
Ärende nr 11 

Räntefria förskottslån till 
projektägare inom Sydostleader 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

,, 
;-, 

Justerare 

§ 303 

Räntefria förskottslån till projektägare inom Sydostleader 
Dnr 2015/211 910 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tingsryds kommun kan vid behov medge räntefria förskottslån till 
SydostLeaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan på 
beslutade utbetalningar från projektstöd från Jordbruksverket. 

2. Låneansökan ska prövas i varje enskilt fall och beslut fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med gällande 
delegationsordning (pkt 2.8). 

Beskrivning av ärendet 

SydostLeader har i skrivelse 2016-08-15 hemställt om att respektive 
medlemskommun vid behov kan ge räntefria förskottslån till projektägare i 
hemkommunen i avvaktan på utbetalning av projektstöd från 
J ordbruksverket. 

Tingsryds kommun har tillämpat motsvarande hantering under förra 
programperioden (Leader Småland Sydost). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har enligt gällande delegationsordning (pkt 
2.8) rätt att bevilja tillfälliga lån inom ramen för EU-projekt. 

Ekonomichefen ger följ ande förslag till beslut: 

1. Tingsryds kommun kan vid behov medge räntefria förskottslån till 
SydostLeaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan på 
utbetalning av projektstöd från Jordbruksverket. 

2. Låneansökan ska prövas i varje enskilt fall och beslut fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med gällande 
delegationsordning (pkt 2.8). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att Tingsryds kommun kan medge räntefria 
förskottslån till Sydostleaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan 
på beslutade utbetalningar från projektstöd från Jordbruksverket. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds il ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

§ 303 forts. Dm 2015/211 910 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-10-17 

Justerare I Otdragsbestyrkande 

27 (31) ,, 
~ 
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Ärende nr 12 

Hemställan från 
samhällsbyggnadsnämnden avseende 
rivningskostnader 

105
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (31) ~Tingsryds 
~kommun 

I)- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 /l 
-'Il$ 

~ 

Justerare 

w\ 

§ 304 

Hemställan från samhällsbyggnadsnämnden avseende 
rivningskostnader 
Dnr 2015/662 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår samhällsbyggnadsnämndens hemställan om 
rivningskostnader med hänvisning till fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 192, 2015-11-24 hemställt att 
kostnader för åtgärder att riva byggnad ska belasta kommunstyrelsen. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning anges ett tydligt ansvar 
för respektive nämnd att inom sitt område bedriva verksamheten inom de 
budgetramar som fullmäktige fastställt. Möjligheten att erhålla 
tilläggsanslag under året har tagits bort i och med att 
kompletteringsbudgetar inte längre genomförs. Enligt riktlinjerna ska kända 
kostnader budgeteras och finansieras, tilldelade budgetramar ska respekteras 
och marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas 
i alla delar av organisationen. Beslut som innebär nya kostnader under 
löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostnaden ska finansieras i 
budgeten. 

Då det aktuella ärendet faller inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde är det enligt riktlinjerna också nämndens ansvar att 
finansiera kostnaden inom befintlig budgetram. 

Föreslås därför att nämndens hemställan avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 192, 2015-11-24 
Riktlinjer för budget och redovisning, KF § 165, 2015-10-26 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tmgseyds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnd.en 

SAM:rv.lANTRÄDESPROTOKOLL 35 (47) 

201s-11-24 I).. 

Justerare 

!UU. 

-::JI' 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÅMNDEN 

§ 192 Dm: 2007 0283 228 

ÖRMO 1:88 
Åtgärder, ovårdad fastighet och byggnad 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rättelse ska göras på den 
försumliges bekostnad enligt 11 kap 27 § sista stycket plan- och. bygglagen. 

2. Rättelsen ska utgöras av rivning av byggnaden enligt 11 kap 21 § plan- och. 
bygglagen. 

3. Nämnden hemställ.er att kostnader för åtgärder att riva byggnaden belastar 
kommunstyrelsen. · 

Beskrivning av ärendet 

Under flera åts tid har samhällsbyggnadsnämnden försökt att fål:ontakt med 
ägarna till fastigheten Örmo 1:88 utan att lyckas. Fastigheten ägs av en tysk 
medborgare och boutredning har inte kunnat göras med gy.nnBamt resultat. 
Byggnaden och. fastigheten är under stort förfall och. bedöms .som både farligt 
och ovårdat utifrån ett alltnänt hänseende. 

Det nu aktuella ärendet öppnas i mars 2007, (vissa aktiviteter har skett 
tidigare). I April skickas det första brevet om ovårdad tomt med föreläggande 
till :fastighetsägaren som inte återkommer. I april 2008 skickas ett nytt brev 
utan resultat. 2011 tas ärendet upp i Mbn (2011 ~06-14 § 115) m@d en ny 
skrivelse till dödsboet. 

Dåvarande plan- och.miljöchefen, Anna Arvidsson, ha:r under en tid utrett 
ägarförhållandena utan att komma fram till något resultat, nämnden :informeras 
2011-08-23, § 5. Utredningen berör vem som är lagfaren äga:re och om denne 
kan :finnas för att kunna delges ett föreläggande. 

I november 2013 :inkommer ldagomå1 från sockemådet i Södra Sandsjö~ detta 
Idagomål har sedan följts av ett :frekvent antal klagomål från boende under de 
kommande å!e:o., bland annat så sent som 2015~10-19 och2015-11-02. 

I Utdrags bestyrkande 
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~T:furngseyds 
~. JkcommUJlJl. 
Samhällsbyggnadsnämnden 

S.AJY.tMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (47) 

2015-11-24 

Justerare 
f L1 li 

§ 192forts 

Utredningen om ägarförhållandena har utretts under ett antal år och har under 
sista halvåret gått i stå. Under 2014 togs ett flertal kontakter med hjälp av 
advokat för att komma fram till någon form av kontaktu_ppgi:ft för 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren avled, vad vi vet, 2007 och änkan och 
döttrarna har inte "hämtat" ut arvet. Både socialförvaltningen i Tingsryds 
kommun och advokaten har tittat på möjligheten till boutredning. Uppdraget
har gått till socialförvaltningen att utreda boet. Kontakter har kunnat skapas 
med en dotter, hon har efter kontakten inte återkommit på de skrivelser som har 
skickats. Socialförvaltningen har svårt att driva ärendet och upplever att de kört 
fäst. Konsulatet är mkopplat och hopp finns om att få tag på den rä~ätige 
ägaren. 

Parallellt med denna boutredningsprocess ökar förfallet på huset och 
fastigheten. Klagomålen inkom.ni.er frekvent och vildsvin har börjat söka sig till 
kompost och fa11frukt. Vildsvinen har upplevts som aggressiva och 
befolkningen i området känn.er rädsla för att vistas kring fastigheten. 
Byggnaden är nu så pass fallfärdig att oro även finns för att nyfikna barn och 
ungdomar kan komma att ta sig in i byggnaden och.skada sig. Vegetationen på 
tomten har vuxit ut över gatumark och även vuxit för gatubelysningen, detta 
påverkar trafiksäkerheten och skapar osäkra gator. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvaret för 
tillsyn av byggnadsverk och tomter. I PBL, kap. 8, definieras kraven som ställs 
på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 
I 14 § står att byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och. underhållas så att 
dess utform:n:ing och de tekniska egenskapefna som avses i den 4 § i huvudsak 
bevaras. Underhållet skall anpassas till omgiv.ningen. Vidare anförs i 4 § första 
stycket punkt 2-4, 6 ooh 8, att en an.ordning skall hållas i sådant skick att den 
alltid fyller sitt ändamål. I 1? § står att en tomt skall hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken :inte uppkommer. 

I PBL kap. 11 regleras tillsyn, tillträde, :ingripande och påföljder. 
19 § beskriver åtgärdsförelägganden, 21 § rivningsförelägganden och 37 § 

vitesförelägganden.. 

B.rev om krav på åtgärder har försökts kommuniceras vid ett flertal tillfällen, 
2006-08-21, 2008-04-02, 2011-06-14 och 2014-06-24, utöver dessa gånger har 
även an.dra försök till kontakt gjorts. Men då fastighetsägaren :inte varit känd 
eller gått att nås har :inget föreläggande kunnat delges denne. Några 
förelägganden har således inte kunnat realiseras. 

Nu återstår fortsatt boutredning ooh därefter fortsatt handläggning med 
förelägganden förenade med viten. Dook finns idag en akut situation med 
direkt olycksrisk på fastighefon ooh i byggnaden vilket föranleder ingripande 
med rättelse på felandes bekostnad. 
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~Tfugscyds 
'l!:) komm1ID1ll 
Sanihällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-24 

37 (47) 

Justerare 
rWJ 

§ 192 forts 

I ka_p 11, 27 §, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden skall genomföras och 
hur på den försumliges bekostnad i det fall ett föreläggande enligt 19~24 § § 
inte har följts. 

Om ett föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning, ökad u:afiksäkerhet eller 
stängsel kring industrianläggningar som inte längre används :inte följs får 
byggnadsnämnden ta ett beslut om att en åtgärd ska genomföras på den 
försumliges bekostnad. Detta verkställighetsmedel kan användas som ett 
alternativ till vite och handräckning. Ett sådant beslut får endast meddelas om 
föreläggandet har :innehållit en upplysning om att detta kan komma bli 
konsekvensen om foreläggandet :inte följs. I föreläggandet ska nämnden ange 
hur genomförandet skå ske. 

I fallet med den ovårdade byggnaden och fastigheten i Konga råder oklarhet i 
om de brev som sänts 2006 och 2011 kan anses utgöra förelägganden, kraven i 
breven saknar lagrumshänvisning. Fastighetsägaren har inte hämtat ut de brev 
som skickats, fastighetsägaren kan med viss osäkerhet anses vara förelagd men 
okänt om delgivning skett. Nuvarande fastighetsägare är inte känd och kan 
därför :inte föreläggas eller delges. 

Kostnaden för den föreslagna rättelsen bör krävas in från fastighetsägaren, 
risken kommer dock att ligga på det kommunala. Samhällsbyggnadsnämnden 
bör äska pengar från KLF för de föreslagna åtgärderna. 

Ärendets beredning 

Bygg~ oohmiljöohefen, byggnadsinspektör och bygglovhandläggare har berett 
ärendet med :information till samhällsbyggnadschefen, 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och gatuchefen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelser från 2006, 2008 och 2014. 
Skrivelse från byggM och milj öohef Anette Andersson, 2015-11-02. 
Foton. 
SamhäJ.lsbyggnadsutskottet 2015-11-09, § 180. 

I Utdrags bestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

S.Alv.lIY.l:ANTRESPROTOKOLL 38 (47) 

Justerate 

f 1-l+I-

§ 192forts 

Förslag till beslut på sammanträdet 

ivI:ikael Gowenius (1\11) m fl yrkar att byggnaden rivs. Omstän.dighetema i detta 
ärende är extraordinära Problemet har funnits i 10 års tid. Olycksrisken är 
extremt stor på området. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Det 
går inte att hitta en rättmätig ägare till fastigheten .. 

Nämnden ska äska pengar hos kommunstyrelsen för att bekosta rivning. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och. finner att nämnden bifaller 
ivI:ikael Gowenius (M) m fl.'s förslag. 

Beslutet skickas till 

Dödsboet och den kända dottern 
Socialförvaltningen 
Bygg~ och miljöchefen 

· Bygglovhan1äggare 

~ IUtdragsbestyrkande . 

'· ,, 
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~Tingsryds 
,~~kommun 
~ Kommunfullmäktige 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-26 

§ 165 

Hållbar ekonomi - riktlinjer för budget och redovisning 

Dnr 2014/119 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

9 (44) 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budget och redovisning 

enligt protokollsbilaga att gälla från och med budgetåret 2016. 

2. Tidigare antaget budget- och redovisningsreglemente (KF 2000-05-
25 § 73) upphör att gälla i och med budgetåret 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om riktlinjer för budget och redovisning redovisas för 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige 
fastställer riktlinjer för budget och redovisning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för budget och redovisning (Utredning om ekonomisk styrning 
4.7) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 308, 2015-10-05 
Kommunstyrelsen§ 225, 2015-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Göran Mård 01) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och styrelser 

(\, 

y,:r 
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Bilaga Ks Au§ 308 
Ks § 225 

Kf § 165 

2015-10-05 
2015-10-12 

2015-10-26 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 8:e kapital samt i den 
kommunala redovisnings lagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 
organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de ·anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäldiges fastställda rilctlinjer för god ekonomisk hushållningrespeldive målstyrning ska 
bealdas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommlmens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäk:tigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommlmala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad. Vid valår fattas fullmäktiges 
budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en detaljerad in
ternbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Brut
tobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbudgeten ska innehålla en tydlig för
delning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. 

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

I investerings budgeten upptas anskaffuing av 8.\lläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonqmisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffhings
värde om minst ett prisbasbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har ko1mnit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 
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Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader ( t ex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek
tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kom1mmens årsredovisning ska fattas av fullmäktige i mars månad. Målsättningen är 
att även de helägda kommunala företagens årsredovisningar ska behandlas av fullmäktige i mars 
månad. 

Delårsrapporter upprättas två gånger per år, -efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i fullmäktige i juni respektive oktober månad. Motsvarande gäller för de helägda kommu
nala företagens delårsrapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). 

Övrig ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt. 

Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktfö1j erna inte 
helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag ko1mner att minska genom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapp01i/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat 1mderskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till komm1mstyrelsen för kännedom. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt ko1mnunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 

Nämndens iansprålctagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av komm1mstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultai:rtivå). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följ ande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas .. 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kmnenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

4.7 Ekonomisk styrning - upphöra med KB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budget och redovisning enligt protokollsbilaga att 
gälla från och med budgetåret 2016. Tidigare antaget budget- och redovisningsreglemente (KF 
2000-05-25 §73) upphör att gälla i och med budgetåret 2015. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommlmchefen att revidera Budget- och redovisningsreglementet med inriktningen 
att ekonomimodellen med kompletterings budgetar upphör. Uppdraget bör planeras så att revide
rat reglemente, efter politiskt beslut, kan börja gälla från och med budgetåret 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering m 4: Övriga kostnads besparande 
åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag omfattar en översyn av hela reglementet, vilket innebär att fler 
frågor än just kompletterings budgetarna har belysts. Ärendet har handlagts av ekonomichefen 
efter diskussion och samråd med centrala chefsgruppen och ekonomgruppen. 

Bakgrund och fakta 
Nuvarande budget- och redovisningsreglemente fastställdes av fullmälctige år 2000 inför infö
randet av kommunallagens balanskrav. Sedan dess har många förutsättningar, omvärld samt 
andra regelverk och styrprinciper förändrats, vilket föranleder behov av uppdatering/förändring. 

Förslag till nytt regelverk för budget och redovisning bifogas i bilaga 1. Förslaget innehåller i 
huvudsak följande väsentliga förändringar i kom1mmens ekonomimodell: 

Kompletterings budget 
Kompletteringsbudgeterna, som genomförs under löpande budgetår, har kommit att bli kost
nadsdrivande, inte minst när det gäller investeringar. De har också medfört viss otydlighet avse
ende nämndernas budgetansvar. Regelverken tillämpas inte alltid på det sätt som avsetts. En 
ökad helhetssyn på kommunens och kommunkoncernens ekonomi bör stimuleras. 

Nedan visas sammanställning över de tillägg av kostnader i resultaträkningen respektive inve
steringsutgifter som gjorts i fullmäktiges beslut om kompletteringsbudget åren 2012-2014. 
Överföring av över- och underskott mellan åren ingår inte i siffrorna. Huvuddelen av de kostna
der som tilläggsbudgeterats i resultatbudgeten har finansierats med ökade skatteintäkter enligt 
aktuell skatteprognos. 
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Tillägg i komplette- Kostnad Investerings-
ringsbudget resultat- utgift 
Mkr räkning 

2012-KBl 2,8 5,7 
2012-KB2 3,6 0,0 
2012-KB3 0,0 2,2 
2013-KBl 0,8 5,8 
2013-KB2 1,8 3,5 
2013-KB3 
2014-KBl 0,8 8,0 
2014-KB2 1,2 1,6 
2014-KB3 
Summa 11,0 26,8 

Medel per år 3,7 8,9 

Förslaget innebär att ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar under året upphör. Det 
innebär att fullmäktiges budgetbeslut året före budgetåret är det enda beslut om budget som 
fattas och att möjligheten till tilläggsanslag för nämnderna därmed upphör. Det budgeterade 
resultatet ska således inte förändras under löpande budgetår. Syftet med förändringen är bl a att 
förtydliga nämndernas budgetansvar, ställa krav på god planering samt motverka ökade kostna
der och investeringar. 

Inrättande av tjänster 
Enligt nuvarande budget- och redovisningsreglemente inrättas tjänster, med vissa tmdantag, av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Det ursprungliga syftet med bestämmelsen var 
bland annat styrning och kontroll över kostnader samt att sådana beslut skulle fattas med god 
framförhållning och vid ett och samma tillfälle i samband med fullmäktiges budgetbeslut. Med 
tiden har förutsättningar och tillämpning kommit att förändras, bl a med följ den att inrättande av 
tjänster behandlats som enskilda ärenden i fullmäktige under löpande budgetår. Detta har bl a 
medfört en långtgående detalj styrning över nämnderna samt långa handläggningstider. Förslaget 
innebär att beslutsnivå för inrättande av tjänster, genom hantering i delegationsordningen, flytt
tas ner till nämnds- och förvaltningsnivå. 

Ans lagsnivå för investeringar 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente är fastställt att investeringar ska budgeteras per 
investeringsobjekt, vilket innebär att varje enskild investering, stor som liten, ska specificeras i 
fullmäktiges budgetbeslut. Detta har bl a medfört en långtgående detalj styrning över nämnder
na, eftersom investeringar utgörs av anläggningstillgångar överstigande ett basbelopp ( ca 44 000 
kr). Förslaget innebär att beslutsnivå för investeringar, inom vissa ramar, flyttas ner till nämnds
och förvaltningsnivå. 

Övrigt 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente finns långtgående regler kring överföring av 
nämndernas över- och tmderskott till nästkommande budgetår. Tillämpningen av regelverket har 
dock, av olika skäl, varit sparsam under många år. Regelverket är en viktig del av ekonomistyr
ningen utifrån bl a incitament och tydlighet i budgetansvaret. Förslaget innebär, tillsammans 
med liggande budgetförslag för 2016, att tillämpning ska återinföras fullt ut från och med bud
getåret 2016. Det föreslagna regelverket är i grunden detsamma som tidigare, dock med vissa 
föräi.1clringar, bl a vad gäller ackumulerade över- och underskott samt tydlighet i rutiner och 
ansvar vid över- respektive underskott. 

/)-
~ 
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Konsekvensanalys 

EKONOMI: 
Tydligare och mer långtgående budgetansvar. Minskad detalj styrning. 
Minskade kostnader och investeringar (inga tillägg under löpande budgetår) 
Minskad flexibilitet under löpande budgetår 

PROCESS: 
Snabbare beslutsvägar (nämndsnivå) 
Prioriteringar och resursfördelning sker vid ett och samma tillfälle 

Överväganden och slutsats 

3(3) 

De föreslagna förändringarna ger sammantaget ett tydligare och mer långtgående budgetansvar i 
organisationen. Riktlinjerna syftar till att stödja både fullmäktiges roll som uppdragsgivare (ge
nom mål, riktlinjer och budgetramar) och nämndernas roll som utförare. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Förslaget innehåller även 
andra förändringar i styrdok.umentet ( enligt redovisning ovan). 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Ärende nr 13 

Svar på skrivelse om att 

kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) ~Tingsryds 
~kommun 

,~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 316 

Svar på skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 
Dnr 2014/443 100 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar skrivelse från kommunstyrelsens ordförande som 
sin egen och skickar den som svar till centerpartiet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande svarar på en skrivelse som 2014-08-27 
inkom till kommunstyrelsen från representanter från Centerpartiet i 
Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 2016-10-20 

I Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 316 

1riinn~noycrfä~ 
1k@mmm1mm 

Kommunlednings
förvaltningen 

Mikael Jeansson 

KSO 

Mkael.jeansson@tingsryd 

2016-10-31 

2016-10-20 

Till: Cecilia Cato, Britt-Louise 
Berndtsson, Mikael Andersson, 
Anna Johansson, Centerpartiet 

Svar på skrivelse till kommunstyrelsen gällande att kommunalisera ar
betsmarknadspolitiken 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen antar skrivelse från Kommunstyrelsens ordförande som 
sin egen och skickar som svar till centerpartiet. 

Bakgrund 

2014-08-27 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen från representanter från 
centerpartiet i Tingsryds kommun. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Tingsryds kommun tillskriver 
regeringen med begäran om att bli en försökskommun, där arbetsmarknadspengarna 
överförs från staten till Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken 
lokalt. 

I samband med ett kommunalt forum 2016-08-17 erbjöds kommunerna i länet att gå in 
med en gemensam ESF-ansökan gällande förbättrad etableringsprocess för nyanlända. 
Ett fle1ial kommuner uttryckte sig positiva till en ansökan. I den senare processen har en 
ansökan skickats in. 

En av bakgrunderna till ESF-ansökan är Växjö kommuns ansökan 2014 om att bli en 
försöksverksamhet för en lokal arbetsmarknad. Denna ansökan avslogs då en sådan för
söksverksamhet kräver stora förändringar i lagar och förordningar. En annan bakgrund 
är att AF:s etableringsuppdrag ej fungerar fullt ut i dag. Detta kan bl a bero på brister i 
den lokala förankringen samt att en väl fungerade och lokalt anpassad validering saknas. 

Med bakgrund av ovanstående ESF-ansökan där besked om beviljande ännu ej kommit 
till vår kännedom föreslår undertecknad att detta brev får bli ett svar på centerpartiets 
skrivelse. Bifogat följer minnesanteckningar kommunalt forum 2016-08-17 samt även 
underlag för ansökan. 

/E7V 
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Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Mikael J eansson 
Kommunstyrelsen ordförande 
Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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CENTER.PA.RTIET' 2014-08-27 

Skrivelse till kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

Kommunalisera arbetsmarknadspolitiken 
Sedan länge finns det ett missnöje med Arbetsförmedlingen. Vi har sett dåliga 
resultat när det gäller matchning för de arbetssökande, och företagen använder sig 
alltmer sällan av Arbetsförmedlingen. Att ge denna myndighet utökade ekonomiska 
resurser när arbetslösheten är hög ger inte önskad effekt. 

Centerpartiet tror inte på att stora statliga organisationer gör bäst nytta för individen i 
praktiken. Som decentralister anser vi att beslut ska fattas så nära invånarna som 
möjligt. Åtgärder skall sättas in på det lokala planet, och kunskapen om det lokala 
näringslivet och dess behov samt om offentlig sektor finns inom respektive kommun. 

Centerpartiet anser att Tingsryds kommun skall ansöka hos staten om att bli fri
/försökskommun angående att få ta över de statliga ekonomiska anslag som 
motsvarar vad Arbetsförmedlingen idag får till sitt förfogande för vår kommun. 
Eftersom Växjö kommun ansöker om att bli pilotkommun i samma ärende, kan det 
vara extra intressant att jämföra resultat mellan stor och liten kommun. 

Vi är övertygade om att ifall Tingsryds kommun själva får hand om arbetsmarknads- . 
pengarna, kan resurserna användas mer effektivt. Kommunen har bäst kunskap om 
vilka som står längst från arbetsmarknaden. Det är framförallt dessa människor som 
behöver samhällets riktade stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet samt 
unga som ska in på arbetsmarknaden. Samtidigt behöver vårt näringsliv tillgång till 
specifik kompetens. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Tingsryds kommun tillskriver regeringen med begäran om att bli en 
försökskommun, där arbetsmarknadspengarna överförs från staten till 
Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken lokalt. 

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

c·.::::: d7a ~ 
Cecilia Cato 

r;);;/1/2·-~ ~JiJ//Jr/k~. 
.7Brit;Louise Berndtss:n~/ r 

~-Mikael Andersson -

JVv~JtL~ 
Anna Johansson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

IJusterare · 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 135 

Svar på skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmar knadspolitiken 

Dm 2014/443 100 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att kommunalisera 

arbetsmarknadspolitiken. 

39 

!J 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen bevaka 

frågan i samråd med länets övriga kommuner. 

Socialnämndens yttrancl!3 

Socialnämnden upplever ett gott samarbete med den lokala 
arbetsförmedlingen samt ett väl fungerande regionalt samarbete inom t ex 
Framtid Kronoberg. Växjö kommun har under mars månad 2015 fått avslag · 
på sin begäran om att bli pilotkommun. 

Socialnämnden förordar inte en ansökan enligt förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C), Mik:ael Andersson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C) och 

Anna Johansson (C) har sänt in en skrivelse till kommunstyrelsen med 

förslaget att styrelsen ska tillskriva regeringen med begäran om att bli 

försökskommun, där arbetsmarknadspengama överförs från staten till 

Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken lokalt. 

Socialnämnden har yttrat sig i beslut§ 133, 2015-04-14. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken 

Socialnämnden§ 133, 2015-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 158, 2015-05-04 

Utctragsbestyr1<an<1e 
2015-05-19 ,, 

)~ 
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~Tingsryds 
:\ l,;!!}kommun 

\ Kommunstyrelsen -., 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 

2015-05-11 

§ 135 forts. Dnr 2014/443 100 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen bevaka frågan i samråd med länets övriga 

kommuner. 

Beslutet skickas till: 

Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

I Otdragsbestyrkande 
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Ärende nr 14 

Förändring 
renhållningstaxan 2017 

129
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) ~Tingsryds 
~kommun 

\ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 
I 'f 
~ 

Justerare 

§ 310 

Förändring renhållningstaxan 2017 
Dm 2016/417 406 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär in kompletterande uppgifter 
avseende aktuella renhållningstaxa. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-18 § 145 om 
förändring/tillägg i renhållningstaxan för 2017 och föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna förändringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 145, 2016-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) att 
kommunstyrelsens arbetsutskott begär in kompletterande uppgifter avseende 
den aktuella renhållningstaxan för att kunna bedöma förändring. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Barbro Svenssons (S) och 
Anna Johanssons (C) förslag. 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 310 2016-10-31 

-.J 'ii.1Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 

\
., ~kommun 
, Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-18 

Justerare 

§ 145 Dm 2016 1539 406 

Förändring renhållningstaxan 2017 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förändring/tillägg i renhållningstaxan för 2017 
enligt nedan. 

Ärende/bakgrund 

I nuvarande renhållningstaxa finns inte upptaget någon avgift för 
slam tömning an enskilda avloppsanläggningar som är stön:e än 10 m3• Det 
finns i kommunen ett fåtal anläggningar som innehåller betydligt större 
volym, 30-40 m3

• 

För att täcka de merkostnader det innebär föreslås ett tillägg i renhållnings
taxan som innebär att en tilläggsavgift per m3 som överstiger 10 m3 på 
175:-/ exkl moms tas ut för sådana anläggningar. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Renhållningschef 

v- ,· 
106 

,'I 
~ 
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'~ RENHÅLLNINGSTAXA 2015 fastställd av KF 28 § 2014-11-27 
-·---·--···---- ·----·-·-,-- ····--···----····-··---·-···--·-·------····--·----·--·-"·-----.. ·-·--·····----··--·-·--------··-··---------·--···--·-----·-----· 

!BESKRIVNING Taxa Taxa Inkl moms 

/ _ ---------····-··- ------·----- --- --- ··---- ---- ·····- ---~~<! ___ }_0):~_ --- ----- ---------

/Grundavgift ____ . _______ . __ _ 
Grundavgift för enfamiljsbostad 
Grundavgift fritidsbostad 
Grundavgift per lägenhet i hyresfastigheter och 
instutioner i tätort och på landsbygd. 

Gäller för samtliga villor, :fritidshus samt hushåll i 
hyresfastigheter samt institutioner i tätort och 
på landsbygd. 

333 
366 
399 

620 kr 
620 kr 
470 kr 

775 kr 
775 kr 
588 kr 

!14-dagarshämtning __ ______ ··__ ___ ------------------=-=--=~~-==--~~~=~--===--~~--=~==! 
140 1 plastkärl placerat i tomtgräns* 
Ordinarie hämtning 
Gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 
Gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

541 
542 
543 

680 kr 
729kr 
767kr 

850 kr 
912 kr 
959 kr 

Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

Ordinarie hämtning 
Gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 
Gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

581 919 kr 
582 990 kr 
583 1 037 kr 

1149 kr 
1237 kr 
1296 kr 

Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

W70!plastkä....!!J>Jaceratit9mtgräns* -~- --- ·· --- --__ · :_ ___ =~-- - · __=-___ :=-__:~] 
Ordinarie hämtning 370:14 1 783 kr 2 229 kr 

!660 lp1astkärl~placerat i tomtgräns* ____________ ________________ _____ .. __ ·------·--------J 
Ordinarie hämtning 520 3 184 kr 3 980 kr 

Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

Fyraveckorshämtning plastkärl placerat i tomtgräns* (Ny intervall från 06-01-01) 
190 1 plastkärl placerat i tomtgräns * 4-veckor190 560 kr 700 kr 

Ovanstående taxor reduceras med 60 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

\VECKOTÖMNING{i hyreshus;-~i{oior; v~rd~~pi~!?~~~!_ii~ii~~!~~ff~j~~~ks-;.nili._~!L-~~~-:_:--~~~~-:-] 
140 1 plastkärl placerat i tomtgräns* · 514 1 420 kr 1 775 kr 
190 1 plastkärl placerat i tomtgräns* 519 1 928 kr 2_409 kr 
370 1 plastkärl placerat i tomtgräns* 370:V 3 600 kr 4 500 kr 
660 1 plastkärl ~lacerat i tomtgräns* 516 6 699 kr 8 373 kr 

fioMNINGFIDTIDSFASTIGHETER11 ggnår, maj-~j:ember --------- . _________ __! 
140 1 plastkärl placerat i tomtgräns * 564 455 kr 569 kr 
140 1 gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 562 493 kr 617 kr 
140 1 gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 563 523 kr 654 kr 
190 1 plastkärl placerat i tomtgräns* 569 613 kr 767 kr 
190 1 gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 565 667 kr 834 kr 
190 1 gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 566 705 kr 881 kr 
370 I plastkärl placerat i tomtgräns* 370:F 1 000 kr 1 250 kr 
660 1 plastkärl placerat i tomtgräns* 567 2 169 kr 2 711 kr 
660 1 plastkärl veckotömning 560 4 568 kr 5 710 kr 

Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

T:\Tekniska förvaltningen\Annika\Budget\Taxa inkl moms 2015-01-01 gällande 
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,'i 
I -~ -------------------··-·-----···------·----·-··--·. ·-------·-·--------··-· ------····---.------------------···------------······--. -----·-------, 

!BESKRIVNING Taxa Taxa Inhl moms i 

!_ -- ---- -- ······-----··- -· - -------·-----·-----------·-_}{g<! - _2~!§ __ --- -- ···········---· 

lPMRÅDESTÖMNING ________________ _ 
Avser områdeshämtning K vamamåla 517 453 kr 566 kr 

!KYÄRTALSHÄMTNING ________ _ 
. ' - i 

190 I plastkärl placerat i tomtgräns * 500 296 kr 370 kr 
I Ovanstående taxa reduceras med 50 kr exkl moms när hämtställe ligger >400m från tomtgräns 

* Annan placering av kärlet kan anvisas av tekniska förvaltningen. 

fcontainer-f6rh~hållsavfall_ - --------· .. _____ ,·_· - · .. ···-------------------- ----------------=-----
Containerhyra 4 rn3 214 2 846 kr 3 557 kr per helår 

Containertömning 4 rn3 294 568 kr 710 kr per container och tömning 

Containerhyra 8 rn3 218 3 533 kr 4417kr per helår 

- Containertömning 8 m 3 298 916 kr 1145 kr per container och tömning 

Extratömning container 4 m3 ExC4 682 kr 852 kr per container och tömning 

Extratömning container 8 m3 ExC8 1 099 kr 1374 kr per container och tömning 

Utsättning, hemtagning av container 203 242kr 302 kr per container och tillfälle 

!Grovsopor __________ -·------------------------------- I 
Hämtning av grovsopor/restavfall 598 300 kr 375 kr 2 kolli max 30 kg/kolli, 

Hämtning av grovsopor/restavfall (docklägst 250kr) tim taxa 
vid tomtgräns, 1 pers+bil 

om ej vid tomtgräns el mer 

än 1 personal 

~~ö~~1:' ________ , ____ ~~~-=-:==-~===--------------~---------·-· ._._i 
Hämtning av kylmöbler Kylm 300 kr 375 kr per hämtning, vid tomtgräns 

Hämtning av kylmöbler (docklägst 250 kr) tim taxa 
1 pers+bil 

om ej vid tomtgräns el mer 

än 1 personal 

[AI,'onnemangsbyte ____ · --·---····-----------···-----------=-==~=~---------------------------------J 
Byte av abonnemang 502 300 kr 375 kr 

I \Avställningsavgi_·ft __ _ -------------·-····---···---··-·-----------------·---------·--··-------·---·--' 
Hemtagning av kärl 503 300 kr 375 kr 

Rengöring behållare/soputrymme 
Rengöring av sopbehållare/soputrymme efter 
beslut i miljö- och byggnämnden Reng 800 kr 1 000 kr 

1··· -·-·--·---···--· -----· ···-·--··-···--···--· ·---·- ···--··--·--- ·····-· - . ··- .. ------ -·· ··--···--·-·----------------- ......... -· . -·· .. - •. -- - .. .... ---·-·--··-·--·------· ------- - ··-·· 

1Latrin . . ! 

!
Helårs abonnemang 26 hämtningar per per år 605 4 500 kr 5 625 kr Endast kommunens engångs-

Tömning maj - september 11 hämtningar per år 606 2 750 kr 3 438 kr förp. En förp. per hämtning. 

rs1runtö~ni ___ · _ ·· _____________ _ · _____________ · _ __ __ _ _________________ · ·_ i 
Tömning O - 5 kbm en gång per år, höst eller vår 406 520 kr 650 kr 
Tömning över 5 kbm en gång per år, höst eller vår 407 748 kr 935 kr 
Tömn av köks/rensbrunn samtidigt m slambrunn/tank Rens 218 kr 273 kr 
Tömn av köks/rensbrunn ej samtidigt m slambrunn 406 520 kr 650 kr 
Mellantömning Mellantömn 748 kr 935 kr 
Mellantömning brunn över 5 kbm mellant>S 1 020 kr 1275 kr 
Extratömning 496 1 040 kr 1 300 kr Tömning sker inom 3 dagar 

Extratömning brunn över 5 kbm extra>S 1 194 kr 1 493 kr Tömning sker inom 3 dagar 

Akuttömn samma dag, äv jourtid 497 2 912 kr 3 640 kr Tömning sker samma dag 

Närliggande brunn närligg 342 kr 428 kr efter överenskommelse 

Bomköming bom 286 kr 358 kr 
Tidsbest slamtömn tidslam 1 200 kr 1 500 kr Minst 5 dgr i förväg 

T:\Tekniska förvaltningen\Annika\Budget\Taxa inkl moms 2015-01-01 gällande 
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,t, 
11:lisKRIVNINä ____ ------------ - ------ -T-;x;.:--------Taxa ______ iii:ki-moms __ _ 
t ------ --- ------ - --······ ---- --- ... ---~~cl __ . }~!~ -- -----------------·····---··' 
il(emtoa __ _____ :=-~ -:=:-:-
Tömning av kemtoa 
Tillkom tömn kemtoa > 1 st 
Extratömning kemtoa 
Extratömn kemtoa tillkom> 1st 

.. ··--····-· --·-· .. ·--· ·--··--·-----··--
~!!!_a l:i_!!1,11 ______ __ ________ _ _____ ___ _ ______ _ 
Kommunens engångsförpackning tillsluten 
Extratömning latrin 

410 520 kr 
411 275 kr 
491 1 040 kr 
492 551 kr 

697 150 kr 
697-3dgr 300 kr 

650 kr 
344kr 

1300 kr 
689 kr 

18 8 kr i samb ord hämt 

3 7 5 kr inom 3 arbetsdgr 

---·---·· -------------····-··--·-··--·-·--···--·---- ---···-··-·--------··-·-· ---------··--··· --------· -·-····· ·--·· -· ... . .. ·-·-···----·-- ·-·-------·-·-·- - -·----------·--. ·---1 

!Extratömning kärl/säcki sambandmed ord tömning ___ . ________ _______ __ ------------------··--·- __ i 
Säck, alt plastkärl 140-1901 597 65 kr 81 kr 
660 1 plastkärl Ex660 121 kr 151 kr 

~ratömning avyopor, latrin inom 4 dgr eft ök_ ________________ __ __ _ ___ ____________ ____ _ _ __ _ __ l 
Kärlstorlek 140 - 190 lit 593 300 kr 375 kr 
Kärlstorlek 660 lit Ex660-3dgr 325 kr 406 kr 

[Extratömning av sopllr,_ latrin.samma dag eft ök _____ ______ · _______________________ ; 
Kärlstorlek 140 - 660 lit (docklägst210:- exkl moms) timtaxa timtaxa Hämtning sker samma dag 

Om sopkärl/slambrunn ej har använts eller är tillgänglig vid hämtningstillfälle/tömningstillfälle, uttages likväl 
avgift som om hämtning skett. 

[0vri~ ---- . -- -----------·--------------· ·-·--·---·-- . ·-------- . --------------····---··--· ·---------------··--·-·-·---- ---··· _ __] 

fp~på fälg -------------··-····------------------- ------------------------- __ -___ . . --- ---·-··----- -----·-- _______ l 
Inlämning endast på Elsemåla, vardagar 12.30-15.30 50 kr 63 kr Endast i undantagsfall 

!Städningdump~d~por ·-=--=====:==:====-=-==:=---··-=:==-=--=---==:=-=--:=::=:====~==~====] 
timtaxa + trp kostnad (dock lägst 1.500 kr exkl moms) timtaxa timtaxa 

Betalnings ansvar 
Registrerad fastighetsägare är betalningsansvarig. 

T:\Tekniska förvaltningen\Annika\Budget\Taxa inkl moms 2015-01-01 gällande 
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Detaljplan för Mårslycke 1:29 

Föredragande Camilla Norrman 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) i:.:lTingsryds 
{ ~kommun 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

,~ 
:;::, 

Justerare 

§ 312 

Detaljplan för Mårslycke 1:29 
Dnr 2016/152 211 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över förslag till detaljplanen för 
Mårslycke 1 :29 till kommunstyrelsen utan erinran. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag till detaljplan för 
Mårslycke 1 :29. Samrådstiden pågår från 2016-10-19 till 2016-11-09. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar över detaljplan för Mårslycke 1 :29 

I Otdmgsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 312 

Tn:im~§II°J<ill§ 
!kGJ)mID.Il1ID11Illlil 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

MEDDELANDE OM SAMRÅD 

2016-10-31 

Detaljplan för Mårslycke 1:29, Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, . 
Kronobergs län 

Från och med 2016-10-19 finns ett förslag till detaljplan för Mårslycke 1 :29 på Tings
ryds kommuns hemsida www.tingsryd.se under fliken Boende och miljö/ Samhällspla
nering/ Detaljplaner/ Detaljplaner aktuella 

Samrådstiden pågår från 2016-10-19 till 2016-11-09. 

Skriftligt yttrande skall senast den 9 november 2016 ha inkommit till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 
e-post: samhallsbyggnad@tingsryd.se 

Den som inte senast 2016-11-09 :framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att 
överklaga beslutet att anta planen. 

Frågor besvaras av 
Bygg- ochmiljöchefCamillaNorrman, 0477-44128 
Planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 71 

Med vänlig hälsning -

~H~ 
Planarkitekt 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posVhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

J.,j( 
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Tnnp~ 
lll§..@I[ffiJiffilumfilil 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Emelie Gustafsson 
0477 442 20 

emelie.gustafsson@tingsryd.se 

2016-08-19 Dnr: 2015-1828-211 1(15) 

SAMRÅDSHANDLING 

Uppdrag Granskning 

DETALJPLAN för del av MÅRSLYCKE 1:29 
Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 

... 
Antagande Laga kraft 

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

Planområdet 
• I 

, ::.r, f 
1 .
~ .. ~ ~-

,/ 

\ 
/ 

~-~ 
• Områdets läge 

' ----i 

HANDLINGAR 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
F astighetsförteckning 
Geoteknisk utredning 
Bilaga: Planprocessen 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖR
ENLIGHET MED 5 
KAPMB 

PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägare 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

2016-10-18 2(15) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder söder 
om Badvägen, 4-10 tomter för friliggande villor. 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa 
att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft 
och vatten bedöms dock inte överskridas. 

Planområdet är beläget väster om Tingsryds tätort vid nordvästra delen av 
sjön Tiken, i Tingsryds kommun. 

Planområdets lokalisering 

Planområdet omfattar ca 36 000 kvm. 

Lagfaren ägare till fastigheten är Tingsryds kommun. 

Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar norra och södra 
kurorten som utredningsområde för bostadsändamål. Naturvårdspro
grammet Kronobergs natur (Länsstyrelsen, -89) bedömer att Tiken med 
omnejd har stora naturvärden vad gäller landskaps bilden, friluftslivet och 
det biologiska värdet. 

Den fördjupade översiktsplanen över Tingsryds tätort, antagen 2013-07-
24, betraktar området Mårslycke som del av tätorten. Här redovisas att 
markförhållanden söder om Badvägen är något sämre och suterränghus 
förmodligen skulle bli aktuellt. Strandskydd, Natur och Kulturvärden, 
Vatten- och avloppsförsörjning samt befintlig bebyggelse bör beaktas vid 
ytterligare exploatering av området. Sjön Tiken omfattas av riksintresse 
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Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2016-10-18 3(15) 

för skyddat vatten enligt 4 kap Miljöbalken. 

Planområdet ligger också inom utsett LIS-område för bostadsändamål 
enligt det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Detaljplan för del av Mårslycke 1 :29 anses inte strida mot kommunens 
översiktliga planering. 

Området ligger utanför detaljplanerat område. 

Påbörjad planutredning (till Detaljplan för del av Mårslycke 1 :83 etapp 2) 
för aktuellt planområde finns med diarienr 2003-0838-214, Planutredning 
för lokalisering av småhus. 

Ett pågående ärende finns som omfattar hela Mårslyckeområdet, Plan
program Utveckling av Mårslyckeområdet. Dnr: 2010-1927-219 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2015-12-08 § 195 att ge bygg- och 
miljöavdelningen i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplan för del 
av fastigheten Mårslycke 1 :29. Detaljplanen upprättas enligt standardför
farande. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation Planområdet är ett obebyggt skogsparti med tät lövvegetation. Marken 
sluttar ner mot sjön Tiken från väst till öst med något avtagande lutning i 
östra delen. En uppsamlingsdamm för dagvatten finns i västra delen av 
området. Strandlinje med växtlighet längst med Tiken samt genomfarts
väg till fastigheter sydväst om området finns inom planen. 

Geotekniska 
förhållanden 

Radon 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Förorenad mark 

·- ·· ... -- -- .. - -- . ·- -·- ··· -· ---
·,.._ ___ ___ . 

Sektion över planområdet öst-väst, höjdskillnad ca 9 m 

Geoteknisk utredning har genomförts, vilken bifogas. 

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. Mätning 
är gjord 2006-10-07. 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred/höga vatten
stånd. 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. Upp
täcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
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LIS-område 

Vindkraft 

Fornlämningar 

Bebyggelse 

Offentlig och kom
mersiell service 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gator, trafik 

Kollektivtrafik 

Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovs bedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

2016-10-18 4(15) 

marken undersökas. 

Planområdet ligger inom ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strand
nära läge) för ändamålet bebyggelse (inrymmer även utvecklingskatego
rin friluftslivet). 

Planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för vindkraft. 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornläm
ningar hittas i ett senare skede, i samband med markarbeten inom områ
det, skall arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kultunninnen mm, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

I nuläget är planområdet obebyggt. Angränsande fastigheter och mark
områden är glest bebyggda med gårds- och villabebyggelse. Ett litet vil
lakvarter finns notT om planområdet. 

Mårslycke-området ligger i utkanten av Tingsryds tätort som erbjuder 
offentlig service. Vård och omsorg, skolatom gymnasienivå, polis, kol
lektivtrafik och närhet till väg 27 (Ronneby-Göteborg) finns i orten. Ett 
fullgott utbud av kommersiell service finns inom Tingsryds tätort. 

Området är i dag obebyggt och angörs från Badvägen. 

Mårslycke är ett glesbebyggt område i ett naturområde med närhet till sjö 
vilket innebär att det finns gott om både naturliga lek- och rekreationsy
tor. Lekplatser finns i centralorten Tingsryd samt på campingen norr om 
området. 

Ny infart upprättas till området och inom området anläggs en väg för att 
få tillträde till planerade tomter. 

Regiontrafik för Länstrafiken Kronoberg finns i centrala Tingsryd. 

Området berörs ej av servitut. 

Området ligger inom Riksintresse för skyddat vatten då Tiken ingår i 
Bräkneåns huvudavrinningsområde. 

Del av planområdet omfattas av strandskydd. Upphävande kan ske med 
hänvisning till LIS om inga andra hinder föreligger. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan enl. 
MB 6 kap § 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för bedöm
ningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett do
kument med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. 

Planförslaget bedöms ej innebära betydande miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
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KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnonner Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av 
gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- och vattenföroreningar. 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget 

--- - -· -

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa 
konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

Detaljplanen möjliggör för byggnation av marken med bostadsbebyg
gelse (B). Planen medför ingen miljöpåverkan på omgivningen. Inom 
planområdet påverkas markanvändningen vid byggnation. En infartsväg 
upprättas inom plan för att nå samtliga nya fastigheter. Förslaget möjlig
gör 8 fastigheter där fristående bostadshus kan uppföras. 

Volymstudier över planområdet 
Sett från nordöst 

... __ _ ---- -- ----.. - --
-·-·---- - -· ---~-

- ....... _ 
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Illustrationer över planområdet 
Ej skalenliga 

6(15) 
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GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 

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

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

Beslut om samråd Sep 2016 
Samråd 0kt 2016 
Granskning Dec 2016 
Antagande Jan 2017 
Laga kraft Feb 2017 

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

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforder
liga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen föranle
der sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens ini
tiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren:. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 
Tingsryds kommun är huvudman för gatumark 
och natur samt vatten- och avloppsledningar som 
ansluter till kvartersmark. Kommunen skall även 
vara huvudman för dagvattenledningar inom om
rådet. 

Planavtal har upprättats 

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

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta och bekosta detaljplan 

Exploatörer inom • Bygglov 
tillkommande bostadskvarter • Uppförande av byggnader 

lll Iordningsställa lokalgata 

• Ansöka och bekosta fastighetsbildning 
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avseende överföring av kvartersmark till 
sin fastighet 

• Ansökan om och kostnader för lantmäteri-
förrättningar såsom fastighetsreglering, av-
styckning och servitut 

• Bekosta ev flytt av ledningar 

E.ON Sverige AB • Ledningsrätt för allmänna ledningar 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på 
begäran av kommun eller exploatör 

• Säkerställande av anläggningen genom 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på 
begäran av kommun eller exploatör 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen 
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjan-
derätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

F astighetsindelnings
bestämmelser 

Markförsörjning 

Fastighetsägare 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

Förvärv av mark föreligger då marken ej ägs av explo
atör (Tingsryds Kommun äger marken). 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsägarförteckning. 

Fastighets bildning, servitut Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 
mm beaktas. 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Mårslycke 1 :29 • Försäljning av nya tomter/fastigheter . 

• Fastighetsbildning av nya tomter . 

• Utbyggnad av väg . 

Exploatör • Del av fastigheten ska avstå allmän plats-
mark. 

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom 
VA och el 

• Tillhandahålla u-områden för ex VA och 
el. 

Mårslycke 1:83 • Ingen eller liten påverkan. Något ökad tra-
fikmängd. 
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Mårslycke 1 : 102 

Mårslycke 1 :97 

Mårslycke 1 :93 

Mårslycke 1 :90 
Mårslycke 1 :99 
Mårslycke 1 :47 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedömning 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

2016-10-18 9(15) 

• Ingen eller liten påverkan. Något ökad tra-
fikmängd. 

• Ingen eller liten påverkan. (Något ökad tra-
fikmängd) 

• Ingen eller liten påverkan. (Något ökad tra-
fikmängd) 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen 
visa om genomförandet av ny detaljplan är eko
nomiskt lönsamt och därmed realistisk att genom
föra, d v s att planvinst uppkommer. Genomföran
det av planen medför kostnader för byggande av 
olika anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan 
den värdeökning och de kostnader som detaljpla
nen medför samt de mervärden som uppkommer 
(genom att bl a lösa bostadsbrist och möjliggöra 
varierade bostadslösningar) samt bedömd kost
nadstäckning för de kommunala investeringarna 
kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett 
kommunalt perspektiv. 

Genomförandet av planen medför kostnader för 
kommunen när det gäller byggande och iordning
ställande av gator och va-nät med tillbehör samt 
plankostnader. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut ga
tukostnadsersättning. 

Intäkterna kommer i huvudsak från försäljning av 
nybildade fastigheter och anslutningsavgifter för 
VA. 

Planområdet är inte utbyggt. Radonmätning är 
gjord 2006-10-07. Geoteknisk undersökning gjord 
2016-09-29. Vidare undersökningar kser vid be
hov. 

Planområdet ligger inom kommunens verksam
hetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och 
spillvattenledningar skall anslutas till kommunens 

1r , 
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Fjärrvärme 

Dagvatten 

Avfall 

Tekniska anläggningar 

ADMINISTRATN A FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

Bygg- och miljöavdelningen 
2016-08-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

2016-10-18 10(15) 

va-nät. Uppsamlingsdamm med tillhörande upp
samlingsdiken för dagvatten finns uppförd. 

Fjärrvärme finns ej i området. 

Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kom
munens avfallsplan. 

Planområdet ligger inom kommunens verksam
hetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och 
spillvattenledningar skall anslutas till de kommu
nala dagvattennätet. Angöring kommer att ske 
från/till det allmänna gatunätet. Det åligger explo
atören att teckna avtal med ledningshavaren angå
ende ledningsrätt alternativt flyttning av ledning
en. 

Genomförandetidem upphör att gälla 10 år efter 
det att planen vunnit laga kraft. 

Emelie Gustafsson och Birgitta Holgersson, plan
författare, planteknik, genomförande, planadmi
nistration i samarbete med tjänstemän inom kom
munala enheter. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 
kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till bety
dande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla
ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 
att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 11 § MB). 

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

PLANENS BETECKNING 

PLANENS SYFTE 

PLANOMRÅDE 

Mårslycke 1.29 i Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av 
bostäder söder om Badvägen, 4-10 tomter för friliggande 
villor. 

Planområdet är beläget väster om Tingsryds tätort vid 
nordvästra delen av sjön Tiken i Tingsryds kommun. 

l_ 

• Områdets läge,...\.... 

~ 
....... , '---. 
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Ja Nej Om ett ja--> 
Miljö 
bedömning 

Omfattar/Berör X 

planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för X 

tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 

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

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 
liten nega- Inver- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet X 
avseende nuvarande användning och 
tidigare plan 

Radon X 

Geologi X 

Skredsrisk X 

Översvärnningsrisk X 

Ljusförhållanden på plats X 

Lokalklimat X 

Markföroreningar X 

Buller från omgivningen X 

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

Tätortsnära rekreationsområde X 

Grönytor i tätort X 

Nuvarande verksamhet riskerar att X 
överträda milj ökvalitetsnorrner 
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Riksintresse X Tiken omfattas 
av skyddat vatten 

Kulturvärden X 

Naturvårdsprogrammet X Naturvärden för 
landskaps bild, 
friluftslivet och 
biologiska värdet 

Arkeologi X 

Särdrag i naturen X 

Skyddsområden X 

Strandskydd X Avsteg från 
strandskyddet 
pga LIS 

Naturreservat X 

Djurskydd X 

Växtskydd X 

Biotopskydd X 

Miljöskydd X 

Vattenskydd X 

Naturminne X 

Byggnadsminne X 

Turismen och det rörliga friluftslivet X 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning X 

Är planen del av ett större projekt X 

Miljöpåverkan av det överordnade Finns ej 
projektet 

Dagvattenhantering X 

Påverkan på trafiksituationen inom X Något ökad tra-
och utom planområdet fikmängdpå 

Badvägen 
Påverkan på stads/landskapsbilden X 
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Utnyttjande av - mark X 

Utnyttjande av - vatten eller andra X 
resurser 

Utnyttjande av naturresurser X 

Alstrande av - avfall, föroreningar X 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö X 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till nej 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Avser planen reglera nej 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Har planen betydelse för nej 
andra planers 
Miljöpåverkan 

Riskerar planen att nej 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 

Överensstämmelse med Ja Strider inte med uppsatta miljömål 
miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Positiv påverkan på turism och det rörliga friluftslivet, 
inverkan på miljö, hälsa mm viss mark inom området planläggs som naturmark. 

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

Behovsbedömningen grundas på följande: 
Planen medför exploatering av området söder om Badvägen i 
Mårslycke, för bostadsändamål. 

Bygg- och miljöavdelningen 2016-08-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer 
till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommu
nen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. 

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till 
detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det 
finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå 
och genomföra planen. I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse. 

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 
Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av 
granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte gransk
ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnads
nämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Sam
hälls byggnadsnämnden. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 
gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 

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

Skiss över: 

Standardförfar.ande 

Samråd 
Under

rättelse 
Granskning 

Begränsat standardförfarande 

Utökat förfarande 

Kungörelse Samråd 

Förslagetgodk_änns_i samrådet 

Samråds

redogörelse 

Under
rättelse 

Gransknings

utlåtande 

.. 

Granskning 

Antagande Laga 

Antagande Laga 

Gransknings, 

utlåtande 
Antagande Laga kraft 
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LANTMÄTERIET 

Fastighetsförteckning 
2016-10-05 
Ärendenummer 
G16333 
Handläggare 
Annie Kolehrnainen 

Sida 1 

'*ITIN~SRYDS KOMMUN 
~ SAMHALLSBYGGNADSNJ-\MNDEN 

2016 -10- 0 6 

c!201t ~ I s~i -~, l / 1-

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Mårslycke 1:29 

Kommun: Tingsryd Län: Kronoberg 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad ä, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kru:tan Ägru:e/ innehavare, acb:ess övrigt 

Mårslycke 1:29 Tingsryds Kommun Enskilt fiske i sjön Tiken 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Anläggningssamf älligheter inom området (Gemensamhetsanläggnmgar enligt AL, anläggnmgar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, acb:ess Ändamål 

Mårslycke GA:1 Vatten och avlopp 

Samtliga delägarfastigheter 

Mårslycke 1:17 Ylva Andersson 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Hans. Rydberg 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Mårslycke 1:90 Erik Höjelid 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Anna Josephsdotter 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Rättigheter inom området (servitut, lecirtlngsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevärdsomräde, rättigheter 
mineral/torv) ·· 

Beteckning på l<ru:tan Ägare/innehavare, acb:ess Ändamål 

Servl Mårslycke GA:1 Utrymme 

0763-99/68.1 (adress se ovan) 
i 

Viltvårdsområde/fiskevårdsområde Företrädare, förening adress 

TikensFVO Willy Karlsson 

Spåramåla 1 

362 91 TINGSRYD 
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Lantmäteriet 
G16333 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Mårslycke 1:17 

Mårslycke 1:47 

Mårslycke 1:90 

Må:rslycke 1:91 

Mårslycke 1:93 

Mårslycke 1 :97 

.-

Mårslycke 1:99 

2016-10-05 
Sida 2 

Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Ylva Andersson 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Hans Rydberg 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Linda Rotsten 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Per Ekström 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Erik Höjelid 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Anna J osephsdotter 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Attendo Individ Och Familj 
Resurs AB 
ej o Attendo Care Ab 
Box715 
18217 DANDERYD 

Eva Elisabeth Johansson 
Badvägen2 
362 91 TINGSRYD 

Gustav Roland Kennert 
Hermansson 
Badvägen2 
362 91 TINGSRYD 

Stefan Håkansson 
Badvägenl 
362 91 TINGSRYD 

Linda Rotsten 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

,, 

Gerd Ekström ! 

' 
Mårslycke La Casella 
362 91 TINGSRYD 

Per-Fredrik Ekström 
Mårslycke La Casella 
362 91 TINGSRYD 
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1i 
~antmäteriet 

G16333 

Fastigheter utanför området 

Beteckmng på kartan 

Mårslycl<e 1:102 

Upplysning 

2016-10-05 
Sida 3 

Ägare/innehavare, adress övrigt 

Per Ekström 
Mårslycl<e Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Jan Engberg 
Mårslycke 16 
362 91 TINGSRYD 

Carola Engberg 
Mårslycl<e 16 
362 91 TINGSRYD 

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

Fastighetsförteckningen upprättad av 

/4411,l~u~ 
Annie Kolehmainen 

I}, 
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Uppdragsnr: 10238259 

MÅRSL YCKE 1 :29 

Översil<tlig geoteknisk utredning 

Utredningen är gjord för att översiktligt belysa de geotelmiska förhållandena i samband 
med dE:ltaljplanearbetet 

l.Jtförda undwsökningar 

Inledningsvis gjordes en terrängbesiktning av undertecknad varvid konstaterades att 
den östra delen av planområdet är flackt och låglänt där man skulle kunna mistänka att 
organisk jord förekommer. 

Med anledning av detta gjordes en översiktlig geoteknisk fältundersökning inom det 
låglänta partiet. Undersökningen utfördes i september av fältgeofekniker Kristian Nils
son. Undersökningen omfattar Skruvprovtagning, Cpt- sondering, sticksondering samt 
grundvattenobservationer i öppna borrhål. Undersokriingarna gjordes i och utgående 
från en röjd gata i skogen. G'atans läge framgår ungefärligt av bilaga nr 1. Skruvprov
tagningar och sondering gjordes i dem röjda gatan och 15 sticksonderingarna gjorde 
jämt utspridda mellan gatan och de blivande östra tomtgränserna 

Topografi 

Området sluttar nedåt mot öster från nivån ca +134 invid kurortsvägen i väster till ca+ 
vid dammen i väster. 

Ungefär mitt i området flackar lutningen av och den östra delen är relativt plan (se nivå-
kurvor på bilaga 1) · 

Området är tätt bevuxet med lövträd och sly. I den sydvästra delen verkar det som om 
marken är utfylld med sten och block (moras), 

Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan består jorden av morän inom hela områ(:let. Enligt bedömning jord 
vid terrängbesiktningen sa stämmer detta inom den västra_ delen. I den östra delen fö
rekommer ( i gatan) högst ca 2 m sediment av sand,silt ocli i- en punkt- högst ca 0,5 m 
fast lera ovan moränen. öster om gatan därsticksonderirig utfördes förekommer i all
mänhet 0-0,5 m orgariiskjord överst. I en punkt (av 15) var tjockleken ta 0,9 m 

Grundvatten påträffades i gatan på ca 0,9 m djup. 

Geote[miska synpunkter 

Oe geote!<niska förhållandena är grn;:la och den enda 13.tgärd sorh krävs är att organisk 
jord schal~tas av Lmcier blivande byggnacl~r och hårdgjorda ytor. I samband med detalj
projektering av byggnaderna kan det van,1 lämpligt att man kompletterar med några 
enkla provgropar. · 

Karlskrona 2016-09-2~ 

WSP 

Göran Sätterström. 

VVSP Sverige AB 
Box 34 
371 21 f{arlskroncJ 
Besök: Högabeigsgatan 3 
Tel: +4610722500.0 
Fax: +46 1 o 7225653 
wsp. sv.eiige AB 
0/g nr: 556057 •4880 
Siyreisens·s.ä(e: Stockhol.m 
www.wspgroup.se 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-18 Dnr: 2015-1828-211 1(4) 

SÄNDLISTA SAMRÅD 

Sändlista för samråd gällande förslag till detaljplan för 
Mårslycke 1 :29 
Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun 

Adressat E-post Brev 
(länk) 

Berörda 
Sakägare (lagfaren ägare) X 
Bostadsrättshavare 

Hyresgäster 

Affärsinnehavare o d hyresgäst 

Föreningar, sammanslutningar 

Grannkommun (vid mellankommu-
nala intressen) 
Hyresgästföreningen 

Myndigheter 
Länsstyrelsen X 

Lantmäterimyndigheten X 

Smålands Museum (vid kulturhisto- X 
riska platser) 
Trafikverket X 
Polismyndigheten X 

El och tele 
Telia X 
Berörd eldistributör (E.ON) X 

Kommunen 
Kommunstyrelsen X 
Kultur- och fritidsnämnden X 
Socialnämnden X 
Barn- och utbildningsnämnden X 
Gatusektionen X 
F astighetssektionen X 
Räddnings chefen X 

telefon fax postadress 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 441 77 
362 22 Tingsryd 

Plan 
handl. 

X 

X 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Stiftelsen Kommunhus 

Tingsryds Industristiftelse 

Kommunala handikapprådet 

VA avdelningen 

Parksektionen 

Utredningsingenj ör 

Kommunsekreteraren 

Kanslichefen 

Samhällsbyggnadschefen 

FöreninQar 
Berörd hembygdsförening 

Berört sockenråd e.d. 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Regionförbundet Södra Småland 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Carl-Henrik Renmalm, Ordf 

Bygg- och miljöavdelningen 
Planchefen 

F örvaltningsjurist 

Miljöhandläggaren 

Övri!=lt 
Anslagstavlan Torggatan 12 

Handlingar till samrådslokaler 

Annons införd i Smålandsposten 2016-10-19 
Expedierat 2016-10-18 

Bygg- och miljöavdelningen 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

2016-10-18 2(4) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Sakägare: 

Ylva Andersson 
Hans Rydberg 
Erik Höjelid 
Anna J osephsdotter 
Willy Karlsson 
Linda Rotsten 
Per Ekström 
Attendo Individ Och Familj Resurs AB 
Eva Elisabeth Johansson 
Gustav Roland Kennert Hermansson 
Stefan Håkansson 
Gerd Ekström 
Per-Fredrik Ekström 
Jan Engberg 
Carola Engberg 

Myndigheter, förvaltningar mm: 

camilla.norrman@tingsryd.se 
lisbeth.hogberg@tingsryd.se 
eleonore.bj omberg@lansstyrelsen.se; 
region@kronoberg.se 
maj a.ivarsson@lm.se 
bo.k.svensson@trafikverket.se; 
skanova-remisser-kalmar@skanova.se; 
info@kulturparkensmaland.se; 
elnat.planer@eon.se; 
car l-henrik.henmalm@tingsryd.se; 

2016-10-18 

W eidenmark Jonas <Jonas.Weidenmark@tingsryd.se>; 
Brovall Kristina <Kristina.Brovall@tingsryd.se>; 
Wijk Jörgenjorgen.wijk@tingsryd.se; 
eva.palmer@tingsryd.se; 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 
kulturfritid@tingsryd.se; 
TK mail Kommun <kommunen@tingsryd.se>; 
Tschap Renate <Renate.Tschap@tingsryd.se>; 
TK mail Buf <bam.utbildning@tingsryd.se>; 
Tk mail Socialforv <socialtjansten@tingsryd.se>; 
Kaisajuntti Christer <Christer.Kaisajuntti@tingsryd.se>; 
ingemar.nilsson@tingsryd.se; 
filip.storm@tingsryd.se; 
raddningstjanst@rok.lessebo.se; 
TK mail Kommunhus <kommunhus@tingsryd.se>; 
kontor@viforetagare.com 
bengt.johansson@tingsryd.se 

3(4) 
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1} 
andreas.carlsson@tingsryd.se 
TK mail Industristiftelsen 
krono berg@lansstyrelsen.se 
Kenth.andersson@tingsryd.se 
trafikverket@trafikverket.se 
registrator.syd@polisen.se; 
tingsrydsbostäder 

2016-10-18 4(4) 

1{ ,,, 
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UPPGIFTER OM GRUNOKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 
Faslighetsredovlsnlngen aktuell: 2016-04-24 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH20DO 

Helene Bergsman, KarUGIS-lngenJör 
Samhällsbyggnadsförv. Tingsryds kommun 

BETECKNINGAR 

Skala 1:1 000 

Gräns@r f;i5i1ghct,~mfäl!lghet 

Kva r1ers1raktgräns,Traktgra.ns 

Servi!utsgräns 

25 so 

~lgj Bos!adshuskarteratefterhus!lvresp.tak 

B B Ulhuskarteratenerhuslivresp.tak 

1ZJ Transformatorbyggnad 

Htlck,stenmur 

S!11kel,sUldmur 

Väg 

~ Slänt 

~ N!vakU,va 

AwllgdmalWhöJd 

•
10100 

Polygonpunkt 

Regtsterbe!ecknJng på r11sllghel 

Trakttext 

100 Meter J 

Samfä!Ughet resp,gemen6amhets.anläggn!ng 

ServUutre6p.lednlngsrält 

Fornminne 
- F-- F]:lrrv~rmclcdnlng 

- s-- Spllvatterlednln11 

- v-- Vattenledrlng 

- o-- Dagvattenlcdnlng 

---o- Oplolmbel 

Strandffnjc 

SAMRÅDSHANDLING 

Illustration 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ __ \ 
1,,, 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten. Bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela planområdet 

GRÄNSER 
- • - • Planområdesgräns 
-·-·-·· Användnlngsgräns 
- - - - Egenskapsgräns 

MARKANVÄNDNING 

Kvartersmark 

8 Bostäder 

Allmänna platser 
! _ GATA, ! Trafik på fotgängarnas VIiikor 

! . GATÄ1. l Lokaltrafik 

~~Tlilf"• Naturområde 

Vattenområden 
··w 1- - Oppet vattenområde 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 

Kvartersmarlc 

~ =-::.J Byggnad får inte uppföras 

1-11 Högsta antal våningar 

~ Högsta totalhöjd! meter 

Endast frilrggande hus 

Största bruttoarea ovan mark är 
200 kvm för huvudbyggnad och 
60 kvm för komplementbyggnad. 

Af/männa platser 

damm Anlagd damm for omhändertagande 
av dagvatten. 

Vattenområden 
Vattenområdet samt bryggor 
skall vara Ul!gängligt för 
allmänheten. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 10 år från den 
dag planen vinner Jaga kraft 

DETALJPLAN FÖR DELAV 

Mårslycke 1 :29 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 
Samhä!lsbyggnadsförvaltnlngen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Upprältad 2016-08-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Ärende nr 16 

Avsiktsförklaring utredningsuppdrag 
formaliserad samverkan gällande 
renhållningen 

165
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

,,. .,, 

Justerare 

§ 311 

Avsiktsförklaring utredningsuppdrag formaliserad 
samverkan gällande renhållning 
Dnr 2016/416 450 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagda avsilctsförklaring och tidplan 
formaliserad samverkan gällande renhållning under förutsättning att 
finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Växjö, Älmhult, Lessebo, Markaryd och Tingsryds kommuner har inlett 
diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation för 
renhållningen. Denna avsilctsförklaring ska utgöra grunden för den fortsatta 
processen och de fortsatta förhandlingarna mellan kommunerna för att 
utreda möjligheterna och förutsättningarna för att bilda ett bolag, vilket är 
den samarbetsform som är mest sannolik. 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 146, 2016-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) tilläggsyrkar med instämmande av Anna Johansson 
( C): under förutsättning att finansiering sker inom 
samhällsbyggnadsnämndens budget · 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) och 
Anna Johanssons (C) förslag. 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 311 2016-10-31 

,; i"i.1Tmgsryds 
~-016jy1,, YS.'I) 

~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) ,, 
~ 2016-10-18 

§ 146 Dnr: 2016 1554 450 

Avsiktsförldaring utredningsuppdrag formaliserad samverkan 

Samhälls byggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bilagda avsilctsförldaring och 
tidplan föreslår kommunstyrelsen att godkänna desamma. 

Ärende/bakgrund 

Växjö, Älmhult, Lessebo Markaryd och Tingsryds kommuner har inlett 
diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation för renhållningen. 
Denna avsiktsförldaring ska utgöra grunden för den fortsatta processen och de 
fortsatta förhandlingarna mellan kommunerna för att utreda möjligheterna och 
fömtsättningarna för att bilda ett bolag, vill{et är den samarbetsform som är 
mest sannolik. 

Beredning 
Under våren och hösten har det förts diskussioner med 
tekniska/samhällsbyggnadschefer och renhållningschefer i de olika 
kommunerna. Den 16 september träffades samtliga ovanstående tjänstemän 
samt de olika kommunernas presidier för att tillsammans med en jurist 
diskutera dels om intresse fanns dels vilken samarbetsform som verkar passa 
bäst. Dessa diskussioner har resulterat i denna avsiktsförldaring som nu ska 
godkännas som grund för ett fortsatt arbete i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förslag avtal Letter of Intent ( avsiktsförklaring) 
Förslag Tidplan 

Beslut skickas till 
Annika Johansson, renhållningschef 
Jonas Weidenmark, samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen 
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Lessebo kommun; 

Markaryds kommun; 

Tingsryds kommun; 

Vä:tjö kommun och 

Älmhults kommun 

AVSIKTSFÖRKLARING 

AVSEENDE 

RENHÅLLNING 

VÄXJÖ 

14 oktober 2016 
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AVSIIECTSFÖRKLARING 

Denna avsiktsförldaring Avsiktsförklaring har denna dag träffats mellan 

(1) Lessebo kommun; 

(2) Marlcaryds kommun; 

(3) Tingsryds kommun; 

(4) Växjö kommun och 

(5) Älmhults kommun 

(1), (2), (3), (4) och (5) kallas nedan var för sig "Part" och gemensamt "Parterna". 

i BAKGRUND 

1.1 Parterna har inlett diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation 
för renhållningen i Parternas kommuner ("Projektet"). Parterna har därvid 
funnit att bilda gemensamt ägt bolag ("Bolaget") är den mest sannolika sam
arbetsformen. 

1.2 Denna avsiktsförklaring ska utgöra grunden för den fortsatta processen och 
de fortsatta förhandlingarna mellan Parterna för att utreda möjligheterna och 
förutsättningarna för att bilda Bolaget. 

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN 

2.1 Parterna åtar sig att avsätta personella och ekonomiska resurser för delta
gande i processen med att utreda förutsättningarna för att bilda Bolaget. 

2.2 Part ska lämna de uppgifter och genomföra de utredningar som krävs för att 
uppnå målsättningen i punkt 1.1. 

2.3 Part ska regelbundet rapportera och förankra vad som framkommer i de olika 
utredningar som genomförs inom sina respelctive organisationer. 

3 PROJEKTORGANISATION 

3.1 För Projektet ska finnas en styrgrupp med en representant från varje Part. 

3.2 Beslut i styrgruppen fattas gemensamt och i konsensus. Styrgruppen ska träf
fas regelbundet. Hur detta ska ske ska styrgruppen besluta första gången de 
utses. 

3.3 Styrgruppen kan i sin tur utse olika projektgrupper som sammansätts på sätt 
styrgruppen beslutar. 

4 TIDPLAN 

4.1 Senast sex månader efter att denna Avsiktsförklaring har godkänts ska styr
gruppen ha tagit fram konsekvensutredning. Denna utredning ska belysa om 

• J I f i Crt- ·-f-' 

i ' I 
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förutsättningar för att bilda Bolaget finns och vilka konsekvenser ett sådant 
bildande har för Parterna. Vidare slm utredningen redovisa, om förutsätt
ningar finns, för hur ett ägande av Bolaget preliminä1t ska fördelas och hur 
Bolaget ska styras. 

4.2 Styrgruppen ska fastställa mer detaljerad tidplan för när olika moment ska 
vara färdiga. 

4.3 Detta resultat ska sedan redovisas för respektive Parts kommunstyrelse. 

44 Om Parternas kommunstyrelse godkänner redovisningen i punlct 4.2 ska be
slutsunderlag för att kunna bilda Bolaget tas fram Slutligt beslut om Bolaget 
eller ingå annan samverkan ska beslutas av respelctive Parts kommunfullmäk
tige. 

5 KOSTNADERM.M. 

5.1 Parterna finner att Projektet kommer att medföra att extern kompetens kan 
behöva anlitas inom olika områden. Anlitande av sådan kompetens beslutas 
av styrgruppen enligt punkt 3.2. 

5.2 · Kostnader som uppstår under dennaAvsiktsförklarings giltighetstid slm delas 
lika mellan Parterna. 

5.3 Utredning och annat som tas fram ska komma varje Part till del. 

6 AVTALSTID 

6.1 DennaAvsiktsförklaringträder i kraft när den har godkänts av Parts respek
tive kommunstyrelse och gäller till dess att intentionerna i punlct 1.1 har rea
liserats genom beslut i Parternas respelctive kommunfullmälctige. 

6.2 Om Part inte får godkännande av sin kommunstyrelse beslutar övriga Parter 
om de ska fortsätta enligt denna Avsilctsförklaring. 

6.3 Part kan säga upp denna Avsiktsförklaring med ialcttagande av tre månaders 
uppsägningstid. 

7 ÖVRIGT 

DennaAvsilctsförldaringutgör inget bindande åtagande för Parterna att bilda 
Bolaget eller ingå annan form av samverkan angående renhållning utan ger 
endast uttryck för Parternas intentioner. Vad som stadgas i punkterna 2, 3, 4, 
Fel! Hittar inte referenskälla., 6 och Fel! Hittar inte referenskälla., 
samt denna punkt, är emellertid bindande för Parterna. 

8 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

8.1 Svenslc lag ska tillämpas på dennaAvsilctsförldaring. 

n \ 
;! l i 

I v·' , " 
l l \\)i \ 
\ ;J \\'-· 
V \ 



171

DennaAvsiktsförldaring har upprättats i 5 originalexemplar, avvilka Parterna erhållit 
varsitt. 

För Lessebo kommun 
datum: 

För Tingsryds lmmmun 
datum: 

För Älmhults kommun 
datum: 

För Markaryds kommun 
datum: 

För Växjö kommun 
datum: 

i 
i 
I. 
li 
IL 
I' 
li ,. 
" 
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'~ 
Tidplan regionalt samarbete 

4 oktober 

7 oktober 

14 oktober 

Före årets slut 

Maj 2017 

Juni 2017 

Augusti 2017 

Arbetsgruppsmöte framtagande avsiktsförklaring 

Utkast klart för diskussion 

Telefonmöte TC {styrgrupp) 

Beslut i respektive KS 

Konsekvensutredning, utkast bolagsordning etc klar 

Beslut i respektive teknisk nämnd eller motsvarande 

Beslut i respektive kommunfullmäktige 

Nytt arbetsgruppsmöte bokas in efter 14 oktober. Syftet med mötet är att ta 
fram förslag till innehåll i det beslutsunderlag som ska presenteras i maj 2017 
samt att definiera resursbehovet för framtagande av beslutsunderlag. Utkast 
innehåll beslutsunderlag samt resursbehov beslutas därefter av styrgruppen. 

Ci-Hl 

,, , 



Ärende nr 17 

Förfrågan om gemensamt 
administrativt stöd för 
Mieåns och Bräkneåns vattenråd 

173
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (31) ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 297 

Frågan om gemensamt administrativt stöd för Mieåns och 
Bräkneåns vattenråd 
Dnr 2015/59 432 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uttalar: 

1. Tingsryds kommun är positiv till att samverkan mellan Mieåns och 
Bräkneåns vattenråd utvecklas. 

2. Tingsryds kommun är positiv till att ett gemensamt administrativt 
stöd finansieras av berörda kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Under året har diskussioner förts om ett samarbete mellan vattenråden, där 
Karlshamns kommun gör bedömningen att tyngden bakom vattenråden 
förstärks, samverkan förenklas samt att det även blir lättare för kommunerna 
att bistå med finansiering av ett gemensam administrativt stöd. 

Mieåns vattenråd bildades i början av 2016. Avrinningsområdet sträcker sig 
över Karlshamns och Tingsryds kommuner och har sin källa i sjön Mien. En 
del styrelseledamöter i Mieåns vattenråd sitt också i styrelsen för Bräkneåns 
vattenråd, vars avrinningsområde är något större än Mieåns och sträcker sig 
över Växjö, Tingsryd och Ronneby kommuner. Karlshamns kommun har 
sedan bildandet av Mieåns vattenråd tillhandahållit en tjänsteresurs i form 
av sekreterar- och kassörsfunktion. Tingsryds kommun bistår idag 
Bräkneåns vattenråd med ett sådant stöd, mot avtalad ersättning. 

Karlshamns kommun förslår att samtliga involverade kommuner gemensamt 
finansierar ett samlat administrativt stöd för båda vattenråden, från 2017. 
Karlshamns kommun tar i utgångspunkten inte ställning till formerna för 
samverkan utan lämnar detta öppet för diskussion mellan berörda 
kommuner. 

Tingsryds kommun ser positiva effekter av en ökad samverkan mellan 
vattenråden och ställer sig bakom förslaget att inleda en reell diskussion 
mellan kommunerna kring hur samarbete och finansiering kan lösas. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-10-19 
Skrivelse från Karlshamns kommun, inkommen 2016-07-12 

I Otdragsbestyrkande 
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KARLSHAMN 

Bilaga Ks Au§ 297 2016-10-24 

I ·"'mJGsRvtis 1<0MMUN \ 

\ 2016 -07- 2 0 I 
~.~ \'&' / 5"9 ,-r~I 

2016-07-12 

Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryds kommun 

Förfrågan om gemensamt administrativt stöd för Mieåns och Bräkneåns vattenråd 

I början av 2016 bildades Mieåns vattenråd vars avrinningsområde sträcker sig över 
Karlshamns och Tingsryds kommuner med källa i sjön Mien. Representanter för båda 
kommunerna valdes in i styrelsen tillsammans med andra berörda och intresserade. Många av 
styrelseledamöterna är också medlemmar i Bräkneåns vattenråd vars avrinningsområde 
sträcker sig över Växjö, Tingsryd och Ronnebys kommuner och omfattar ett något större 
område än Mieån. 

I Mieåns vattenråd har Karlshamn kommun tagit på sig sekreterar- och kassörsrollen under 
2016 för att underlätta för vattenrådet i uppstartsskedet. För detta har i nuläget ingen 
kompensation getts utan Karlshamns kommun har gjort detta inom tjänstepersonens ordinarie 
uppgifter. 

Under året har diskussioner i styrelsen och i Karlshamns kommun förts om ett samarbete med 
Bräkneåns vattenråd, något som Bräkneån generellt varit positiva till. Karlshamns kommun 
föreslår därför berörda kommuner; Växjö, Tingsryd och Ronneby, om att kommunerna 
gemensamt ska stå för :finansieringen av ett administrativt stöd för båda vattenråden med start 
år 2017. Om en gemensam insats görs för båda vattenråden bedömer Karlshamns kommun att 
tyngden bakom vattenråden förstärks, det blir lättare med samarbeten och kommunerna har 
lättare att bistå med finansiering, i form av en tjänstepersons tid eller ekonomisk 
kompensation för en sådan tjänst. 

Karlshamns kommun har inte närmare funderat kring formerna för det administrativa stödet 
utan vill lämna detta öppet för diskussion mellan inblandade kommuner. Karlshamns 
kommun ser fram emot er återkoppling i frågan. 

Per-Ola Mattsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Karlshamns kommun 

Gisela Åberg 
Miljöstrateg 
Karlshamns kommun 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tfn 0454-814 44 

E-post: qisela.aberg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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Ärende nr 18 

Taxor för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) ~Tingsryds 
~kommun 

I\ ommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 
,i 
~ 

Justerare 

§ 317 

Taxor 2017 för räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2016/405 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Förbundsdirektion om 
att Förbundsdirelctionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i sina taxor antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. 

2. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 

Beskrivning av ärendet 

F örbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg översänder 
protokoll och handlingar avseende årlig återkommande hantering, beslut och 
fastställande av taxor för räddningstjänsten. Förbundsdirektionen hemställer 
om beslut i respektive kommunfullmäktige där direktionen delegeras att 
själv fastställa taxorna. Som förutsättning gäller då att SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet föDs. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 32, 2016-10-04 

I Otdragsbestyrkande 
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Postadress 
Box 13 

Bilaga Ks Au§ 317 

RÄDDNINGST JÄNS'fEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Taxor för räddningstjänsten 

2016-10-31 

Datum 

2016-10-17 
Tifl!GSRYDS KOMf~1 -w ' 

201s -w- 1 9 · t ~ 

Dnr tQ.o / 6;, Yo s 
Till piedlemskommunerna i 
Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Bilagda protokoll och handlingar avser årligen återkommande hantering, 
beslut och fastställande av taxor för räddningstjänsten. Förbundsdirektionen 
hemställer om beslut i respektive kommunfullmäktige där direktionen 
delegeras att själv fastställa taxorna. Som förutsättning gäller då att SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet följs(§ 32, dnr 2016/118 - 050). 

~~' 
~--vf::-)c:7.._ 
Per Pettersson 
Räddnings chef 

Besöks adress Telefon 
0478-443 00 

360 50 Lessebo 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 

/8 
~ 
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Sida4av9 /a 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ;t; 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr. 2016/118 - 050 

Taxor2017 

Beslut 
Förbundsdirek.tionen 
1. Föreslår kommunfullmäktige i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge 

kommuner besluta att delegera till Förbundsdirek.tionen orp. att 
Förbundsdirektionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i sina taxor antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. 

2. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober ~.ånad 2016. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare (2011-11-30, § 32) ·finns beslut i Förbundsdirek.tionen 
som anger att förbundets taxor årligen ska räknas upp enligt KPI för 
oktober månad. 

Till betydande del är taxorna, för exempelvis tillsyn, relaterade till 
lönekostnader. KPI har en ibland svag koppling till nämnda 
förutsättning vilket ofta generat oförändrad taxa. 

Sveriges Kommuner och Landsting tillhandahåller ett index som går 
att använda till uppräkning av taxa, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas av 
kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling 
i fasta löner och priser. . 

Detta innebär att taxorna som fastställdes i 2015 års prisnivå och 
gäller från 2016 räknas upp inför 2017 med KPV oktober 2016. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 
sammanträde 
Prisindex, hur räkna upp taxa från Sveriges Kommuner och 
Landsting, publicerad 2015-11-:04 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 

Justerande sign Utdrags bestyrkande 

L-
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Ärendenr5 

Taxor2017 

F örbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg 

Sammanträdesdatum 2016-10-04 

Bilagt ärendet finns förslag till taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg avseende år 2017. 
Uppräkning bygger på, av Sveriges Kommuner och Landsting, framtagen indexmodell benämnd 
PKV (publicerad 2015-11-04). 

Sedan tidigare (2011-11-30, § 32) finns direktionsbeslut som anger att förbundets taxor årligen ska 
räknas upp enligt KPI för oktober månad. 
Till betydande del är taxorna, för exempelvis tillsyn, relaterade till lönekostnader. KPI har en 
ibland svag koppling till nämnda förutsättning-vilket ofta generat oförändrad taxa. 

Förslaget till taxor för 2017 innefattar förslag att ändra uppräkningsfaktor från KPI oktober till 
uppräkning eniigt KPV. 

Förslag till beslut: 

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska hädanefter räknas upp enligt SKL:s modell 
benämnd PKV vilket er$ätter uppräkning enligt KPI för oktober, och, 

Taxor att gälla under 2017* räknas upp/beslutas enligt förelagda förslag 
*)Tillställs medlemskommunernaför fastställande i KF 
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2016-09-22 I\? 
Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Prisindex, hur räkna upp taxan - SKL 

Startsida > Samhällsplanering, infrastruktur> Miljö, hälsa> Taxa> Prisindex, hur räkna upp taxan 

Publicerad: 4 november 2015 

Prisindex, hur räkna upp taxan 
För. att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan en årlig 

indexuppräkning göras. Här beskriver vi hur du gör. 

Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan nytt beslut i kommunfullmäktige om beslutet om respektive taxa stödjer 

sådan indexuppräkning. Notera också att ni behöver se över taxebestämmelsema i respektive taxa, så att rätt index anges i 

taxan om ni byter index. 

Prisindex för kommunal verksamhet 
SKL tillhandahåller ett index.som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och. 

priser. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. 

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

Indexet finns att ta del av via länken: 

Prisindex, ekonomi 

I excelmallens resultatflik finns det plats för att beräkna den indexuppräknade handläggningskostnaden per timme. Fyll i 

indexen för de kommande åren och kom ihåg att uppdatera indexet innan ni använder det. 

Vi rekommenderar att ni räknar upp timtaxan med PKV för innevarande år. Se följande exempel. 

Exempel - uppräkning av taxan utifrån prisin:dex 

2014 2015 2016 2017 2018 

Personalkostnad* 2,7 3, 1 3,5 3,7 3,8 

Övrig förbrukning** 1,4 1,6 2,1 2,4 2,6 

Prisindex kommunal verksamhet 2,3% 2,6% 3,1% 3,3% 3,4% 

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring i arbetsgivaravgifter. 

** 50% lönekostnadsförändring och 50% KPIX. 

Det innebär att en taxa som fastställs i 2014 års prisnivå och gäller från och med 2015 räknas inför 2016 upp med 2,6 %. 

Detta ger visserligen ett års eftersläpning men är det sätt som SKL rekommenderar i andra sammanhang till exeinpel vid 

http://skl.se/sam hallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxa/prisindexhurraknaupptaxan.7 449.htm I 1/2 
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2016-09-22 Prisindex, hur räkna upp taxan - SKL 

upphandlad verksamhet. Fördelen är att prognosen för personalkostnadsutvecklingen är mycket säkrare eftersom löneavtalen i 

allmänhet är kända för innevarande år. 

Delegation av uppräkning med PKV 
SKL har tagit fram följande formulering för delegation av uppräkning med PKV. Vi använder begreppet timavgift i vår taxa 

när det gäller handläggningskostnad per timme. Vissa använder "timtaxa" eller andra begrepp. Du får se över vilket uttryck ni 

använder så att det blir konsekvent. 

X nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgiftema med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som fmns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20ZZ 

(kommunfullmäktiges beslutsår). 

Kontakt 
Tove Götbner 

08-452 79 25 

tove. gothner@skl.se 

Michael Öhlund 

08-452 79 63 

michael. ohlund@skl.se 

Lämna synpunkter på SKL:s underlag 

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. 

08-452 70 00 info@skl.se 
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Ärende nr 19 

0

Arsredovisning 2015 
Linneryds sparbanks fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) l'I'lTingsryds i'I ~ kommun 
I~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 
! 

~. 

§ 318 

Årsredovisning 2015 Linneryds sparbanks fonder 
Dnr 2015/663 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 
Linneryds sparbanks fonder för verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Linneryds 
sparbanks fonder 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds sparbanks fonder överlämnar årsredovisning för 2015 samt 
protokoll, räk:enskapssammandrag och revisionsberättelse 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 för Linneryds sparbanks fonder 

I Utdragsbestyrliande 
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Bilaga Ks Au§ 318 2016-10-31 

Till 2016-10-18 

Kommunstyrelsen Tingsryd kommun 

Härmed lämnas årsredovisning för 2015 för Linneryds sparbanks fonder. 

Bifogar: protokoll, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse. 

Med vänliga hälsningar 

ordförande 
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,., 
Protokoll fört vid möte 2016-10-12 med Linneryds Sparbanksfonder 

Närvarande: Börje Johansson, Åke Nyberg och Catarina Thor 

1§ 

Följande val gjordes för mötet: 

Ordförande och sekreterare Catarina Thor, justerare Börje Johansson 

2§ 

Följande utbetalningar har skett 2015 : 700 kr till arvoden. 

3§ 

Tillgångar i samtliga fonder inkl.ränta: 

Järnvägsmedel 

Sjukresefond 

Jordförbättringsfond 

Fond för enskilda vägar 

Studiefond 

Innestående i bank 2015-12-31 

Varav räntor 2015 

7,137,59 kr 

77,728,99kr 

16, 702,07kr 

147,433,63 kr 

31,817,12 kr 

280,819,40 kr 

122,40kr 

4§ 

Det har inkommit en ansökan från Linneryds bad- och motions förening. De vill ha hjälp med 

att finansiera en hjärtstartare. Kommitten beslutar att ge ett bidrag på 3000 kr. 

5§ 

Mötet avslutades och ordförande tackar för visat intresse 

Vid protokollet 

MaMW?c\JlNJr 
ordförande Catarina Thor 
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RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 
För Linneryds Sparbanks fonder år 2015 

Linneryds kommuns Järnvägsmedel 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgifter 
Uttag 151207 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns sjukresefond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns Jordförbättringsfond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

7,834,17 / 
3 42 i/ 

7,837,59 

700,00 z/ 

7,137,59 v 

77 695 21 ,/ 
' ' 33 78 :/ 

77,728,99 // 

77,728,99 

16.694,79 v 
728 / 

16.702,07 ;/ 

16.702,07 / 
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1} 
Fonder för enskilda vägar i Linneryd 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds sockens studiefond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Tillgångar i samtliga fonder 

Järnvägsmedel 
Sjukresefond 
J ordförbättringsfond 
Fond för enskilda vägar 
Studiestipendiefond 
Innestående i bank 2015-12-31 

Räntor 2015 

~ ~~. " -~'\ \\,1. ' 
(\). ,J\i \~').~ _/ 

u <l ~ 
Åke Nyberg 
ledamot 

147,369,57 e/ 
64,06 v' 

147,433,63 //' 

147,433,63 / 

31.803,26 v 
13,86 Y 

31.817,12 v 

31.817,12 ~ 

7,137,59 v 
77.728,99 v 
16.702,07 v 

147,433.63 v 
31.817,12 .J 

280.819,40 V 

122,40 / 

(];- 11<,, 
\ 1 \\l,.,)z, 1 e--t(.,l:: nivk' 
' Bör,:f-i\ ,Johansson, 

l~anfot 
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Revisions berättelse 

Undertecknade av Tingsryds kommun utsedda revisorer har utfört granskning av 

Linneryds Sparbanksfonders räkenskaper för 2015, vill efter fullgjort uppdrag 

avgiva direktiv och räkenskaperna är förda med största noggrannhet och 

försedda med vederbörande verifikationer. 

Banktillgodohavande har av oss kontrollerats och dessa överensstämmer med 

bokföringen. 

Då inget under revisionen framkommit som kunnat föranleda till anmärkning 

föreslår vi kommunfullmäktige bevilja kommitten för Linneryds 

Sparbanksfonder och dess räkenskapsförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet 

för 2015 års förvaltning. 

Rolsmo 2016-10-17 

Mats Karlsson Anders Karlsson 



192



Ärende nr 20 

Återrapportering av samt 
beslut om kurser och konferenser 

Inga handlingar 
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Ärende nr 21 

Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 

Inga handlingar 
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Ärende nr 22 

Kommunledningsförvaltningen 

informerar 

Inga handlingar 
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Ärende nr 23 

Ärenden enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll från 
sammanträdena 2016-10-24 
och 2016-10-31 

199
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