrivelsen framgår att nyttjanderättsavtalet med kommunen har sagts upp och att mot
ionsspåret därmed inte bör jämställas med offentlig plats. Av besked från samhälls
byggnadsförvaltningen framgår att frågan är under förhandling och att någon ändring i 
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i detta avseende inte bör göras i nuläget. 

Det elbelysta motionsspåret i V äckelsång går över flera fastigheter, varav Jan och Ingrid 
Hagelbergs fastighet utgör en del. Nyttjanderättsavtalet löper enligt information ut un
der våren 2016 och är för närvarande under förhandling. Sammantaget bedöms att det i 
nuläget saknas anledning att ändra föreskrifterna på så sätt att det aktuella motionsspåret 
inte skulle anses utgöra offentlig plats. Motionsspåret bör således tills vidare fortfarande 
jämställas med offentlig plats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2015 att återremittera ären
det pga. oklarheter rörande samhällsbyggnadsnämndens remissyttrande. Samhällsbygg
nadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 06 november 2015 meddelat att den inven
tering av bygdegårdar som samhällsbyggnadsnämnden önskar ska göras efter det att de 
reviderade ordningsföreskrifterna har antagits i fullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden 
har dessutom hemställt att inventeringsuppdraget inte enbart ska begränsas till bygde
gårdar utan även övriga anläggningar i kommunen som eventuellt kan falla inom defi
nitionen "offentlig plats". 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Gara Lorfalk 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokal ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun 
Remissyttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2015-05-27 
Skrivelse från J an och Ingrid Hagel berg, 2015-06-1 O 
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltning över skrivelse från Jan och Ingrid Hagel
berg, 2015-06-10 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-06 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Hemsidan 
Samhällbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

b. 
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Poliskontoret i Tingsryd 
Smålandsposten 
Nya Allehanda 

~~~-
v GaroLo~~ 

Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

3(3) 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 15-11-06 

Kommunstyrelsen 

Beslut i SBN avseende: Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 

Beslut. 
2015 0829 003 
Begäran om yttrande rörande översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tings
ryds kommun. 

2. Nämnden påpekar att en inventering av samtliga bygdegårdar i kommunen bör göras 
och att dessa tas med i Allmänna Lokala ordningsföreskrifter. 

Oklart när det skall göras, innan fastställande av förslaget till ordningsföreskrifter, pa
rallellt eller senare. 

Tolkning av beslut 
Min tolkning av detta tillsammans med den diskussion som var i samband med beslutet 
är att det finns en osäkerhet vilka som var bygdegårdar och om det fanns fler bygdegår
dar alternativt folkets hus. 
J ag anser att förslaget till ordningsföreskrifter kan tas enligt framlagt förslag. 

Förslag till beslut i KS: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan samtidigt få ett uppdrag som innebär följande: 

Kommunfullmäktige ger samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera och defini
era andra anläggningar i kommunen, såsom bygdegårdar, föreningsstugor, folkparker, 
folkets hus m.m. i syfte att utröna vilket intresse kommunen har i dessa och om det kan 
vara lämpligt att de jämställs med offentlig plats enligt de allmänna lokala ordningsföre
skrifterna i Tingsryds kommun. 

1(1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 376 

Översyn av allmänna ordningsföreskrifter i Tingsryds 
kommun 
Dm 2015/325 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kanslichefen med 
de synpunkter som lämnats. 

Beskrivning av ärendet 

Undertecknad har på uppdrag gjort en översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Tingsryds kommun. Föreskrifterna antogs av 
Kommunfullmäktige i beslut den 5 juni 2009 (2008/511 003, § 82). Någon 
översyn har därefter inte gjorts. Undertecknad har gått genom 
ordningsföreskrifterna och stämt av mot gällande lagstiftning. Vissa 
bestämmelser har kompletterats för att få en mer fullständig reglering av 
föreskrifterna. Ä ven en genomgång och viss modernisering av layout och 
språk har gjorts i föreskrifterna. 

Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och synpunkter har 
mottagits. Synpunktema har rört bl.a. vilka bygdegårdsområden som ska 
omfattas av föreskrifterna, bestämmelser rörande markiser, flaggor, häckar 
och dylikt samt ridning i motionsspår. 

De synpunkter som avser uppsättning av markiser m.m. samt skötsel av 
häckar och dylikt så att dessa inte utgör hinder för trafikanter har införlivats 
i föreskrifterna. 

De synpunkter som avser ridning i motionsspår har inte införlivats i 
föreskrifterna. Anledningen till detta är att det inte bedöms som lämpligt att 
i föreskrifter som rör allmän ordning i kommunen och som riktar sig till 
allmänheten ta in formuleringar kring hur skyltning som kommunen svarar 
för ska se ut eller var den ska finnas placerad. Sådana frågor är bäst lämpade 
att behandlas internt i kommunen. 

De synpunkter som framkommit rörande vilka bygdegårdsområden som bör 
utgöra allmän plats har inte införlivats i föreskrifterna. Anledningen till 
detta är att det inte är klargjort vilka intressen- om några- kommunen har i 
dessa fastigheter. Det låter sig därför inte göras att kommunen, utan att först 

l Utdragsbestyrkande 

6. 
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1':.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

(!\., 

§ 376 forts. Dnr 2015/325 003 

på ett lämpligt sätt ha utrett dessa intressen, beslutar att dessa fastigheter ska 
omfattas av föreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden påpekar i sitt remissvar att en inventering av 
samtliga bygdegårdar i kommunen bör göras och att dessa ska tas med i de 
aktuella föreskrifterna. Undertecknad anser att det är positivt att en sådan 
inventering görs och att det även görs en bedömning huruvida det är möjligt 
och lämpligt att dessa fastigheter j äroställs med offentlig plats enligt 
föreskrifterna. Samhällsbyggnadsnämnden bör få detta uppdrag. 

Under översynen har även inkommit synpunkter från Jan och Ingrid 
Hagelberg, rörande det elbelysta motionsspåret i Väckelsång, delar av vilket 
går över deras fastighet. Av skrivelsen framgår att nyttjanderättsavtalet med 
kommunen har sagts upp och att motionsspåret därmed inte bör j äroställas 
med offentlig plats. Av besked från samhällsbyggnadsförvaltningen framgår 
att frågan är under förhandling och att någon ändring i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i detta avseende inte bör göras i nuläget. 

Det elbelysta motionsspåret i V äckelsång går över flera fastigheter, varav 
Jan och Ingrid Hagelbergs fastighet utgör en del. Nyttjanderättsavtalet löper 
enligt information ut under våren 2016 och är för närvarande under 
förhandling. Sammantaget bedöms att det i nuläget saknas anledning att 
ändra föreskrifterna på så sätt att det aktuella motionsspåret inte skulle anses 
utgöra offentlig plats. Motionsspåret bör således tills vidare fortfarande 
jämställas med offentlig plats. 

Under sammanträdet lämnar arbetsutskottet synpunkter till kanslichefen 
gällande§§ 2 och 15. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokal ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun 
Remissyttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2015-05-27 
Skrivelse från Jan och Ingrid Hagelberg, 2015-06-10 
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltning över skrivelse från Jan och 
Ingrid Hagelberg, 2015-06-10 

l Uldragsbestyrkande 10
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun föreskriver följande med stöd av l §förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993: 1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Tingsryds kommun ska upprätthållas samt i syfte att förhindra att människors 
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

2§ 
F öreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
l kap. 2 § första stycket l - 4 ordningslagen om inte annat anges. 

Med offentlig plats enligt l kap 2 § första stycket l 4 ordningslagen avses 
!.allmänna vägar, 
2.gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål, 
3 .områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 
upplåtits för detta ändamål och är.tillgängliga för allmänheten, samt 
4.andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun f'ar föreskriva att an 
läggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, be 
gravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första 
stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala 
föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. 

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten 
endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som 
omfattas av en föreskrift enligt andra stycket. 

F ör områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. 
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3§ 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av l kap 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områdenjämställas med offentlig plats: 

Plats Sjö Ort 

Friluftsbaden i Mårslyckesand Tiken Tingsryd 
Rävabaeken Åsnen Urshult 
Norraryd Hönshyltefj orden Norraryd 
Blötan Stora Hensjön · Rensmåla 
Yxnanäs Djupasjön Yxnanäs 
Nabben Linnerydssj ön Linneryd 
Kärrasand Åsnen Kärrasand 
Ursöbadet Åsnen V äckelsång 
Kyrkviken Linnerydssj ön Linneryd 
Blötan Stora Hensjön Blötan 
Djupasjön Djupasjön Yxnanäs 
Flåboda Vikholmen Flåboda 
Kuppersmåla Kuppersjön Kuppersmåla 
Laxasand Mi en Mi dingstorp 
Mi dingsbråte Mi en Midingsbråte 
Näset Sandsjön Södra Sandsjö 

Bygdegårdsområdet i Tingsryd (Mårdslycke l :72) 
Gäddeviksås (Gäddeviksås l :48) 
Vemboö (Kärrasand 2:2) 
Rävemåla (Rävemåla l :57) 

Marimadsplatsen i Linneryd (Rolsmo Södergård l :3 O) 

Med offentlig plats jämställs även &samtliga idrottsplatser i kommunen, de elbelysta 
motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Kongasamt kyrkogårdar, 
begravningsplatser och skolgårdar tmder icke skoltid. 

De elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. 

4§ 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 11 §, 16 § bör kommunen ges 
tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m m 

5§ 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad s9m behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsut
rustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

"· 
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Störande buller 

6§ 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 
7§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan återvinningsbehållare, som ska 
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Godkända reflexer ska anbringas på 
containern. 

Markiser, flaggor och skyltar 

8§ 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- och 
cykelbana på lägre höjd än~ 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

Affischering 

9§ 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande an
ordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att 
sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

10 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

11 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till
ställning. 

Polismyndighetens tillstånd behövs inte när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisa
tioner eller liknande. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 

b. 
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Camping 

12 § 
Camping får inte ske på området för de särskilt anordnade friluftsbaden i Blötan, Stora 
Hensjön och Ursöbadet, i-... snen. 

Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats 
och inte heller på de områden somjämställts med offentlig plats i 3 §,såvida marken inte 
upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Tingsryds kommun eller annan 
markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där. 

Hästar, Hhundar och katter 

13 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelser i 14 och 15 §§.Det som stadgas om 
hund i följande paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för polishund i 
tjänst eller för godkända signal- och servicehundar. 

För hundar och katter gäller lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

14 § 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områdern: 
De elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. 
På torgen i Tingsryd och Ryd medan torghandel pågår samt under hela året i park och 
plantering. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, om inte annat anges vid begravningsplatsen, 
samt friluftsbaden enligt§ 3 och lekplatser. 

Katter får inte vistas på lekplatser. 

15 § 
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser. Hundens ägare eller vårdare 
ska plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig. Orenligheten ska förslutas och 
placeras i därför avsedd behållare eller papperskorg. Inom Tingsryds tätort gäller dessutom att 
ast orenlighet efter hästar ska plockas upp. 

G. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

16 § 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl12.00 påskafton, valborgsmässoafton 
och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd 
av polismyndigheten. 

Skjutning 

17 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen Luft-, fjäder-, kolsyreva en eller motsvarande får 
inte användas på offentliga platser inom detaljplanelagt område. 

Ridning och löpning 

18 § 
Ridning får inte ske Det är inte tillåtet att rida eller leda en häst i följ ande motionsspår: Pde 
elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. Det är inte 
heller tillåtet att rida eller leda en häst på anlagda gång- och cykelvägar, utom å särskilt 
anlagda delar av dessa där så är uttryckligen tillåtet. 

Löpning och gång är förbjudet i följ ande anlagda skidspår: Gavarrnämnda elbelysta 
motions spår. 

Häckar och dylikt 

19 § 
Fastighetsägare skall tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar 
framkomligheten eller sikten för trafikanter eller utgör hinder för maskinell renhållning av 
gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också tillse 
att växtligheten på dennes tomt :inte skymmer gatubelysning. 

Häckar, staket och dylikt får €j inte vara högre än 80 cm över körbana på en sträcka av l O m 
från korsning. På ingen gatudel får grenar från träd, buskar och dylikt finnas på lägre höjd 
över gångbana eller cykelbana än~ 2,50 meter och 4.60 eter över körbana. 

Förtäring av alkohol 

20 § 
Förtäring av spritdrycker, vin och starköl är förbjuden på offentlig plats, annat än i samband 
med tillåten servering, inom ett område i Tingsryds tätort med begränsning som framgår av 
bifogad karta. 

b. 
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Adressnummerskylt 

21 § 
Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, ska!± vara fårsedd med särskild adressnummerskylt 
Sådan skylt skalluppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens 
ingång. 

Ägare av flerfamiljshus, där adressnummer vid huvudingång icke är väl synlig från gata eller 
annan offentlig plats, ska låta UJ>psätta från dylik plats väl synlig hänvisningsskylt utvisande 
fastighetens nummer. 

Avgift för att använda offentlig plats 

22 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunenjämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommun
fullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

23 § . 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en lokal ordningsföreskrift kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

b. 
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~o t~/ '32~ · 6'0 .,.J 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (36) ~Tingscycdls 

~ kommun 
S aillhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27 

Justerare 

r.uf--1-

SAMHÄLLSBYGGNADSNÅMNDEN 

§ 91 Dm: 2015 0829 003 

Begäran om yttrande rörande översyn av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Tingsryds Kommu~. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner fårslag till ändringar enligt detta 
beslut. 

2. Nämnden påpekar att en inventering av samtliga bygdegårdar i kommunen 
bör göras och att dess ska tas med i Allmänna Lokala ordningsföreskrifter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsfdrvaltningen, kanslichef Garo Lorfalk, har på 
kommunchefens uppdrag gjort en översyn av del allmänna 'lokala 
ordningsföreskrifterna för Tingsryds kommun. Föreskrifterna antogs .av 
kommunfullmäktige 2009-06-05, § 82. Någon översynhar därefter inte gjorts. 

Vissa bestämmelser har fyllts ut med ytterligare reglering för att få en mer 
fullständig reglering av föreslaifterna. Ä ven en genomgång och viss 
modernisering av språket har gjorts i föreskrifterna. 

Ärendets beredning 

Ärendet har skickats ut på remiss till förvaltningschef J onas Weidenmark, 
gatuchef Ola Karlsson, parkchef Andreas Carlsson, bygg- och miljöchef Anette 
Andersson, renhållningschef .Armik:a Johansson, V A-chef Bengt J ohanss~:m 
samtutredningsingenjör Christer Kaisajuntti för synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndenhar beviljats förlängs yttrandetid, :från2015-05-19, 
till efter nämndens sammanträde 2015-05-27. 

Utdragsbestyrkande 

b. 
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~Tingsryd§ 
~ kommu.m. 
Saiiihälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36) 

2015-05-27 

Justerare 

Fl/ l _f i 

§ 91 forts 

Inkomna synpunkter från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 3 Andra stycket - Bygdegårdsområden 
Parken i Urshult ska vara med här. 

§ 8 Maridser, flaggor och skyltar 
Lydelsen bör ändras till: 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gång- ~.g:lLcykelb~ på lägre höjd än ~ifir 3f~,fu~te~ 
eller över en köbana på lägre höjd än 4,5 meter. (se kommunens 
hemsida, Gator och trafik/Klipp häcken). 
Se vidare § 19, andra st, i slutet. 

§ 18 Ridning och löpning - andra meningen i slutet 
.. ... uttryckligen tillåtet. Detta kräver skyltning i början på 
sträckan (här är det tillåtet att rida eller leda häst) och i slutet (här 
upphör tillåtelsen). 

§ 19 Häckar och dylilet -andra stycket i slutet 
Andra meningen bör ändras till: 
På ingen gatudel får grenar från träd, buskar och dylilet finnas på 
lägre höjd över ~gBi;!Da ,@, ~,,§ ~J~.te-~, cykelbana än 3,2 meter 
och 4,6 meter över körbana. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Gara Lorfallc, 2015-04-21 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter med revideringar 
skrivelse från förvaltningsjurist Anna Arvidsson, 2015-05-21 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-12, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Conny Söderkvist (S) m fl yrkar att § 3 andra stycket- Bygdegårdsområden
kompletteras med följande: 

e KongaFolkets Hus 
e Björkeborg i Väckelsång 
e Holken i Yxnanäs 
e Bygdegården i Linneryd 
e Folkets Hus i Ryd 
() Fridafors Fritidscenter 

i III 
Utdrags bestyrkande 

b. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Sa.I:Dhällsbyggnadsnämnden 

§ 91 forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) 

2015-05-27 

Conny S yrkar också att eventuellt övriga bygdegårdsområden inventeras 
och tas med i Allmänna Lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Garo Lorfalk, kommunledningsförvaltningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 

CI1H 

0. 
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Hej 
Ang de lokala föreskrifterna. 
Väckelsängs elijusspår ligger på två privata fastigheter samt vid Björneborgs fotbollsplaner på kommunens mark. 
Kommunens tjänstemän har hänvisat undertecknad till att "skaffa egen vägen" för ridning l körning av häst. Detta 
har resulterat i att kommunens avtal att nyttja vår fastighet för elijusspår har sagt upp. Vi har stort behov av att 
använda vår egen väg och mark för eget behov. Vi upplever det konstigt och lite obehagligt att kommunen trots 
detta fortsätter och arbetar fram nya föreskrifter som ska förbjuda ridning/körning samt leda häst på vår egen mark. 

Vänligen j Jan och Ingrid Hagelberg 

Skickat från min iPad 

2 

b. 
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Arende 7 

Revidering av lokala 

hälsoskyddsföre

skrifter 
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I:U Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-01-11 

§2 

Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter 
Dnr 2015/648 003 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

5 (18) + . 

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att godkänna föreslagna 
revideringar av lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändringar i Lokala hälsovårdsföreskrifter 
för Tingsryds kommun, antagna av kornmunfullmäktige 2013-06-27. Nämnden 
hemställer hos kornmunfullmäktige att fastställa föreslagna revideringar. 

I det reviderade förslaget är nämnd- och förvaltningsnamn ändrade samt att 
några tillägg/ändringar gjorts som markerats med grönt. Nämnden föreslår att 
rödmarkerad text plockas bort ur föreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 190,2015-11-24 

l Otdragllbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (47) ~Tingsryds 
~kommun 
S allhällsbyggnadsnämnden 2015-11-24 

Justerare 

Cffff 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 190 Dm: 2015 1692 401 

~ 

l 
TINGSRYDS--K-· OM-~-~~W-N-

2015. -11- 2 7 ~ '.) 
i. Dnr .2ot sj~ '/g 

l -

Revidering av lol\:ala hälsoskyddsföreskrifter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i Lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för Tingsryds kommun, antagna av 
kommllllfullmäktige 2013-06-27. 

2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa fåreslagna 
revideringar. 

Beslrrivning av ärendet 

De Lokala hälsoskyddsföreskrifterna får Tingsryds kommun reviderades senast 
2013. I beslutet från 2013 användes fortfarande fel nämnd- och 
förvaltningsnamn på några ställen, samt att paragrafsnummer och datum 
salrnades i det av KF antagna beslutet. 

I det reviderade förslaget är namnen ändrade samt att några tillägg/ändringar 
gjo1ts som har markerats med grönt. Förvaltningen föreslår att rödmarkerad 
text plockas bort ur föreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

Lokala hälso skyddsföreskrifter, antagna 2013-06-27. 
Skrivelse från milj ö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Bro vall, 2015-10-2 7. 
Förslag till revideringar av lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-11-09, § 178. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:,1 kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

+. 
$1/or sf)tJ 1qo. ~~? 1 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tingsryds kommun 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Tings1-yds kommun, 
meddelade av kommunfullmäktige 20 15-xx-xx § xx. 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17 och 39-40 §§ 
forordningen (1998:899) om miljöfarlig verhamhet och hälsoskydd meddelar 
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Dessa lokala hälsoskyddsföresla-ifter träder i kraft 2016-01-0 l då hälsoskyddsfdreskriftema 
meddelade av lcommunfullmälctige 2013-06-27 § upphör att gälla. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Utöverbestämmelsemai miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter. 

Tomgångskörning 

2§ 

Inom Tingsryds kommun får forbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas 
igång högst en minut. 

Detta gäller inte: 

om fordonet står stilla med anledning av trafikförhållandena i t ex trailldcö 

om rnatom hålls igång for att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning. 

Djurhållning 

3§ 

Inom område med detaljplan får inte utan Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd hållas: 

l. nötkreatm, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjm eller :fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. giftorm eller annan farlig mm. 

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Upp till 3 hönor eller 5 dvärghöns (titoili. tupp) kan 
rälmas som sällskapsdjur och får hållas inom detaljplanelagt område utan tillstånd fl:ån 
Samhälls byggnadsnämnden, om detta sker på ett sådant sätt att olägenhet för omluingboende 
inte uppstår. 

Gödselhantering 

4§ 

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller dylikt inom mmåde med detaljplan eller 
närmre än 300meter från dessa ska anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden innan 
spridning sker. Tidpunkten for spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden 
som minskar risken för luktolägenheter. Risken för vattenförorening ska beaktas. Splidning 
får inte ske nänme än lO mete,r från sjö eller vattendrag (d.v.s. som har rinnande vatten året 
runt) 

Hästspillning 

5§ 

Vid uppställning eller körning/ritt med häst inom detaljplanelagt område UHf>f>"'i hästägaren 
eller kusken/ryttaren att snarast boliforsla eventuell hästspillning från kör-, och 
gångbana. 

Upplag/Förvaring 

6§ 

Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag av: 

petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt, 

andra lilmande produkter, som kan fororena yt- eller grundvattentäkter 

ska anmäla detta till nämnden i god tid, minst 4 veckor inrtan verksamheten påbö1jas. 

Anmälan krävs inte om upplaget prövas enligt annan lagstiftning. 

Yt- och grundvatten 

7§ 

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att få lägga upp gödselstukor inom 
fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

8§ 

Tvätt av motmfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till 
dagvattennätet, eller på plats där avrinning sker direkt till sjöar och vattendrag 

Avfettning av motorfordon får endast ske på för ändamålet avsedd plats, t. ex. spolplatta med 
oljeavskiljare eller annan godkänd anläggning. 

9§ 

Det krävs tillstånd :fi.·ån Samhällsbyggnadsnämnden för att imätta vätmepumpsanläggning for 
utvinning av vä1me eller kyla ur markeller inom fastställda skyddsområden för 
kommunala vattentäkter samt i Tillståndet får förenas med 
särskilda villkor. 

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd 
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § eller anmälan 
enligt 21 §. 

Buller 

10 § 

Luftvärmepumpar får inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Gällande riktlinjer för 
buller ska foljas. 

Avlopp och latrin 

11§ 

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta även annan 
avloppsanordning an som avses i 13 §första stycket forordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksanmet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordning for bad-, disk- och tvättvatten eller 
annan anordning utan ansluten vattentoalett, inom fastställda skyddsområden for kommunala 
vattentäkter. 

12 § 

Det krävs anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden för installation av alla typer av tontoaletter 
där omhände1tagande av latrin sker på egen fastighet. Dock inte för sådana där tömning/ 
hämtning sker i koinmunal regi. 
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Eldning för uppvärmning 

13 § 

För skötsel och tillsyn av småskalig eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och bränslet ska vara tant. Det är inte tillåtet att elda 
av avfall, med undantag av obehandlat spillvirke samt . papper 
för upptändning. Eldning skall ske på ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte 
uppstår. 

Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för eldning med fast bränsle får endast panna 
som uppfyller Boverkets regler för utsläpp enligt BFS 2011:26 installeras. 

Att elda för uppvärmning och vmmvattenproduktion i en vedpanna, som inte uppfyller 
miljölaaven i Boverkets byggregler, är förbjudet under perioden l maj - 30 september inom 
onu·åden med detaljplan . 

. Be:fintU~; i eke miljögodkänd äniägguing ror m:s.t brånsi~ ska senast vid )JtgåQ:g'(:ln ?V 2016. 
k{)mp)ett<}ra:s m~p ·~vlru.mulatortarik av erforderlig volym .och aldrig mindre än ätt ett 
vedi.Oläg:g kan lagi·äS i t-anken. Anläg@.ingen ska tarä fu.o.kn1a:nnant.äss-i.gt utforci och· 
dhnensi'on~rad.. · · 
För typgodkända eldningsanordningat· får pellets krävs ingen ackumulatmtanlc. 

14 § 

Vid tl'ivseleldning ska alltid stor hänsyn tas till väderleksförhållanden så att eldning undviks 
då förhållandena är sådana att det är risk för olägenheter för o~uingboende. 

Eldning av trädgårdsavfall 

15 § 

Eldning av trädgårdsavfall, grenar och kvistar är inte tillåten inom detaljplanelagt onu·åde. 

Utanför sådant onn·åde får trädgårdsavfall brännas endast under fömtsättning att det kan ske 
utan olägenhet för omgivningen. Sådan bränning ska anmälas till Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg. 
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Ans{)kan QCh anmälan 

16 § 
Enligt fötm·dnl:ng (199.S:899) ·91J! miljöfarlig verks11P.1het och hälsös.kydd s'ka eh amfö"kah eller 
aru,.11ä:la!1 tiH ~ap.iJ.1allsbygJaoadlittätilb.den vata.skriftlig o_c]'l. innehå:Ua de uppgifter- sow behövs 
för ärendet sati"\.t de rit.liingar och telmi-s~ beskriv~ar $0111 beh&ys fdr att .J?ed&n~a de 
anorfi.run.gar, l9kal~r ell~r anläggningar som avse.s i arrsöka11 eller anmälart 

Dispens 

16 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får i enskilda fall medge dispens/undantag från vad som gäller 
enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbatt att risk får olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

straffbestämmelser 

17 § 

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 

Avgifter 

18 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föresla-ifter enligt 
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 
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Jan Metsjö 
0477-44 239 

j an.metsj o@tingsryd.se 

2015-10-28 
Dnr: 2015-1692-401/1 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄ 
MNDEN 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tingsryds 
kommun 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Tingsryds 
kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2015-xx-xx § xx. 

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17 och 
39-40 §§förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön. 

Dessa lokala hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft 2016-01 -0 l då hälso
skyddsföreskrifterna meddelade av kommunfullmäktige 2013-06-27 § x 
upphör att gälla. 

Inledande bestämmelser 

l§ 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998 :899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön. Samhällsbyggnadsnämnden är 
ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter. 

Tomgångskörning 

2§ 

Inom Tingsryds kommun får förbränningsmotor i stillastående motordrivet 
fordon hållas igång högst en minut. 

Detta gäller inte: 

om fordonet står stilla med anledning av trafikförhållandena i t ex 
trafikkö 

om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som 
avser uppvärmning. 

'::1. 

l (5) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 30



TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Djurhållning 

3§ 

2015-10-28 

Inom område med detaljplan får inte utan Samhällsbyggnadsnämndens till
stånd hållas: 

l . nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. giftorm eller annan farlig orm. 

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor. 

Upp till 3 hönor eller 5 dvärghöns 
(utom tupp) kan räknas som sällskapsdjur och får hållas inom detaljplane
lagt område utan tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden, om detta sker på 
ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår. 

Gödselhantering 

4§ 

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller dylikt inom område med 
detaljplan eller närmre än 300meter från dessa ska anmäla detta till Sam
hällsbyggnadsnämnden innan spridning sker. Tidpunkten för spridning ska 
anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för 
luktolägenheter. Risken för vattenförorening ska beaktas. Spridning får inte 
ske närmre än l O meter från sjö eller vattendrag ( d.v.s. som har rinnande 
vatten året runt) 

Hästspillning 

5§ 

~i l ! l Il l , j_ J _i '1 l l _ l l l •. III_ 

Vid uppställning eller körning/ritt med häst inom detaljplanelagt område 
åligger hästägaren eller kusken/ryttaren att snarast bortforsla eventuell häst
spillning från kör-, 11111-och gångbana. 

Upplag/Förvaring 

6§ 

Den som utomhus eller utan tätt underlag avser att anordna upplag av: 

petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt, 

1-. 

2 (5) 
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andra liknande produkter, som kan förorena yt- eller grundvattentäk
ter 

ska anmäla detta till nämnden i god tid, minst 4 veckor innan verksamheten 
påbörjas. 

Anmälan krävs inte om upplaget prövas enligt annan lagstiftning. 

Yt- och grundvatten 

7§ 

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att få lägga upp göd
selstukor inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter. 

8§ 

Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som an
slutits till dagvattennätet, eller på plats där avrinning sker direkt till sjöar 
och vattendrag 

Avfettning av motorfordon får endast ske på för ändamålet avsedd plats, 
t.ex. spolplatta med oljeavskiljare eller annan godkänd anläggning. 

9§ 

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta värme
pumpsanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark eller ytvatten 
inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter samt i 
\! 1 1 '-'l ~ ' 1 1! 1 r II I J 1 J 11 1 Tillståndet får förenas med särskilda villkor. 

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som 
kräver tillstånd enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 5 §eller anmälan enligt 21 §. 

Buller 

10 § 

Luftvärmepumpar får inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Gäl
lande riktlinjer för buller ska följas. 

Avlopp och latrin 

11§ 

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att imätta även an
nan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avlopps
anordning för bad-, disk- och tvättvatten eller annan anordning utan ansluten 
vattentoalett, inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter. 

1. 
3 (5) 
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12 § 

2015-10-28 

Det krävs anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden för installation av alla 
typer av torrtoaletter där omhändertagande av latrin sker på egen fastighet. 
Dock inte för sådana där tömning/ hämtning sker i kommunal regi. 

Eldning för uppvärmning 

13 § 

För skötsel och tillsyn av småskalig eldningsanordning för fasta bränslen 
gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet ska vara torrt. Det är inte 
tillåtet att elda någon form av avfall, med undantag av obehandlat spillvirke 
samt • papper för upptändning. Eldning skall 
ske på ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår. 

Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för eldning med fast bränsle 
får endast panna som uppfYller Boverkets regler för utsläpp enligt BFS 
2011:26 installeras. 

Att elda för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna, som 
inte uppfYller miljökraven i Boverkets byggregler, är förbjudet under peri
oden l maj - 30 september inom områden med detaljplan. 

Befintlig, icke miljögodkänd anläggning för fast bränsle ska senast vid ut 
gången av 20 16 kompletteras med ackumulatortank av erforderlig volym 
och aldrig mindre än att ett vedinlägg kan lagras i tanken. Anläggningen ska 
vara fackmannamässigt utförd och dimensionerad. 

För typgodkända eldningsanordningar för pellets krävs ingen ackumulator
tank 

14 § 

Vid trivseleldning ska alltid stor hänsyn tas till väderleksförhållanden så att 
eldning undviks då förhållandena är sådana att det är risk för olägenheter för 
omkringboende. 

Eldning av trädgårdsavfall 

15 § 

Eldning av trädgårdsavfall, grenar och kvistar är inte tillåten inom detaljpla
nelagt område. 

1. 
4 (5) 
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Utanför sådant område får trädgårdsavfall brännas endast under förutsätt
ning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Sådan bränning ska 
anmälas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 

l lcl 11 i11 ' ' ::\ ,:1:,·, ~L\ llll ::v,,\ : .. 11 ii : : 11 ' ,:vi::ll .. 1 i 1dt [i ll ,:~t 11 

Ansökan och anmälan 

~ 

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
en ansökan eller anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden vara skriftlig och 
innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller an 
läggningar som avses i ansökan eller anmälan. 

Dispens 

16 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får i enskilda fall medge dispens/undantag från 
vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olä
genheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

straffbestämmelser 

17 § 

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 

Avgifter 

18 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt 
enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom milj ö
balkens område som kommunfullmäktige antagit. 

t. 
5 (5) 
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~Tingsryds 
'\!!!) kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

2016-01-11 

§ 3 

Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun 
Dnr 2015/492 092 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

15· 

l. Kommunfullmäktige beslutar om en ny organisering av folkhälsoarbetet i 
Tingsryds kommun i enlighet med bilagd remissversion. 

2. Följande punkter läggs till: 
Tillgänglighetsfrågor förs in i arbetsordningen för styrgruppen för 
folkhälsa. 
Stormötena förläggs till februari och september. 
styrgruppen för folkhälsa kan vid behov adjungera, 
kommunintema, regionala och andra externa representanter. 

Beskrivning av ärendet 

KommunchefLaila Jeppsson och kommunsekreterare/folkhälsasamordnare 
Jörgen Wijk har tagit fram forslag till ny organisering av folkhälsoarbetet i 
Tingsryds kommun. 

Syfte: 
Skapa en bättre organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun och en 
tydligare samverkan mellan politiker, kommunala tjänstemän samt föreningar 
och företag som verkar inom området. 

Fokus: 
Arbete för en förbättrad folkhälsa i Tingsryds kommun. Arbetet ska 
synkroniseras med regional folkhälsopolicy samt underliggande handlingsplaner 
och strategidokument, samt även nationella folkhälsomåL 

Deltagare: 
Styrgrupp för folkhälsa: 
Består av ordföranden i barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden samt två representanter från kommunstyrelsen. 
Arbetsordning för styrgruppen fastställs av kommunstyrelsen (se separat 
dokument). Folkhälsosamordnaren är sekreterare i styrgruppen. 

Arbetsgrupp för folkhälsa: 
Består av folkhälsosamordnare samt tjänstemän på avdelningschefsnivå och 
handläggamivå. Ytterligare tjänstemän kan adjungeras för särskilda satsningar 
och projekt. Representant från Region Kronoberg (primärvården) bjuds in. 

l Otdragsbestyrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

2016-01-11 

§ 3 forts. Dnr 2015/492 092 

Referensgrupp: 
Representanter från föreningar som arbetar för en förbättrad folkhälsa bjuds in 
(idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som arbetar fdr ökad 
tillgänglighet för särskilda målgrupper). Representanter från företag inom 
branschen bjuds in. Representanter från Region Kronoberg samt Polisen bjuds 
m. 

Folkhälsoarbetens olika möten: 
Varje halvår inleds med ett stormöte får alla parter. Mötet innehåller dialog och 
ideutbyte, rapportering, föreläsningar. 

Därefter träffas styrgrupp för folkhälsa för att följa upp stormötet. Styrgruppen 
slår fast område/inriktning för folkhälsoarbete på kort sikt och vilken nämnd 
som har ansvar för den aktuella satsningen. Folkhälsoprogram tas fram som 
gäller för mandatperioden, med regional folkhälsopolicy som utgångspunkt. 

Arbetsgruppen har ett operativt fokus. Tar fram handlingsplaner i enlighet med 
styrgruppens fastlagda inriktning, verkställer samt ger förslag på fortsatt 
utvecklings behov. 

Budget: 

8· 

Budget för styrgruppen införs som ska täcka kostnader för politikernas arvoden, 
resor, utbildningar m.m. Respektive projekt och satsning bekostas av den nämnd 
som har huvudansvar för det beslutade projektet. En målsättning är att skapa 
projekt som kan delfinansieras med hjälp av EU:s sociala fonder. Den politiska 
majoriteten har som mål att införa sociala investeringsfonder. Om dessa införs 
kan de på sikt bidra med finansiering till folkhälsoarbetet 

Ovriga grupper inom folkhälsoområde t: 
RUT -gruppen (Ren Uppväxt i Tingsryd) som består av bl. a. ungdomsbehandlare 
IFO, kuratorer på högstadie-och gymnasieskolor, fritidsgårdspersonal, alkohol
och tobakshandläggare samt representant från polisen, föreslås fortsätta sitt 
arbete. Dock föreslås ett bredare fokus såtillvida att gruppen tar sig an hela det 
förebyggande arbetet för barn- och ungdomar (för närvarande är fokus 
förebyggande arbete vad gäller alkohol, narkotika, droger och tobak). 

Brottsförebyggande rådet fareslås fortsätta i sin nuvarande form. Den består av 
kommunstyrelsens ordförande, socialchefen, skolchefen, närpolischefen samt 
säkerhetssamordnaren som även är sekreterare. 

Tidplan: 
Ny organisering och arbetssätt kan, om erforderliga beslut fattas, påbörjas i 
under våren 2016. 

l Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

2016-01-11 

§ 3 forts. Dnr 2015/492 092 

Remiss: 
Arbetsutskottet har sänt förslag till ny organisering av folkhälsoarbetet i 
Tingsryds kommun på remiss. Styrgruppen för folkhälsa och 
Tillgänglighetsrådet har avgett remissvar enligt bilagor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 295, 215-09-21 
Remissvar från styrgruppen för folkhälsa 
Tillgänglighetsrådet § 20,2015-11-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 421,2015-12-14 

l Utdragsbestyrkande 

8. 
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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

§ 295 

Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds lmmmun 

Kommunstyrelsens arbetsutslmtts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder ut forslag till ny 
organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun på remiss till 
styrgruppen for folkhälsa samt Tillgänglighetsrådet 

2. Svar på remiss önskas senast 2015-1 0-31 från styrgruppen f'or 
folkhälsa och Tillgänglighetsrådet till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-11-30. 

Beskrivning av ärendet 

KommunchefLaila Jeppsson och folkhälsosamordnare Jörgen Wijk har 
tagit fi:am forslag till en ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds 
kommun. Förslaget har innan sammanträdet delgetts kommunstyrelsens 
ordförande, sammankallande for styrgruppen får folkhälsa samt ordförande i 
Tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommtmchefLaila Jeppsson och folkhälsosamordnare Jörgen 
Wijk, 2015-09-11 
Förslag om ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun inkl. 
skiss samt reviderad arbetsordning for styrgruppen får folkhälsa 

Beslutet sldclms till 
Tillgänglighetsrådet 
styrgruppen för folkhälsa 

l Utdiagsbe,tyrkande 

'6 . 
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Bilaga Ks Au § 295 2015-09-21 

Tingsryds TJÄNsTEsKRIVELsE 

kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2015-09-11 

Till kommunstyrelsen 

Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun 

Syfte: 
Sicapa en bättre organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds k01mmm och en tydligare 
samverkan mellan politiker, kommunala tjänstemän samt föreningar och företag som 
verkar inom området. 

Fokus: 
.Al·bete för en förbättrad folldJ.älsa i Tings1-yds kommtm . .Al·betet ska synkroniseras med 
regional folldJ.älsopolicy samt underliggande handlingsplaner och strategidokument, 
samt även nationella folkhälsomåL 

Deltagare: 
Styrgrupp för folldJ.älsa: 
Består av ordföranden i barn-och utbildningsnfullilden, socialnämnden och samhälls
byggnadsnämnden samt två representanter fi·ån kommtmstyrelsen. Arbetsordning för 
styrgruppen fastställs av k01mnunstyrelsen (se separat dokument). FolldJ.älsosamordna
ren fu· sekreterare i styrgruppen . 

.Al·betsgmpp för folldJ.älsa: 
Består av folldJ.älsosamordnare samt tjänstemän på avdelningschefsnivå och handläg
garnivå. Ytterligare "tiänstemän kan adjungeras för särskilda satsningar och projel~t. Re
presentant fi·ån Region Kronoberg (primärvården) bjuds in. 

Referensgrupp: 
Representanter från föreningar som arbetar för en förbättrad folkhälsa bjuds in (idrotts
och motionsföreningar samt föreningar som arbetar för ökad tillgänglighet för särskilda 
målgrupper). Representanter från företag inom branschen bjuds in. Representanter från 
Region Kronoberg samt Polisen bjuds in. 

Folldiälsoarbetens olika möten: 
Vatje halvår inleds med ett stormöte för alla parter. Mötet innehåller dialog och ideut
byte, rapportering, föreläsningar. 

Därefter träffas styrgrupp för folkhälsa för att fålja upp stormötet. Styrgruppen slår fast 
onn·åde/imiktning för folkhälsoarbete på kort silet och vilkennämnd som har ansvar för 
den aktuella satsningen. Folld1älsoprogram tas fram som gäller för mandatperioden, med 
regional folld1älsopolicy som utgångspunkt. 

Arbetsgruppen har ett operativt fokus. Tar fi·am handlingsplaner i enlighet med styr
gruppens fastlagda imiktning, verkställer samt ger förslag på f01isatt utvecklingsbehov. 

Tingsryds lwmmun 
Box88 

if\.-_ 9~';:, 360 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
.www. tingsryd.se 
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Budget: 
Budget för styrgruppen införs som ska täcka kostnader för politikernas arvoden, resor, 
utbildningar m.m. Respektive projekt och satsning bekostas av den nämnd som har hu
Vttdansvar får det beslutade projektet. En målsättning är att skapa projekt som kan delfi
nansieras med hjälp av EU:s sociala fonder. Den politiska majoriteten har som mål att 
införa sociala investeringsfonder. Om dessa införs kan de på sikt bidra med fmansiering 
till folkhälsoarbetet 

Övriga grupper inom folkhälsoområdet: 
RUT-gruppen (Ren Uppväxt i Tingsryd) som består av bl.a. ungdomsbehandlare IFO, 
kuratorer på högstadie- och gymnasieskolor, :fi:itidsgårdspersonal, alkohol-och tobaks
handläggare samt representant från polisen, föreslås fortsätta sitt arbete. Dock föreslås 
ett bredare fokus såtillvida att gruppen tar sig an hela det förebyggande arbetet för brun
och ungdomar (för närvarande är fokus förebyggande arbete vad gäller alkohol, narko
tika, droger och tobak). 

Brottsförebyggande rådet föreslås fortsätta i sin nuvru·ande fmm. Den består av kom
munstyrelsens ordförande, socialchefen, skolchefen, närpolischefen samt sälcerhetssam
ordnru·en som även är sekreterare. 

Tid plan: 
Ny org!illisering och arbetssätt kan, om erforderliga beslut fattas, påbötjas i och med 
janurui 2016. 

Tingsryds kommun 
Box BB 
362~ngsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

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

~. 
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Sl<iss- organisering av foll<hälsoarbetet i Tingsryds l<ommun 

Deltagare 

styrgruppen 

Tjänstemannagruppen 

Stormöte foll<hälsa 

-Dialog och ideutbyte 

- Rapportering l 
Sammanl<. Tid 

Ordförande Januari 

RUT-gruppen 
- Föreläsningar 

Primärvården* 

Föreningsrepr. Idrott-

och tillgänglighet* 

Närpolis* 

Företag inom hälsa/motion* 

styrgruppen Möte styrgrupp Ordförande Början fe b 

Samordnare Slå fast område/inriktning 

! 
Kommunala tjänstemän 'T '1 Samordnare slutet feb 

Möte arbetsgrupp x 3 
Samordnare April 

Ta fram handlingsplan 
Vid behov deltagare region* Verkställer Början av juni 

~--- h 

----------------------------------------------1: a h a l v å r-----------------------------------------------------------

Stormöte folkhälsa 
Slutet aug 

Fortsättning ... 

*=ska tillfrågas 
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Arbetsordning för styrgruppen för folkhälsa i Tingsryds l<ommun 

Antagna 2014-06-10 

Reviderade 2015-05-12 

Arbetsområden 

Arbetsområden som berör folkhälsa i Tingsryd s kommun utgår från de nationellt preciserade 

målområden som riksdagen1 slagit fast och som finns inom den kommunala kompetensen. 

Samtliga målområden: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel {ANDTS) 

Bland dessa delområden bedöms område 1-5 samt 9-11 rymmas inom den kommunala 

kompetensen. Frågor inom dessa områden kan därförtas upp i styrgruppens arbete. !Kronobergs län 

har politiker beslutat att åren 2012-2015 ägna särskilt fokus åt målområden 3 och llli. 

styrguppens uppdrag 

Ange riktning och vision för folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun 

Arbeta fram ideer och förändringsförslag som direl<t k~erl<a arbetet med foll<hälsa i Tingsryds 

lwmmun. 

l uppdraget ingår även arbetet med ungdomspolitik i enlighet med målområde l Delaktighet och 

inflytande i samhället. 

Varje ledamot har rätt att väci<a ideer och förändringsförslag som berör andra nämnder än den egna. 

Arbeta för att skapa ett gemensamt fokus i nämnderna i folkhälsofrågor. 

folkhälsosamordnare och RUT-gruppen) 

Arbeta i enlighet med nationell <J och regionala mål för folkhälsoarbetet 

8. 
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Varje ledamot har ansvar för återrapportering och förankring i båda riktningar- från nämnd till 

styrgruppen och från styrgrupp till nämnd. 

Medlemmar i styrgruppen 

Ordförande i socialnämnden 

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande i kultur och fritidsnämnden 

Två ledamöter i kommunstyrelsen som utses av styrelsen själv 

Folkhälsosamordnare 

Representant från utvecklingsavdelningen 

Vid behov kan gruppen adjungera ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommuninterna och 

externa representanter 

Särsidida roller 

styrgruppen utser en medlem som sammankallande för gruppen. 

Folkhälsosamordnare är sekreterare 

Beredningsarbetet görs av sammankallande samt de två tjänstemännen sekreterare 

1 
En förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007 /08 :110) 

Ii Framgår av antagen länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015 
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Socialförvaltningen 

2015-10-12 

TillKSAU 

Remissvar -Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun 

Beslut 

Styrgruppen för folkhälsa antar yttrandet som svar på remiss angående ny organisering 
av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun. 

Yttrande 

styrgruppen för folkhälsa förordar att planeringen förskjuts l månad så att stormötena 
ligger i februari respektive september, mötena för styrgruppen ligger i mars respektive 
oktober samt att möten för arbetsgruppen anpassas efter stormötena och styrgruppsmö
tenas nya planering. Detta med anledning att mycket annat i den kommunala verksam
heten startar i januari och augusti. Annars har inte styrgroppet något att erinra emot för
slaget. 

Cecilia Cato 
Sammankallande 

Marie Sohlberg 
Ledamot 

Kenneth Görtz 
Ledamot 

Magnus Carlberg 
Ledamot 

1 (1) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Asnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Torsdag den 19 november 2015, Id. 09.00-11.00 

Närvarande Kenneth Görtz, kommunstyrelsen, ordförande i TR 
Carl-Henrik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden 
Ingrid Persson, DHR 
Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder 
Marie Fransson, socialnämnden§§ 19-22 
Wivi-Anne Månsson, NHR 
Gunilla Svensson, barn- och utbildningsnämnden 

Övr deltagande Jörgen Wijk 

Utses att 
justera 

Justeringens 
plats och tid 

Justerande 

sekreterare 

Wivi-Anne Månsson 

~-.Anrle Månsson 

~-\·\~-··· 

::2otS j h&\l ~;z_yg 

€. 
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TR § 17 Val av justerare . 
Wivi-Anne Månsson väljs till justerare. 

TR § 18 Föregående mötes protokollläses 
F öregående mötes protokollläses av ordförande Kenneth Görtz. 

TR § 19 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och nämndrepresentanter 
Wivi-Anne Månsson återger vad en rullstolsburenperson sagt till henne. Denna anser att det 
inte finns tillräckligt dimensionerade trappräcken och ramper vid en del av kommunens 
samlingslokaler. Dessutom slår automatiska dörrar igen för snabbt. Rådet anser att frågor om 
detta kan gå ut i ett brev från kommunledningsförvaltningen till samtliga föreningar som har 
samlingslokaler. (från avdelningscheffritid och kommunsekreterare). 

Britt-Louise Bemdtsson informerar från regionen att tandvården i Ryd kommer att vara kvar 
med en stationerad tandläkare. Hon har en fråga om den motion som gäller tillgänglighet som 
centerpartiet lämnat in. Är frågan besvarad om vilken -tjänsteman som utses som ansvarig för 
tillgänglighetsfrågor? Sekreterare Jörgen Wijk återger att i förslag till svar anges att 
folkhälsosamordnare är samordnare för tillgänglighetsfrågor. 

Carl-Henrik Henmalm, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, uppger att nämnden ska 
behandla ett ärende gällande hälsoskyddsföreskrifter vid nästa sammanträde. Börj es varuhus 
har fått ett föreläggande om att bygga om i ett kök vid charken. 

Marie Frans son, l :e vice ordförande i socialnämnden, uppger att nämnden får sin budget 
förstärkt inför nästa år. Det finns dock frågetecken för om individ- och familjeomsorgen kan 
hålla sin budget. 

TR § 20 Svar på remiss om ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun 

Tillgänglighetsrådet yttrar följande: 

Tillgänglighetsrådet anser att kultur- och fritidsutskottets ordförande och en representant från 
Tingstydsbostäder ska vara medlemmar i styrgruppen. 

Tillgänglighetsfrågorna förs in i arbetsordning för styrgruppen. 

Medlemmar i styrgruppen är förtroendevalda, i fårsta hand ledamöter och därefter ersättare 
(inte tjänstemän). 

TR § 21 Övriga frågor 

Marie Fransson svarar på en fråga som ställdes vid det förra mötet gällande hur länge daglig 
verksamhet funnits i Tingsryds kommun. Se bilaga. 

~-
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TR § 22 Visning av äldreboendet Örnen 

Områdeschef Anette Gustavsson visar det nybyggda äldreboendet Örnen får rådets 
medlemmar. 
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En resa om dagligverksamhet i Tingsryd 

Lennart Johansson i Drakamåla startade upp ett så kallat arbetshem 

. år 1965 i Tingverkens lokaler tillsammans med en som hette Harald 

vars efternamn vi inte kom på. 

Yngve och Gertrud var också med som riktiga eldsjälar. Yngve körde 

och hämtade upp ifrån vissa delar i kommunen där det fanns 

arbetstagare i en folkvagnsbuss. 

År 1968 kom omsorgslagen som gav nya rättigheter för personer med 

utvecklingsstörning, och samtidigt kom det statliga bidrag till 

verksamheten. 

År 1972 byggdes ett nytt dagcenter intill Tingverken på Östergatan 

som fick namnet Östa nå. Där var verksamhet fram till och med år 

1998 då byggnaden brann ner till grunden och som ej byggdes upp 

igen. 

År 1992 övergick man ifrån Landstinget Kronoberg till Kommunen 

som ny huvudman. 

Nedskrivet av Mia Fransson som svar till Anders Brodin i 

tillgänglighetsrådet 
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Arende 9 

Ej verkställda beslut 

enligt LSS 
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~Tingsryds 
\:!}kommun 

Socialnämnden 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-20 

§ 377 

Ej verkställda beslut enligt LSS 
Dm 2015/169 SN 700 

Socialnämndens beslut 

22(23) 

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

Beskrivning av ärendet 
Föreligger information från Inspektionen för vård och omsorg om 

. rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§'LSS. 

Beslutsunderlag 
Kvartals- och individrapport Q 3 2015 

Utdragsbestyrkande Justerare/h 

(!;~ !l r 

tf. 
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r.ITingsryds 
\:!:} kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: 2015/169 SN 700 
RaQporteringstillfälle: 9 oktober 2015, avser kvartal 3, 2015 

Verksamhet Antal 

OF 1 
1 

Totalt 2 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

Typ av bistånd/insats Notering 

9.9 Bostad för vuxna Den enskilde har tackat nej till erbjudande 
9.9 Bostad för vuxna Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

~ 
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Arende 10 

Ej verkställda beslut 

enligt Sol 

53



. ( 

l 
·~ 

~Tingsryds 
\;!!;,) kommun 

Socialnämnden 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-20 

§ 378 

Ej verkställda beslut enligt SoL 
Dm 2015/170 SN 700 

Socialnämndens beslut 

23(23) 

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

Beskrivning av ärendet . 
Föreligger information från Inspektionen för vård och omsorg om 
rapportering enligtl6 kap.6 f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda 
beslut enligt 4 kap. l § SoL. Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorger 
om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
K vartalsrapport Q 3 2015 

Utdragsbestyrkande 

rlf 

{O. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 44311 

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

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

Diarienummer: 2015/170 SN 700 
Rapporteringstillfälle: 1 O oktober 2015, avser kvartal 3, 2015 

OF 

IFO 

[!Otalt- 1 1 ······ 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

it ansökan 
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