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Ärende nr 3 

Företags-/ ve·rksamhetsbesök 



2



3

Ärende nr 4 

0 

Atgärder för att ställa i ordning 
och skapa ökad säkerhet 
vid Kyrkö mosse 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 326 

Åtgärder för att ställa i ordning och skapa ökad säkerhet vid 
Kyrkö Mosse 
Dnr 2016/432 829 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner reviderad plan för att iordningställa 
och höja säkerheten vid Kyrkö mosse i enlighet med ingånget avtal 
från 2001-06-21. 

2. Kommunledningsförvaltningen ansöker om kostnader motsvarande 
40 000 kr till iordningställandet av området från TUF AB:s 
ramprojekt Näringsliv i Utveckling. 

3. Rörliga kostnader om 21 700kr/år arbetas in i årsbudget 2018. 

4. Ett uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att upprätta en 
plan för finansiering av iordningsställande och sanering inför 
kontraktstidens utgång. 

Beskrivning av ärendet 

Turismsamordnare Johan Söderlund har författat en skrivelse med förslag 
om åtgärder för att ställa i ordning och skapa ökad säkerhet vid Kyrkö 
Mosse. De är framtagna i samverkan med tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattningsvis föreslås följande: 

En punktinsats för att säkra, troligtvis riva, ladan. Hus och verkstad 
kan vara kvar men en plan för hur dessa inte ska få förfalla så som 
ladan bör tas fram. Dessa bör också rensas på överflödigt skräp som 
"blåst" in i detta museum. 

En röjning för att ta hand om de fallna träd som finns på platsen bör 
göras. Därtill bör gran och sly utmed gångstigen också tas bort. 

Skyltningen bör ses över och kompletteras. Information om platsen 
och historien kan med fördel sättas vid huset eller vid parkeringen. 
Information om att området beträds med stor försiktighet, med 
uppsikt över barn, med bra skor på fötterna, och på eget ansvar bör 
sättas upp vid början på stigen, samt vid de hus som man bestämmer 
ska vara kvar. 

Parkeringen och stigen bör ses över kontinuerligt för att säkerställa 
tillgängligheten. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 326 forts. Dm 2016/432 829 

Budgetera för en löpande skötsel av området inklusive sophantering 
och tillsyn. 

Arbetsutskottet samtalar om den föreliggande planen och föreslår 
revideringar, i huvudsak att rivning av ladan inte görs. 

Arbetsutskottet poängterar även vikten av att turismsamordnaren har en 
dialog med den guide som verkar vid Kyrkö Mosse. 

Besluts underlag 

Skrivelse från turismsamordnare Johan Söderlund, 2016-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande beslut för 
kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen godkänner reviderad plan för att iordningställa 
och höja säkerheten vid Kyrkö mosse i enlighet med ingånget avtal 
från 2001-06-21. 

2. Kommunledningsförvaltningen ansöker om kostnader motsvarande 
40 000 kr till iordningställandet av området från TUFAB:s 
ramprojekt Näringsliv i Utveckling. 

3. Rörliga kostnader om 21 700kr/år arbetas in i årsbudget 2018. 

4. Ett uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att upprätta en 
plan för finansiering av iordningsställande och sanering inför 
kontraktstidens utgång 2050. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 326 

~ lri)Tingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Johan Söderlund 
0477 441 65 

Johan.soderlund@tingsryd.se 

2016-11-09 

c:J,,01 hj V :J 2 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-25 

Till Kommunstyrelsen i Tingsryds 
kommun 

1(7) 

Plan för att iordningställa och höja säkerheten och tillgängligheten vid 
bilkyrkogården på Kyrkö mosse samt inrättande av budget för skötsel 
och tillsyn. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner plan för att iordningställa och höja säkerhetenvid 
Kyrkö mosse i enlighet med ingånget avtal från 2001-06-21. 

2. Kommunstyrelsen beviljar 60 000 kr till iordningställandet av området och med
len tas från den befintliga utvecklingspotten. 

3. Rörliga kostnader om 21 700kr/år läggs under XX- budgeten. 

Uppkomst 
Åke Danielsson flyttade till myren för att gräva upp och sälja torv 1935, då var han 20 
år. Han köpte mossen av Signe och Hugo Svensson för en rimlig köpesumma. 

Efter andra världskriget ökade medelklassen och många familjer kunde köpa sin första 
bil. De gick i alla väder och efter en ibland kort men trogen tjänst backades de ofta in på 
någon avlägsen grusväg. Åke Danielsson började på eget bevåg hämta dessa bilar, de
montera dem och sälja däck och reservdelar till den stora efterfrågan som fanns. 

Bilskroten och mannen blev snabbt omtalade i både folkmun och media. 197 4 köpte 
Åke sin sista skrotbil men sålde reservdelar några år till. 

Nuläges beskrivning 
Besöks mål 
När Åke gick ur tiden år 2000 var Kyrkö mosse redan en etablerad sevärdhet. Så har det 
förblivit och bilskroten klassas idag som en av Tingsryds kommuns största besöksmål. 

Många av turistbyråns besökare har hört talas om denna bilkyrkogård sedan tidigare och 
frågar ofta om vägbeslaivning. Värt att nämna är att detta monument över en svunnen 
tid lockar svenska entusiaster som kan ringa långväga ifrån för en vägbeskrivning då de 
gärna gör en omväg runt Kyrkö mosse i samband med andra resor i södra Sverige. 

Det är svårt att säga hur många besökare där är varje år, uppskattningsvis handlar det 
om 2-5000 besökare. Av dessa ska nämnas t.ex. modefotograferingar för Nöjesbladet i 
Växjö och lilmande besökare som ofta fotar och skriver om platsen. På så sätt hamnar 
"Bilkyrkogården utanför Ryd" i rampljuset då och då och kan liknas en aning med TAIF 
och andra berömdheter vad gäller att sätta Tingsryds kommun på kartan. I juni 2016 

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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spelades det in en musikvideo på bilkyrkogården, den har idag över 8 miljoner visningar 
på youtube: https:/ /www.youtube.com/watch?v=sKMcA02L-wO 

Ansvar i nuläget 
Kommunstyrelsen tog fram ett förslag till arrendeavtal med fastighetsägarna Bengt och 
Stig Svensson 2001 . Detta avtal innebär att kommunen arrenderar området med bilskro
ten fram till 2050 och därefter ska all skrot och kvarvarande material sedan svunna tider 
forslas bort av kommunen. Avtalet finns bifogat. Utvalda utdrag ut arrendeavtalet: 

"2. Ändamål: Upplåtelsen sker för att kommunen skall kunna hålla bilskroten öppen för 
visning till allmänheten." 

"6. Skick: Med de begränsningar som får anses föreligga med hänsyn till att arrendestäl
let använts som bilskrot och skall visas för allmänheten som sådan skall kommunen 
tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom arrendeområdet. Kommunen sva
rar för eventuella åläggande från myndigheter beträffande arrendeområdets ordning och 
skick. Kommunen svarar för områdets tillsyn." 

Nuvarande Skick 
Sväng västerut mot Hässleholm vid Ica i Ryd. 1,5km senare finns en vit skylt från Tra
fikverket som pekar mot "Billcyrkogård". En skylt med texten Skrotbilar/Schrott
autos/Junk heap står (ligger ibland) vid parkeringen. Från den lilla grusparkeringen med 
plats för ca 6 bilar går en stig bort mot Åkes gamla hus. Stigen kantas av bilvrak och 
däck och totalt finner man uppåt 100 rostiga bilar som sakta men säkert äts upp av natu
ren. Bil vraken är vassa och risk finns att skador uppstår när man är på området. 

Stigen går ca 1 OOm bort till Åkes gamla bostad och kantas av bildäck, bil vrak och ett 
och annat fallet träd. 

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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Vegetationen börjar också på allvar ta över och små träd och sly växer allt tätare inpå 
och igenom bilvraken. Efter ca 70m finns en gammal lada, som gissningsvis användes 
när Åke bröt torv. 

Bakom högra knuten syns tydligt att det kan vara farligt att gå nära. När faller resten? 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx} 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Efter ytterligare ca 50m kommer man till Åkes hus, samt ett och annat "konstverk" av 
diverse skrotdelar som man får utgå ifrån har komponerats på plats. 

På väggen fanns en plastad A3 med info på tre språk och hänvisning till visittingsryd.se. 
Denna är nu nedriven och historia och information om försiktighet saknas i nuläget. 
Dörren till huset står på glänt och man kan fråga sig om det är Åkes gamla prylar eller 
nyare tillskott som ligger där inne. · 

Tingsryds kommun 
8ox88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bredvid verkstaden står en gammal buss som numer är uppallad på träkubbar. Se nedan: 

Marken är täckt av krossat glas och små rostiga delar, men där ligger också större delar 
så som gamla oljetråg och cykelramar. 

Stigen tillbaka till parkeringen blir mindre och mindre i takt med att gran och sly börjar 
växa allt tätare inpå. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

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

Som ett besöksmål är det rykten om skrotbilarna, inte historien om Åke, som skapar ny
fikenhet kring platsen. För upplevelsens skull är det prioriterat att samlingen av bilvrak 
kan fortsätta visas upp. Att det dessutom finns en historia om en gammal man som 
levde ett udda liv kryddar upplevelsen men är inte den primära attraktionen. Det kan 
ifrågasättas om det nuvarande skicket på platsen motsvarar våra åtaganden i arrendeav
talet. I en plats med museal karaktär symboliserar de nedfallna träden och den fallfär
diga ladan snarare förfall än ett museum. Det är en hårfin gräns mellan vad som är retro 
och förfallet. Tingsryds kommun bör slå fast hur man vill förhålla sig till denna unika 
attraktion som bevisligen är värd en omväg. För vår kommuns storlek är detta faktiskt 
ett två-stjärnigt museum som nu står vid ett vägskäl. Ett passivt agerade kan leda till att 
denna attraktion som många gånger satt Tingsryds kommun på kartan, riskerar att bli fö
remål för negativ uppmärksamhet och i värsta fall personskador. 

Kortfattat föreslås följ ande investeringar 

En punktinsats för att säkra, troligtvis riva, ladan. Åkes hus och verkstad kan 
vara kvar men en plan för hur dessa inte ska få förfalla så som ladan bör tas. 
Dessa bör också rensas på överflödigt skräp som "blås.t" in i detta museum. 

En röjning för att ta hand om de fallna träd som finns på platsen bör göras. Där
till bör gran och sly utmed gångstigen också tas bort. 

Skyltningen bör ses över och kompletteras. Information om platsen och historien 
kan med fördel sättas vid Åkes hus eller vid parkeringen. Information om att 
området beträds med stor försiktighet, med uppsikt över barn, med bra skor på 
fötterna, och på eget ansvar bör sättas upp vid början på stigen, samt vid de hus 
som man bestämmer ska vara kvar. 

Parkeringen och stigen bör ses .över kontinuerligt för att säkerställa tillgänglig
heten. 

Budgetera för en löpande skötsel av området inklusive sophantering och tillsyn. 

Johan Söderlund 
Turismsamordnare 

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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(!)Tingsryds 
Lf . k~!!!~~!!-l förvaltningen 

~ Jörgen Wijk 
0477 441 -14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-11-28 

Till kommunstyrelsen 

Kompletterande bilder lada Kyrkö Mosse 

På kommande sidor visas kompletterande bilder på ladan efter att ett träd helt nyligen 
fallit ner på den. 

Tingsryds kommun 
Box88 
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besöksadress 
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telefon fax 
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Ärende nr 5 

Nyttjanderättsavtal 
för fastigheter vid planerad 400 kV 
ledning mellan Nybro och Hemsjö 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) ~Tingsryds 
~kommun 

{ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

" 
2016-11-07 

Justerare 

§ 327 

Nyttjanderättsavtal för fastigheter vid planerad 400 kV 
ledning mellan Nybro och Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår de nyttjanderättsavtal som Svenska kraftnät har 
föreslagit. 

Beskrivning av ärendet 

Svenska Kraftnät har i skrivelse 2016-10-18 informerat Tingsryds kommun 
om att Affärsverket Svenska kraftnät har behov av att nyttja befintliga 
anslutningsvägar under den tid som inventeringar och markundersökningar 
sker samt vidare för byggnation och underhåll. I skrivelsen anger Svenska 
kraftnät att man därför redan nu önskar att teclma nyttj anderättsavtal med 
berörda väghållare. 

Med anledning av det ovan redovisade har Svenska kraftnät tillsammans 
med skrivelsen översänt tre exemplar av nämnda avtal med karta utvisande 
aktuell vägsträcka för varje avtal. 

Svenska kraftnät ber om Tingsryds kommuns underskrift på två av dessa 
avtal samt att dessa skickas i retur till Svenska kraftnät senast 2016-11-14. 
Under olika punkter i de förslagna avtalen regleras Bakgrund, Upplåtelsens 
omfattning, Vägens skick, Snöröjning, Ersättning, Tillfälliga skador samt 
Villkor. 

I respektive avtal redovisar Svenska kraftnät det ersättningsbelopp som 
affärsverket har räknat fram. Enligt skrivelsen kommer Svenska kraftnät 
snarast efter Svenska kraftnäts underskrift att utbetala ersättningsbeloppen 
samtidigt som ett exemplar av avtalen skickas åter till Tingsryds kommun. 
Enligt Svenska kraftnät kommer även en minimiersättning om 1000 kronor 
att utgå per fastighet/vägsamfällighetsförening. 

Aktuella avtalsförslag som berör Tingsryds kommun 
Svenska kraftnät har i anslutning till ovannämnda skrivelse översänt 
sammanlagt 11 st avtal som berör Tingsryds kommun som väghållare. 
Följande sammanställning redovisar vilka samfälligheter/vägar som 
Svenska kraftnät vill nyttja, väglängd samt av Svenska kraftnät framräknad 
engångsersättning: 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) ~Tingsryds 
~ ~kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 327 forts . Dnr 2014/340 379 

Samfällighet/väg Vägnummer Väglängd Engångsersättning 
Blötan V3 006 c:a 850 8 500:-

m 
Illareboda V2680 c:a 3700 37 000:-

m 
Kavsjömåla V2720 c:a 3400 34 000:-

m 
Genesmåla V2945 c:a 1200 12 000:-

m 
Kållebo V2840 c:a 1500 15 000:-

m 
Tattamåla V2980 c:a 1000 10 000:-

m 
Grönvik V3007, c:a 5650 44 300:-

V3060 m 
Långasjömåla östra V3 180 c:a 2950 29 500:-

m 
Rävemåla Estamåla V2800 c:a 7250 44 300:-

m 
Gummagölsmåla V3170 c:a 1100 11 000:-

m 
Ekelund V3360 c:a 2300 23 000:-

m 
Totalt c:a 30900 268 600:-

m 

Analys 
I nedanstående punkter anges omständigheter som bör ligga till grund för 
Tingsryds kommuns ställningstagande till de aktuella avtalsförbindelserna 
med Svenska kraftnät: 

1. Enligt avtalsförslagen är Svenska kraftnäts avsikter att lämna en 
engångsersättning för allt nyttjande av vägarna från tiden för planeringsstart 
och därefter en för dagen oförutsägbar framtida tidpunkt. 
För 9 av de 11 samfälligheterna/vägarna vill Svenska kraftnät enligt 
avtalsförslagen utbetala en engångsersättning på 10 kronor per meter väg. 
För de båda längsta vägarna -Grönvik och Rävemåla Estamåla - uppgår 
engångsersättningen till 7 ,84 respektive 6, 11 kronor per meter väg. Dessa 
belopp kan jämföras med de statsbidrag som Tingsryds kommun får årligen 
för driften av de enskilda vägarna i Tingsryds kommun. Det genomsnittliga 
statsbidraget för samtliga 226 enskilda vägar/vägdelar oavsett vägkategori 
uppgår till 8,75 kronor per meter under innevarande år 2016. Det årliga 
statsbidraget uppgår således nästan till den engångsersättning som Svenska 
kraftnät erbjuder och för vissa vägar (vägarna Grönvik och Rävemåla 
Estamåla i ovanstående tabell) är till och med det årliga statsbidraget högre 
än engångsersättningen. 

I Gr·I I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Dnr 2014/340 379 

6 _,,, 

Justerare 

§ 327 forts. 

2.Tunga transporter ökar vägslitaget och kan orsaka en utmattningseffekt på 
vägarna. Även klimatfaktorer inverkar så att vägarna får en kortare 
livslängd. 

3. Det ter sig tveksamt om en väghållare för enskilda vägar kan stå som 
avtalspart i ett nyttjanderättsförhållande. Denna fråga utreds för närvarande 
av mark- och exploateringsingenjör Filip Storm. 

4. Avtalen saknar hänvisning till lagstiftning som reglerar nyttjanderätts
och arrendeavtal. 

5. I avtalen anges inte någon tid för avtalsupplåtelserna och avtalen 
innehåller inte heller någon uppsägelseklausul. Svenska kraftnäts 
handläggare har vid telefonsamtal 2016-11-03 muntligt dock förtydligat 
Svenska kraftnäts avsikter att nyttjanderättsavtalen ligger på en 49-årig 
avtalstid. 

6. Vad gäller frågan om kraftledningarnas livslängd kan följande fakta 
konstateras beträffande den befintliga 400 kV-ledningen Kimstad-Sege
Arrie som delvis går parallellt med den kraftledning som Svenska kraftnät 
nu planlägger: 
Kraftledningen erhöll tillstånd och byggdes år 1963. Enligt regeringens 
beslut 2016-09-22 har Svenska kraftnät erhållit förlängd koncession tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. Med andra ord har den 
befintliga 400 kV-ledningen en giltig tillståndsperiod på minst 93 år - från 
år 1963 till år 2056. 
Av dessa uppgifter kan konstateras att även den av Svenska kraftnät 
planerade kraftledningen sannolikt kommer att få en mycket lång livslängd. 
Dessa tidshorisonter måste således vägas in i bedömningar kring innehållet i 
de nu föreliggande förslagen till nyttjanderättsavtal. 

7. Vidare kan konstateras att Tingsryds kommun och Svenska kraftnät är 
oense om hur den nya kraftledningen skall byggas - Tingsryds kommun har 
i samtliga sarnrådsyttranden vidhållit att luftledning med växelström inte 
godtas i Tingsryds kommun samt att alternativet med nergrävd 
likströmskabel förordas. 

8. I dagsläget finns inte heller några beslut om nätkoncession för den 
ledning som Svenska kraftnät vill bygga. Svenska kraftnät har ännu inte 
inlämnat någon tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. 

Slutsats 
Tingsryds kommun bör med hänvisning till ovan redovisade omständigheter 
ej godkänna de från Svenska kraftnät översända nyttjanderättsavtalen. 

I Otdragsbestyrkande 



21

' ~ sson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Storm Filip 
den 4 november 2016 12:06 
Larsson Jörgen 

Ämne: Frågan om en väghållare kan vara avtalspart i ett nyttjanderättsa;:.:v..:.:ta:.:.I _______ ~ 

TINGSRYDS KOMMUN 
Hej Jörgen, 201s -11- o 1 1r., 

jag refererar till vårt möte i onsdags eftermiddag. Frågan som jag skulle besvara, med an led tflrlf av~ ol'i 3 Y o 
nyttjanderättsavtalsförslagen från Affärsverket Svenska Kraftnät, var: 

Kan en väghållare stå som avtalspart i ett nyttjanderättsförhållande? 

Svaret på frågan är följande: 

Ja, en väghållare kan stå som avtalspart i ett nyttjanderättsförhållande som rör vägen förutsatt att väghållaren är en 
vägsamfällighet eller en gemensamhetsanläggning (GA). Delägarna i samfälligheten eller GA är fastigheter och inte 
fysiska eller juridiska personer, vilket medför att samfälligheten/ GA har befogenhet att upplåta nyttjanderätt till 
vägen. I Tingsryds kommuns fall är det dock lite komplicerat eftersom kommunen övertagit skötseln av de enskilda 
vägarna från vägsamfälligheterna, samtidigt som samfällighetsföreningarna formellt fortfarande finns kvar (de är 
dock i de flesta fall avsomnade). Enligt min företrädare på posten som mark- och exploateringsingenjör, Anna 
Hansen, så har Tingsryds kommun övertagit den befogenheten (genom kommunala beslut att sköta underhållet) att 
ingå, exempelvis nyttjanderättsavtal med utomstående part. 

Rekommendation 

Kommunen bör vara försiktig med att teckna långa nyttjanderättsavtal (på till exempel 49 år) avseende nyttjandet 
av de enskilda vägarna eftersom att det pågår en diskussion om huruvida kommunen ska kvarstå som väghållare 
eller inte. Om kommunen i ett senare skede bestämmer sig för att överlåta väghållaransvaret till 
samfällighetsföreningarna (och därmed väcker liv i dem) så kommer rättigheter och skyldigheter (däribland 
nyttjanderätter) att överföras till samfälligheterna. Därför rekommenderas att - om kommunen ska gå med på 
nyttjanderätt av de enskilda vägarna överhuvudtaget - korta nyttjandeavtal tecknas; förslagsvis med en löptid på ett 
(1) år med rätt till förlängning med ett (1) år i taget (förutsatt att avtalet inte sägs upp), så att man inte binder upp 
förhållandena under överskådlig framtid. 

Med vänlig hälsning 

Filip Storm 
Mark- och exploateringsingenjör 
Tingsryds kommun 
Box 88 
Besöksadress: Torggatan 12 
362 22 Tingsryd 

Tel direkt: 0477 - 442 31 
Tel vxl: 0477 - 441 00 
Mobil: 072 - 233 46 26 
E-post: filip .storm@tingsryd.se 
Hemsida: www.tingsryd.se 

[Sida] 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
Jörgen Larsson 
0477 -44116 
jorgen.larsson@tingsryd.se 

1(3) 

2016-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande avseende nyttjanderättsavtal för anslutningsvägar till planerad 
400 kV kraftledning sträckan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö 

Förslag till beslut 
Att avslå de nyttjanderättsavtal som Svenska kraftnät har föreslagit. 

Beskrivning av ärendet 
Svenska Kraftnät har i skrivelse 2016-10-18 informerat Tingsryds kommun om att Af
färsverket svenska kraftnät har behov av att nyttja befintliga anslutningsvägar under den 
tid som inventeringar och markundersökningar sker samt vidare för byggnation och un
derhåll. I skrivelsen anger Svenska kraftnät att man därför redan nu önskar att teckna 
nyttjanderättsavtal med berörda väghållare. 

Med anledning av det ovan redovisade har Svenska kraftnät tillsammans med skrivelsen 
översänt tre exemplar av nämnda avtal med karta utvisande aktuell vägsträcka för varje 
avtal. 

Svenska kraftnät ber om Tingsryds kommuns underskrift på två av dessa avtal samt att 
dessa skickas i retur till Svenska kraftnät senast 2016-11-14. 
Under olika punkter i de förslagna avtalen regleras Bakgrund, Upplåtelsens omfattning, 
Vägens skick, Snöröjning, Ersättning, Tillfälliga skador samt Villkor. 

I respektive avtal redovisar Svenska kraftnät det ersättningsbelopp som affärsverket har 
räknat fram. Enligt skrivelsen kommer Svenska kraftnät snarast efter Svenska kraftnäts 
underskrift att utbetala ersättningsbeloppen samtidigt som ett exemplar av avtalen 
skickas åter till Tingsryds kommun. Enligt Svenska kraftnät kommer även en minimier
sättning om 1000 kronor att utgå per fastighet/vägsamfällighetsförening. 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Aktuella avtalsförslag som berör Tingsryds kommun 
Svenska kraftnät har i anslutning till ovannämnda skrivelse översänt sammanlagt 11 st 
avtal som berör Tingsryds kommun som väghållare. 
Följande sammanställning redovisar vilka samfälligheter/vägar som Svenska kraftnät 
vill nyttja, väglängd samt av Svenska kraftnät framräknad engångsersättning: 

Samfällighet/väg Vägnummer Väglängd Engångsersättning 
Blötan V3006 c:a 850 m 8 500:-
Illareboda V2680 c:a 3700 m 37 000:-
Kavsjömåla V2720 c:a3400 m 34 000:-
Genesmåla V2945 c:a 1200 m 12 000:-
Kållebo V2840 c:a 1500 m 15 000:-
Tattamåla V2980 c:a 1000 m 10 000:-
Grönvik V3007, V3060 c:a 5650 m 44 300:-
Långasj ömåla östra V3180 c:a2950 m 29 500:-
Rävemåla Estamåla V2800 c:a 7250m 44 300:-
Gummagölsmåla V3170 c:a 1100 m 11 000:-
Ekelund V3360 c:a2300 m 23 000:-
Totalt c:a 30900 m 268 600:-

Analys 
I nedanstående punkter anges omständigheter som bör ligga till grund för Tingsryds 
kommuns ställningstagande till de aktuella avtalsförbindelserna med Svenska laaftnät: 

1. Enligt avtalsförslagen är Svenska kraftnäts avsikter att lämna en engångsersättning 
för allt nyttjande av vägarna från tiden för planeringsstart och därefter en för dagen 
oförutsägbar framtida tidpunkt. 
För 9 av de 11 samfälligheterna/vägarna vill Svenska kraftnät enligt avtalsförslagen ut
betala en engångsersättning på 10 kronor per meter väg. För de båda längsta vägarna
Grönvik och Rävemåla Estamåla- uppgår engångsersättningen till 7,84 respektive 6, 11 
kronor per meter väg. Dessa belopp kan jämföras med de statsbidrag som Tingsryds 
kommun får årligen för driften av de enskilda vägarna i Tingsryds kommun. Det ge
nomsnittliga statsbidraget för samtliga 226 enskilda vägar/vägdelar oavsett vägkategori 
uppgår till 8,75 kronor per meter under innevarande år 2016. Det årliga statsbidraget 
uppgår således nästan till den engångsersättning som Svenska kraftnät erbjuder och för 
vissa vägar (vägarna Grönvik och Rävemåla Estamåla i ovanstående tabell) är till och 
med det årliga statsbidraget högre än engångsersättningen. 

2.Tunga transporter ökar vägslitaget och kan orsaka en utmattningseffekt på vägarna. 
Även klimatfaktorer inverkar så att vägarna får en kortare livslängd. 

3. Det ter sig tveksamt om en väghållare för enskilda vägar kan stå som avtalspart i ett 
nyttjanderättsförhållande. Denna fråga utreds för närvarande av mark- och exploate
ringsingenjör Filip Storm. 

4. Avtalen saknar hänvisning till lagstiftning som reglerar nyttjanderätts- och arrendeav
tal. 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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5. I avtalen anges inte någon tid för avtalsupplåtelserna och avtalen innehåller inte heller 
någon uppsägelseklausul. Svenska kraftnäts handläggare har vid telefonsamtal 2016-11-
03 muntligt dock förtydligat Svenska kraftnäts avsikter att nyttjanderättsavtalen ligger 
på en 49-årig avtalstid. 

6. V ad gäller frågan om kraftledningarnas livslängd kan följ ande fakta konstateras be
träffande den befintliga 400 kV-ledningen Kimstad-Sege-Arrie som delvis går parallellt 
med den kraftledning som Svenska kraftnät nu planlägger: 
Kraftledningen erhöll tillstånd och byggdes år 1963. Enligt regeringens beslut 2016-09-
22 har Svenska kraftnät erhållit förlängd koncession tills vidare med möjlighet till om
prövning efter 40 år. Med andra ord har den befintliga 400 kV-ledningen en giltig till
ståndsperiod på minst 93 år-från år 1963 till år 2056. 
Av dessa uppgifter kan konstateras att även den av Svenska kraftnät planerade kraftled
ningen sannolikt kommer att få en mycket lång livslängd. Dessa tidshorisonter måste så
ledes vägas in i bedömningar kring innehållet i de nu föreliggande förslagen till nyttjan
derättsavtal. 

7. Vidare kan konstateras att Tingsryds kommun och Svenska kraftnät är oense om hur 
den nya kraftledningen skall byggas - Tingsryds kommun har i samtliga samrådsyttran
den vidhållit att luftledning med växelström inte godtas i Tingsryds kommun samt att 
alternativet med nergrävd likströmskabel förordas. 

8. I dagsläget finns inte heller några beslut om nätkoncession för den ledning som 
Svenska kraftnät vill bygga. Svenska kraftnät har ännu inte inlämnat någon tillståndsan
sökan till Energimarknadsinspektionen. 

Slutsats 
Tingsryds kommun bör med hänvisning till ovan redovisade omständigheter ej god
känna de från Svenska kraftnät översända nyttj anderättsavtalen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd har ägt rum med mark- och ex
ploateringsingenjör Filip Storm, samhällsbyggnadsförvaltningen. Vissa faktauppgifter 
har erhållits från Trafikverket och Energimarknadsinspektionen. 

Kommunens beslut/yttrande skickas till 
Svenska kraftnät 
Emmaboda kommun 
Nybro kommun 
Samhälls byggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Utvecklingsavdelningen 

Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SU NDBYB ERG 

STU REGATAN 1 

WWW.SVK.S E 
R EGISTRATDR @SVK.SE 

TEL 010 475 80 00 
FAX 01 0 475 89 50 

2016 -10- 2 O 

Dnr:20/ 

2016-10-18 

Tingsryds kommun 
Att: Jörgen Larsson 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

INFORMATION 

Nyttjanderättsavtal för anslutningsvägar till 400 kV kraftledning sträckan 
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. 

Svenska kraftnät projekterar för att anlägga en ny 400 kV kraftledning (luftledning) mellan 
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. 

Svenska kraftnät har behov av att nyttja befintliga anslutningsvägar under den tid som 
inventeringar och markundersökningar sker samt vidare för byggnation och underhåll. 
Därför önskar vi redan nu att teckna nyttjanderättsavtal med berörda väghållare. 

Med anledning av detta översändes härmed tre exemplar av nämnda avtal med karta utvi
sande aktuell vägsträcka av Era vägar. 

Vi ber om Er underskrift på två av dessa avtal samt att dessa skickas i retur i bifogat svars
kuvert, dock senast 2016-11-14. Ett exemplar behåller ni som kopia. Avtalen ska underteck
nas av samtliga ägare. Om ni företräder andra delägare eller vägsamfällighetsförening bifo
gas fullmaktfbehörighetsbevis. 

Ersättningsbeloppet kommer att utbetalas snarast efter Svenska kraftnäts underskrift sam
tidigt som ett exemplar av avtalet skickas åter till Er. 
Utöver ersättningsbeloppet kommer även en minimiersättning om 1000 kronor att utgå per 
fastighet/ vägsamfällighetsförening. Grundbeloppet påförs vid utbetalningen av ersätt
ningsbeloppet. 

Eventuella frågor kring avtalet m.m. besvaras av ansvarig kontaktperson 
se kontaktuppgifter nedan. 

KnutArnesson, kontaktperson Svenska kraftnät Tel: 0481-482 53 
Mats Danielsson, kontaktperson Svenska kraftnät Tel: 070-588 oo 16 

Med vänliga hälsningar 

Lars Palmqvist 

Bilaga: 3 ex. avtal, karta och svarskuvert 

1/1 
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Återsändes 

Blötan 
c/o Tingsryd kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

AVTAL 

Nyttjanderättsavtal 
avseende befintlig väg 

Samfällighet: 
Kommun: 
Län: 

Blötan 
Tingsryd 
Kronobergs län 

~,{;\J\1\A_~J ~\Jt t~ l{tt \ \ 
\ 
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Nyttjanderättsavtal befintlig väg 

Mellan ovan angivna Väghållare, och Affärsverket svenska kraftnät, 

org.nr. 202100-4284, nedan benämnt Svenska kraftnät, är följande avtal träffat: 

1 Bakgrund 

Svenska kraftnät bygger en ny kraftledning med en systemspänning av högst 400 kV 

jämte tillhörande anordningar från Nybro till Hemsjö, allt nedan benämnt Ledningen. 

För anläggande, tillsyn och underhåll av Ledningen måste Svenska kraftnät kunna 

transportera virke, byggmaterial, personal, maskiner m.m. till och från lednings gatan. 

Parterna har därför träffat denna överenskommelse innebärande att Svenska kraftnät 

ges rätt att nyttja den aktuella vägen på de villkor som framgår av detta avtal. 

2 Upplåtelsens omfattning 

Väghållaren medger Svenska kraftnät rätt att själv eller genom annan nyttja vägen, 

med nr: V3006 i sin helhet från A till.Bi enlighet med vad som märkts ut på bilagda 

karta, bilaga 1, nedan kallad Vägen. Den aktuella sträckan, uppgår till cirka 850 meter. 

3 Vägens skick 

Svenska kraftnät har rätt att förstärka och underhålla Vägen för sin egen framkomlig

het och har skyldighet att underhålla Vägen enligt vad som framgår av punkt 6 nedan. 

Besiktning ska ske före ianspråktagande av vägen med tyngre fordon än personbil och 

efter avslutad kraftledningsbyggnation. Vägen ska efter byggnationen ha minst den 

standard, klass och skick som den hade vid första besiktningen. 

4 Snöröjning 

Svenska kraftnät och Väghållaren förbinder sig inte gentemot varandra att utföra 

snöröjning av vägen. Svenska kraftnät och Väghållaren utför alltså snöröjning av 

vägen endast i den utsträckning som det krävs för egna transporter. 

5 Ersättning 

Svenska kraftnät ska utge engångsersättning till Väghållaren för upplåtelsen av Vägen. 

Engångsersättningen uppgår till 8 500 kronor. 

Ersättningen ska sättas in på Väghållarens konto inom tre månader från underteck

nande av detta avtal enligt nedan angivet alternativ: 

2/3 
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Plus- eller Bankgiro nr 

Kontohavares namn Bankens Namn Konto nr inkl. clearing nr. 

6 Tillfälliga skador 

· Tillfälliga skador såsom skada på väg, trummor och diken som uppkommer vid 

Svenska kraftnäts nyttjande av Vägen ska åtgärdas eller ersättas av Svenska kraftnät i 

varje särskilt fall och snarast möjligt så att hinder inte uppkommer för annans nytt

jande av Vägen. 

7 Villkor 

Detta avta:l är villkorat av att Svenska kraftnät erhåller nödvändiga tillstånd samt 

markåtkomst för Ledningens anläggande och bibehållande. 

För det fall nödvändiga tillstånd inte erhålls förfaller detta avtal utan vidare förpliktel

ser för någondera parten. Utbetald ersättning enligt punkt 5 ska dock inte återbetalas. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 

Sundbyberg: Ort: Datum: 

Affärsverket svenska kraftnät Väghållaren 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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Ärende nr 6 

Miljömålslöfte Tingsryds kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 

' 
~Tingsryds 

({) ~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 -tS 

Justerare 

§ 328 

Miljö målslöfte 
Dnr 2016/398 403 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens 
ordförande att tillsammans med tjänstemän vid 
kommunledningsförvaltningen, ta fram målformulering för socialt 
företagande. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har framfört önskemål om att samtliga 
kommuner i länet skall skriva under miljömålslöften med lokala miljömål 
att genomföra fram till 2020. I praktiken går det ut på att kommunerna väljer 
ut 5-10 av de 142 regionala miljömålen som brutits ut från det regionala 
miljömålsprogrammet från 2013 och lovar att genomföra dessa i kommunen 
fram till och med 2020. 

Länsstyrelsen planerar att hålla en miljömålskonferens 31 januari 2017, och 
tanken är att kommunerna skall skriva under miljömålslöftena då under 
högtidliga former. 

Under tidigare KSAU diskuterades möjliga miljömålslöften för Tingsryds 
kommun och man enades då om de förslag som lagts med tillägg om att 
utveckla återbrukskoncept kopplat till socialt företagande. 

De 142 regionala miljömålen har delats upp i fyra teman: hållbar 
konsumtion, klimat och energi, hållbart landskap och hälsa. Förutom 
kommunerna så berör genomförandet av miljömålen bland annat 
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linneuniversitetet och privata aktörer 
inom näringslivet m.fl. Många av miljömålen berör flera aktörer. 

För att hitta en fungerande och begriplig struktur för kommunens 
miljömålslöften har de delats in fyra andra grupper, Socialt företagande, 
kemikalier, vatten och avlopp och energi och klimat. 

Länsstyrelsen önskar nu en utveckling av beskrivande text angående hur 
kommunens arbete med miljömålslöftena skall gå till. Denna text skall 
sedan lyftas in i länsstyrelsens mall för miljömålslöftenas utformning. 

I förslaget saknas text under rubriken socialt företagande, då handläggaren 
inte är insatt i denna fråga. 

I Utdragsbestyrkande 
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/. l*J Tingsryds 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 

IO · kommun 
/i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 328 forts. Dnr 2016/398 403 

Miljömålslöfte Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun har valt att dela in de miljömål vi särskilt vill arbeta 
med i fyra grupper: Socialt företagande, Kemikalier, Vatten och avlopp samt 
Energi och klimat. 

Socialt företagande 

Tingsryds kommun har för avsikt att arbeta mer aktivt med socialt 
företagande och återbrukskoncept genom ... 

Kemikalier 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska mängden kemikalier barn 
utsätts för i förskolan och skolan genom handlingsplan för en giftfri skola 
och förskola. I samband med kemikaliearbetet i skola finns också möjlighet 
att nå ut till vårdnadshavarna och allmänhet. Fokus på miljö- och kemikalier 
skall ställas i upphandling, särskilt av produkter som skall användas inom 
skola och barnomsorg. 

Vatten och avlopp 

Skyddet av de kommunala dricksvattentäktema skall ses över och till 2020 
skall samtliga kommunala dricksvattentäkter ha ett fastställt och fullgott 
vattenskyddsområde. Kommunen skall under perioden även fastställa en 
VA-plan och en dricksvattenförsörjningsplan för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen och rening av avloppsvatten även i framtiden. 

Arbetet med att ställa krav på enskilda avloppsanordningar som inte 
uppfyller naturvårdsverkets krav på rening fortgår och fram till 2020 
beräknas ytterligare minst 600 enskilda avlopp ha nyanlagts i kommunen. 

Energi och klimat 

Genom medverkan i Borgmästaravtalet kommer Tingsryds kommun att 
arbeta aktivt med klimatanpassningsplan och energibesparingar fram till 
2020. Minst 5 miljoner kronor årligen planeras att användas för 
energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd. 

Kommunen skall arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till 
privatpersoner och företag för att minska energiförbrukningen i kommunen. 

Hållbara val för tjänsteresor skall underlättas genom framtagande av 
miljöpolicy för tjänsteresor och vid behov styrmedel för att uppnå större 
effekt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
att tillsammans med tjänstemän vid kommunledningsförvaltningen, ta fram 
målformulering för socialt företagande. 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds kommun har för avsikt att arbeta mer aktivt med socialt företagande via 

kompetenshöjande insatser för företagare och anställda i små och medelstora företag, 

kompetensmatchning samt samordnade utvecklingsinsatser. Dessa främjar en koldioxidsnål ekonomi 

där olika målgrupper {företag, sysselsatta, arbetslösa eller unga/utrikes födda) inkluderas exempelvis 

i vår kommun eller i närområdet. 
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~ 
~Tingsryds 
~l'-ommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Brovall 
0477-44180 
kristina.brovaU@tingsryd.se 

Miljömålslöfte 2020, förslag på text. 

2016-11-02 1(2) 

KSAU 

Länsstyrelsen i K.ronobergs län har framfört önskemål om att samtliga kommuner i 
länet skall skriva under miljömålslöften med lokala miljömål att genomföra fram till 
2020. I praktiken går det ut på att kommunerna väljer ut 5-10 av de 142 regionala mil
jömålen som bmtits ut från det regionala miljömålsprogrammet från 2013 och lovar att 
genomföra dessa i kommunen fram till och med 2020. 

Länsstyrelsen planerar att hålla en miljömålskonferens 31 januari 2017, och tanken är 
att kommunerna skall skriva under miljömålslöftena då under högtidliga former. 

Under tidigare KSAU diskuterades möjliga miljömålslöften för Tingsryds kommun 
och man enades då om de förslag som lagts med tillägg om att utveckla återbmkskon
cept kopplat till socialt företagande. 

De 142 regionala miljömålen har delats upp i fyra teman: hållbar konsumtion, klimat 
och energi, hållbart landskap och hälsa. Förutom kommunerna så berör genomförandet 
av miljömålen bland annat Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linneuniversitetet och 
privata aktörer inom näringslivet m.fl. Många av miljömålen berör flera aktörer. 

För att hitta en fungerande och begriplig stmktur för kommunens miljömålslöften har 
de delats in fyra andra grupper, Socialt företagande, kemikalier, vatten och avlopp och 
energi och klimat. 

Länsstyrelsen önskar nu en utveckling av beskrivande text angående hur kommunens 
arbete med miljömålslöftena skall gå till. Denna text skall sedan lyftas in i länsstyrel
sens mall för miljömålslöftenas utformning. 

I förslaget saknas text under mbriken socialt företagande, då jag som miljöstrateg inte 
är insatt i denna fråga. 

Tingsryds kommun 
Box88 
36222 TINGSRYD 

Besöl<sadrcss 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 

Telefax 
0477-44177 

Bankgiro 
982-4251 

Postgiro 
107020-0 



46

Miljömålslöfte Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun har valt att dela in de miljömål vi särskilt vill arbeta med i fyra 
grupper: Socialt företagande, Kemikalier, Vatten och avlopp samt Energi och klimat. 

Socialt företagande 

Tingsryds kommun har för avsikt att arbeta mer aktivt med socialt företagande och 
återbrukskoncept genom ... 

Kemikalier 

2(2) 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska mängden kemikalier barn utsätts för i 
förskolan och skolan genom handlingsplan för en giftfri skola och förskola. I samband 
med kemikaliearbetet i skola finns också möjlighet att nå ut till vårdnadshavarna och 
allmänhet. Fokus på miljö- och kemikalier skall ställas i upphandling, särskilt av pro
dukter som skall användas inom skola och barnomsorg. 

Vatten och avlopp 

Skyddet av de kommunala dricksvattentäkterna skall ses över och till 2020 skall samt
liga kommunala dricksvattentäkter ha ett fastställt och fullgott vattenskyddsområde. 
Kommunen skall under perioden även fastställa en VA-plan och en dricksvattenför
sörjningsplan för att säkerställa dricksvattenförsöijningen och rening av avloppsvatten 
även i framtiden. 

Arbetet med att ställa krav på enskilda avloppsanordningar som inte uppfyller natur
vårdsverkets krav på rening fortgår och fram till 2020 beräknas ytterligare minst 600 
enskilda avlopp ha nyanlagts i kommunen. 

Energi och klimat 

Genom medverkan i Borgmästaravtalet kommer Tingsryds kommun att arbeta aktivt 
med klimatanpassningsplan och energibesparingar fram till 2020. Minst 5 miljoner 
kronor årligen planeras att användas för energieffektiviseringar i kommunens fastig
hetsbestånd. 

Kommunen skall arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till privatpersoner och 
företag för att minska energiförbrukningen i kommunen. 

Hållbara val för tjänsteresor skall underlättas genom framtagande av miljöpolicy för 
tjänsteresor och vid behov styrmedel för att uppnå större effekt. 
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~ (ti)Tingsryds 
7 ·l!{· kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Brovall 
0477-44180 
k:ristina.brovall@tingsryd.se 

Miljömålslöfte 2020 

2016-10-13 1(3) 

KSAU 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har framfört önskemål om att samtliga kommuner i 
länet skall skriva under miljömålslöften med lokala miljömål att genomföra fram till 
2020. I praktiken går det ut på att kommunerna väljer ut 5-10 av de 142 regionala mil
jömålen som brutits ut från det regionala milj ömålsprogrammet från 2013 och lovar att 
genomföra dessa i kommunen fram till och med 2020. 

Länsstyrelsen planerar att hålla en miljömålskonferens 31 januari 2017, och tanken är 
att kommunerna skall skriva under miljömålslöftena då under högtidliga former. 

Länsstyrelsens tidsplan för arbetet 

Forslag på texter till "'_ ,.;;;,;;~---4---..-~~ 

G nomg_ång m d ut 
Färdis~krivnig av texter 

Intern förankring på top nivå 
Färdiga texter till länsnstyrelsen 
Tecknande av Miljömfilslöhco 

Som kommun i länet är det valfritt om man vill delta i projektet med miljömålslöften, 
och det finns också stora variationer i hur aktivt man gör sitt deltagande. Det verkar 
dock som att samtliga kommuner i länet planerar att delta. Inom de 142 regionala mil
jömålen finns både stora och tunga projekt som kräver stora resurser och engagemang, 
och enklare åtgärder som Tingsryds kommun redan är på väg att genomföra. 

De 142 regionala miljömålen har delats upp i fyra teman: hållbar konsumtion, klimat 
och energi, hållbart landskap och hälsa. Förutom kommunerna så berör genomförandet 
av miljömålen bland annat Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linneuniversitetet och 
privata aktörer inom näringslivet m.fl. Många av miljömålen berör flera aktörer. I 
Länsstyrelsens miljömålsdokument finns en huvudansvarig aktör för varje mål. Om 
man plockar bort de mål där kommunen inte äger frågan blir det kvar drygt 90 olika 
mål inom de fyra olika områdena. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 

Telefax 
0477-441 77 

Bankgiro 
982-4251 

Postgiro 
107020-0 

Vo3 
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2(3) 

För att hitta en fungerande och begriplig struktur för kommunens miljömålslöften kan 
de på lokal nivå delas in i kommunala fokusområden även om de överlappar länssty
relsens förslag. Förslagsvis kemikalier, vatten och avlopp och energi och klimat. Ne
dan finns listat ett antal förslag inom varje tema som bedöms ligga inom ramen för 
kommunens verksamhet och rådighet, och där vi redan har ett pågående miljöarbete 
som pekar åt samma håll. 

Kemikalier 
Tema Rubrik Åtgärd (beskrivning) 

Hållbar Minska kemikalier i Agera för att minska kemikalier i barnens omgivning: öka kunskaper om kemiska 
konsumtion barnens omgivning risker hos pedagoger, personal, och andra berörda; använd befintliga checklistor och 
Hälsa och skydda barnens verktyg som utgångspunkt; ta fram riktlinjer för val av produkter och dess hantering; 

hälsa. ta fram rutiner för riskbedömning av befintliga byggnader, material, utrustning och 
koppla till detta arbete en åtgärdsplan. 

Hållbar Fokusera på kemika- Syfta på att tillåta enbart miljögodkända produkter, prioritera ekologiska, miljö-
konsumtion lier i upphandlingar. smarta produkter, exempelvis genom att underlätta för lokala/små leverantörer; 

ställa krav på byggnadsvaror t.ex. enlig BASTA eller andra relevanta kriterier; foku-
sera även på avtalsförvaltning: avtalsuppföljning och utvärdering. 

Hälsa Minska användning Framförallt genom informationsinsatser som inriktas på vardagsvaror med stor 
av farliga kemikalier spridning i samhället och varor med potentiell exponering av känsliga grupper, t.ex. 
i hushållen barn och ungdomar 

Vatten och avlopp 
Tema Rubrik Åtgärd {beskrivning) 

Hälsa Stärk skyddet av Vattenskyddsområden, enligt Miljöbalken, syftar till att långsiktigt skydda dricksvat-
kommunala dricks- tenkvaliteten i de vattentil lgångar som behövs i samhället för nuvarande eller fram-
vattentäkter tida vattenförsörjning. Flera av länets vattenskyddsområden behöver uppdatera 

föreskrifterna. 30 % saknar skydd idag, dvs. har inga föreskrifter. Koppling till åtgärd 
nr 34 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Hälsa Framtagning av Långsiktig planering för hela kommunens hantering av dricksvatten, spillvatten och 
vatten- och av- dagvatten. 
loppsplaner Koppling till åtgärd nr 37, vattenmyndigheternas åtg.program 

Hållbara Fortsatt inventering Inventera och i de fall det behövs vidta åtgärder för samtliga enskilda avlopp i länet 
landskapet och som påverkar vatten som inte når god status vad gäller övergödning. Koppling till 

åtgärd av otillräck- åtgärd nr 33 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
ligt renat 
avloppsvatten 
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3(3) ' ; 
Energi och klimat 

Tema Rubrik Åtgärd (beskrivning) 

Klimat och Kommunala Respektive kommun tar fram en klimatstrategi för kommunens geografiska område, 
energi klimatstrategier innehållande strategiska bedömningar över vilka åtgärder som behöver vidtas av alla 

utvecklas aktörer inom kommunen. Ett lämpligt tillvägagångssätt är att teckna Borgmästaravta l, 
där klimatavtal ingår. 

Klimat och Energi- och Den kommuna la energin/klimatrådgivningen är ett viktigt instrument för att nå fram 
energi klimatrådgivning med information till allmänhet och näringsliv. 

till allmänhet 
och företag 

Klimat och Energi- och En särskild satsning görs på att informera och ställa krav på klimatsmart energianvänd-
energi klimatinriktad ning inom de verksamheter som Länsstyrelsen och kommunerna utövar tillsyn över. 

tillsyn och råd-
givning 

Klimat och Energi- och Klimat- och energirådgivning erbjuds inför och under bygglovsprocessen, för att uppnå 
energi klimatrådgivning bästa möjliga energibesparingar och uppvärmningstyp för respektive lokalisering. 

vid bygglov 

Klimat och Befintliga bygg- Stora delar av den byggnation vi har i dag har stora brister när det gäller isolering, effek-
energi nader energief- tiv ventilation osv. Här finns förluster som genom kostnadseffektiva åtgärder kan spara 

fektiviseras. kostnader för flera samhällsaktörer. Genom att beräkna LCA (Life cycle Analys) fås bättre 
underlag inför investeringsbeslut. 

Hållbar Underlätta för Underlätta för hållbar val av tjänsteresa till olika möten . Planera nationella och regionala 
konsumtion hållbara tjänste- möten/konferens/arrangemang efter tidtabell i kollektivtrafik. Ge möjl ighet till virtuell 

resor. deltagande. I mötesinbjudningar och konferenser alltid arrangera för samåkning och 
rekommendera/informera om kol lektivtrafik (linje, tider) . 

Vill man ta del av det fullständiga miljöprogrammet ligger detta att hitta på Länssty
relsens hemsida. De 142 utbrutna målen kan skickas som exellfil om man vill se dem i 
sin helhet. 
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Ärende nr 7 

Affärsplan 2016-2020 och 
borgensram 2017 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) ~Tingsryds · 
~kommun 

{ Kommunstyrelsens arbetsutskott , 2016-11-07 

Justerare 

§ 329 

Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 
Dnr 2016/380 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2016-2020 för stiftelsen 

Tingsryds bostäder. 

2. Kommunfullmäktige beviljar borgensram 2017 om 268,1 mkr för 

stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

stiftelsen Tingsrydsbostäder samtliga låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 268,1 miljoner kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar affärsplan 2016-2020 och 
borgensram 201 7. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder §§ 34-35, 2016-10-31 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 329 2016-11-09 

!Dt-

') 
~ STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-31 

~ 
1(2) iP 

§ 34 

Mfärsplan 2016-2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta affårsplan 2016-2020 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

2. Översända affårsplan 2016-2020 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder till 
Tingsryds kommunfullmäktige för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

VD Peråke J anen redogör för förslag till affä.rsplan 2016-2020 för Stiftelsen 
Tings1ydsbostäder. (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. ·· Affårsplan 2016-2020 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

Utc!ragsbestyrkande 
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2016-10-31 

AFFÄRSPLAN Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2016 p 2020 

Verksamhetsprojekt 
Stiftelsen ska under perioden medverka till att 100 lägenheter byggs i kommunen i 
samverkan med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB eller med andra aktörer. 
Under 2016 och 2017 kommer Stiftelsen Tingsrydsbostäder att bygga eller tillskapa 
sammanlagt 20 lägenheter i kommunen. Något mer än hälften av dessa sker genom 
investering med eget kapital utan upplåning. Dessa-tjugo nya lägenheter motsvarar ca 20 % 
av målsättningen på 100 lägenheter perioden 2016- 2020. 

Ekonomi 
lnvesteringsbehov 
Den totala investeringsvolymen för stiftelsen under perioden ~edöms till ca 41 Mkr och av 
detta är ca 16 Mkr investeringar som beslutats under 2016. Investeringarna utgörs av it:Jköp 
och reinvestering i maskiner, utrustning1 underhåll och ·energisparåtgärder samt utökning av 
antalet anslutna iägenheter till fiberbredband. Påbörjade, beslutade och planerade projekt 
resulterar bland annat till 8 nya marklägenheter i Väckelsång. 

Låneskuld 
Stiftelsens låneskuld är i dagsläget 248 Mkr och ökar med ytterligare ca 8 Mkr till 256 Mkr 
2017, inklusive den checkkredit som stiftelsen förfogar över blir låneskulden totalt 266 Mkr. 
Stiftelsen har som målsättning att amortera på låneskulden med ca 3 % årligen med börj~n 
2018. Utöver amorteringarna kommer stiftelsen att reinvestera i underhåll till minst 
motsvarande volym. 

Soliditet 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder har i det senaste årsbokslutet en soliditet om 12,5 %, vilken 
~om mer att öka genom de planerade amorteringarna under perioden 2018 - 2020. 
I samband med varje investeringsbeslut måste stiftelsen vara observant på det eventuella 
nedskrivningsbehov som kan uppstå, vilket kommer att påverka både lönsamhet och 
soliditet i bolaget. 

Styrelsen för stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Genom 

7=) /-~~·-' # 

/ ~~.v,1.:.-.~~z/,~_.-,,_ 
Patrick Ståhlgren · 0 ~ 
Ordf. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 48 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 
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lnvesteringsplan 2016- 2020 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Plan Pla1111 Plan Plan 
Projekt 2017 2018 2019 2020 

Ryd, Storgatan 12 

Ombyggnad flerbostadshus 

Underhåll miljonprogrammet 
10 ~ 12 lägeneheter per etapp och år 2 000 2 000 2 000 2 000 
Underhåll övriga fastigheter 2 000 2 000 2 000 

Väckelsång 

Nybyggnad 8 marklägenheter 11 000 

Anslutning bredband 800 800 800 800 

Maskiner och utrustning 

Reinvesteringar 700 700 700 700 

Energisparåtgärder 

SUMMA 

Amortering av lån 

l)pplånh.1_gsbehov 
Egenfinasiering 
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~ y 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-31 

2(2),,, 

§ 35 

Begäran om borgensram för 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Styrelsens beslut 

1. Begära en borgensram för 2017 om 268,l mkr (268 100 000 la) för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder av Tingsryds kommunfullmäktige. 

2. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janenredogörinvesteringsplan för 2016-2020 för Stiftelsen 
Tings1ydsbostäder och det upplåningsbehov som finns. Administrativ chef 
Bjöm Davidsson redogör för förslag till behov av borgensram enligt 
befintliga lån och planerade investeringar. 

Utdrags bestyrkande 
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Ärende nr 8 

Avgiftsförändringar 2017 
socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) ~Tingsryds 
~kommun t Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 343 

Avgiftsförändringar 2017 socialnämnden 
Dnr 2016/450 706 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer följande avgifter att gälla från och med det 
datum då beslutet vunnit laga kraft: 

Matabonnemang per månad ( alla måltider) 
Middag/lunch/matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, d.v.s. följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm/telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enlig SoL t.ex. ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Beskrivning av ärendet 

3 270 kr 
53 kr 
24 kr 
24 kr 
10 kr 

345 kr 

Enligt beslut från kommunfullmäktige§ 192, 2013-12-19, får 
socialnämnden fastställa höjda avgifter om avgiften inte höjs mer än 
konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte ökat de senaste åren, snarare 
tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. Av den anledningen ska 
fullmäktige fatta beslut om eventuella avgiftshöjningar inför 2017. 

En intern höjning av kostpriset är beroende av de ökade personalkostnader 
och ökade övriga kostnader inom kostorganisationen som genomförs inför 
2017. 

Kostnadsökningen för måltider 2017 ökar med cirka 2 % vilket innebär att 
priset för matabonnemang ökar med 60 kr. Priset för 
middag/lunch/matdistribution ökar med 2 kr och priset för frukost samt 
kvällsmat ökar med 1 kr vardera. 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Timpriset är fastställt till 335 kr för 2016. Timpriset föreslås 
höjas i nivå med kommunens generella antagande om att lönekostnaderna 
höjs med 3 % under 2016. Timpriset för 2017 blir då 345 kr. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 343 forts. Dnr 2016/450 706 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 447, 2016-10-25 

I Otdrag.sbestyrkande 

12 (19) 
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Bilaga Ks Au§ 343 
2016-11-21 .. Qo It /Yfb '70 b 

~Tingsryds <& \:.!;)kommun 
~ Socialnämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(30) 

g 
2016-10-25 

~ 

§ 447 

Avgiftsförändringar 2017 
Dm 2016/357 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter 
fr.o.m. 2017-01-01: 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag/lunch/matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, d.v.s. följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm/telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enlig SoL tex. ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 270 kr 
53 kr 
24 kr 
24 kr 
10 kr 

345 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om 
avgiften inte höjs mer än konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte ökat de 
senaste åren, snarare tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. Av den 
anledningen ska fullmäktige fatta beslut om eventuella avgiftshöjningar 
inför 2017. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av kostpriset är beroende av de ökade personalkostnader 
och ökade övriga kostnader inom kostorganisationen som genomförs inför 
2017. 

Kostnadsökcingen för måltider 2017 ökar med cirka 2 % vilket innebär att 
priset för matabonnemang ökar med 60 kr. Priset för 
middag/lunch/matdistribution ökar med 2 kr och priset för frukost samt 
kvällsmat ökar med 1 kr vardera. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 

2016-10-25 

Forts§ 447 Dnr 2016/357 SN 706 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Tim.priset är fastställt till 335 kr för 2016. Tim.priset föreslås 
höjas i nivå med kommunens generella antagande om att lönekostnaderna 
höjs med 3 % under 2016. Tim.priset för 2017 blir då 345 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonom SimonRingtun, 2016-10-14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2015-10-20 

§ 368 

Avgiftsförändringar 2015 
2015/3 87 SN 706 

Socialnämndens beslut 

8(23) 

Socialnämnden föreslår kommunfulhnäktige att fastställa följande avgifter 
from2016-0l-Ol 

Matabonnemang per månad ( alla måltider) 
Middag/ lunch / Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Tim.pris, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslann / telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 lcr 
10 kr 

335 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om 
avgiften inte höjs mer än konsumeniprisindex (KPI). Indexet har inte. ökat de 
senaste åren, snarare tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. Av den 
anledningen ska fullmäktige fatta beslut om eventuella avgiftshöjningar 
inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av lmsipriset beroende på ökade personalkostnader och 
ökade övriga kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. 
Kostnadsökningen uppgår till 6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tlcr. 
Genomslaget blir dock inte så stort på grund av en marginell budgeterad 
volymminskning, netto blir kostnadsökningen ca 600 tkr. 

Utdrags bestyrkande 

;0f /lr 
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~ r;:.;;J 'fingsryds 
~kommun· 

" Socialnämnden 

Justerare 

./!~ 

SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) ~ 
2015-10-20 

Forts.§ 368/Dm 2015/387 $N 706 

Nämnden har, i budgetramarna, erhållit en kompensation inför 2016 för 
"köp och sälj" mot Kostorganisationen på 240 tkr beroende på ökade 
personalkostnader. Det betyder att nämnden behöver höja priset med 2,6% 
för att erhålla täckning för ökade kostnader av köpta tjänster från 
kostorganisationen. 

Samtidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgiftsutrymmet för 
brukarna rni:hskar, dvs nämnden tappar intäkter i form av 
omvårdnadsavgifter. Det är dock svårt att beräkna hur detta slår i detalj. 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Timpriset är fastställttill 325 kr för 2015. Timpriset föreslås 
höjas i nivå med kommunens generella ·antagande om att lönekostnaderna 
höjs med 3,1 % under 2016. Timpriset för 2016 blir då 335 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Per Elmgren, ekonom, daterad 2015-10-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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~o/5'. 13SD 

~Tingsryds 
\;!!/kommun 

Socialförvaltningen 

Per Elmgren 
0477 44312 

per.elmgren@tingsryd.se 

Avgiftsförändringar 2016 

Fö1·slag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE-

D~tum (20015-10-12) 

Till Socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter from 2016-
01-01 

Matabonnemang per månad ( alla måltider) 
Middag / lunch / Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Tim.pris, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm / telefonkontalct 
Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 la: 
10 kr 

335 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om avgiften inte 
höjs mer än konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte ökat de senaste åren, snarare 
tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. Av den anledningen ska fullmälctige fatta 
beslut om eventuella avgiftshöjningar inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av kostp1iset beroende på ökade personalkostnader och· ökade övriga 
kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. Kostnadsökningen uppgår till 
6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tlu. Genomslaget blir dock inte så stort pga en 
marginell budgeterad volymminskning, netto blir kostnadsökuingen ca 600 tkr. 

Nämnden har, i budgetramama, erhållit en kompensation inför 2016 för "köp och sälj" 
mot Kostorganisationen på 240 tlu beroende på ökade personallcostnader. Det betyder 
att nämnden behöver höja priset med 2, 6% för att erhålla täclming för ökade kostnader 
av köpta tjänster från kostorganisationen. 

Samtidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgi:ftsutrymmet för brukarna minskar, 
dvs nämnden tappar intälcter i form av omvårdnadsåvg-ifter. Det är dock svårt att be
rälma hm detta slår i detalj. 

1(2) $ 
~ 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens sj älvkostnadsp1is per timme. 
Timpriset fu· fastställt till 325 kr för 2015. Timpriset föreslås höjas i nivå med kommu
nens generella antagande om att lönekostnaderna höjs med 3,1 % under 2016. Timpriset 
för 2016 blir då 335 la-. 

Nuvarande taxor 2015 
Mata~onnemang per månad (alla måltider) 

Middag/ lunch/ Matdistribution 

Frukost 

Kvällsmat 

Kaffe 

Timp1is, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- o·ch sjukvård (hemsjukvård) 

Trygghetslann / telefonkontakt 

Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Per Elmgren 
Ekonom 

3 120 kr 
50 lcr 
22 kr 
22 kr 
10 kr 

325 kr 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 9 

•• 
Andrade avgifter för 
Hälso- och sjukvård 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 i -_,,,, 

Justerare 

§ 344 

Ändrade avgifter för Hälso- och sjukvård 
Dnr 2016/449 706 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer följande avgifter med tillhörande 
kommentarer för Hälso och sjukvård, att gälla från och med det datum då 
beslutet vunnit laga kraft: 

A vgiftema avser hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs vid 
hembesök av legitimerad sjukvårdspersonal, d.v.s. sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut. A vgiftema avser också hälso-och 
sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnadspersonal på 
ordination/delegering av legitimerad personal. 

Avgiften är 100 kr per besök, dock högst 345 kr/ månad (d.v.s. 
gällande timpris 2017). Avgiften ingår i kommunens maxtaxa enligt 
gällande regler. 

Avgifter tas inte ut för akuta besök eller uppföljande besök 
relaterade till akuta händelser. 

Avgifter tas inte ut för barn och ungdomar under 20 år. 

Avgifter tas inte ut om den enskilde saknar insikt om de allvarliga 
negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk art som 
utebliven insats skulle kunna medföra. 

Avgifter tas inte ut vid ett första besök då behovet av hemsjukvård 
bedöms. 

Beskrivning av ärendet 

Den som blir beviljad hälso-och sjukvårdande insatser blir inskriven i 
hemsjukvården. Avgiften är för närvarande 335 kr/ månad oavsett hur stort 
behovet är. Detta innebär att den som har insatser en gång i månaden betalar 
lika mycket som den som har insatser flera gånger/ dygn. I vissa fall kan 
situationer uppstå då den som betalat avgiften för en insats i månaden kan 
tycka sig ha rätt till fler insatser somt.ex. hjälp med provtagning i hemmet, 
hämtning av läkemedel på Apoteket eller tillsyn av nytillkomna besvär. 
Detta eftersom man redan har betalat avgiften. Systemet saknar incitament 
för personer som har förmågan att utföra vissa insatser själva att faktiskt 
göra det. I Otdragsbestyrkande 
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0. {!)Tmgsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) 

~, · kommun 
, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 i 

Justerare 

§ 344 forts. Dnr 2016/449 706 

Socialnämnden förväntar att den föreslagna modellen för avgifter ger sådana 
incitament. 

Ärendets beredning 

Avdelningschef för Hälso-och sjukvården har, tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor från verksamheten, gjort en 
omvärldsbevakning och samlat exempel på modeller från olika kommuner i 
landet. I Kronobergs län finns ingen enhetlig modell. Arbetsgruppen har 
tagit fram förslag på en modell som gör att den som har få insatser varje 
månad som kan utföra vissa insatser själv stimuleras till det genom att få en 
lägre kostnad. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 448, 2016-10-25 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

?vb 
11(30) ~Tingsryds 

\.!:)kommun 
Socialnämnden 

§ 448 

Ändrade avgifter för Ilälso~ och sjukvård 
Dm 2016/358 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna förslaget vidare till kommunfullm.älctige 
för beslut att gällafr.o.m. 2017-01-01 enligt följ ande modell: 

Avgifterna avser hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs vid 
hembesök av legitimerad sjukvårdspersonal, d.v.s. sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller :fysioterapeut. Avgifterna avser också hälso-och 
sjukvårds:insatser som utförs av omvårdnadspersonal på 
ordination/ delegering av legitimerad personal. 

Avgiften är 100 kr per besök, dock högst 345 kr/ månad ( d.v.s. 
gällande timpris 2017). Avgiften ingår i kommunens maxtaxa enligt 
gällande regler. 

Avgifter tas inte ut för akuta besök eller uppfölj ande besök relaterade 
till akuta händelser. 

Avgifter tas inte ut för barn och ungdomar under 20 år. 

Avgifter tas inte ut om den enskilde saknar insikt om de allvarliga 
negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk art som 
utebliven insats skulle kunna medföra. 

Avgifter tas inte ut vid ett första besök då behovet av hemsjukvård 
bedöms. 

Sammanfattning 

För att med avgifter styra medborgare som kan klara vissa insatser själva att 
inte få mer hemsjukvårdsinsatsen än vad behovet kräver. 

Utdrags bestyrkande 

/(, 11 o '.?-- '12, 

j 
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OI '*1Tingsryds 
-, ~kommun 
~ Socialnämnden 

Justerare 

/!Il 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLt 12(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 448 Dm 2016/358 SN 706 

Beskrivning av ärendet 

Den som blir beviljad hälso-och sjukvårdande :insatser blir :inskriven i 
hemsjukvården. Avgiften är för närvarande 335 kr/ månad oavsett hur stort 
behovet är. Detta innebär att den som har :insatser en gång i månaden betalar 
lika mycket som den som har insat~er fl.er1:1- gånger/ dygn. I vissa fall kan 
situationer uppstå då den som betalat avgiften för en insats i månaden tycka 
sig ha rätt till fler insatser som tex. hjälp med provtagning i hemmet, 
hämtning av läkemedel på Apoteket eller tillsyn av nytillkomna besvär 
eftersom man redan har betalat avgiften. Systemet saknar incitament för 
personer som har förmågan att utföra vissa insatser själva att faktiskt göra 
det. 

Ärendets beredning 

Avdelningschef för Hälso-och sjukvården har, tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor från verksamheten, gjort en 
omvärlds bevakning och samlat exempel på modeller från olika kommuner i 
landet. I Kronobergs län finns ingen enhetlig modell. Arbetsgruppen har 
tagit fram förslag på en modell som gör att den som har få insatser varje 
månad som kan utföra vissa insatser själv stimuleras till det genom att få en 
lägre kostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef HSL Marie Carlsson Jensen, 
2016-10-12 samt uppdateringar i skrivelsen (avseende timpris för år 2017) 
vid sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelrring 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 'j 
Socialförvaltningen 

Marie Carlsson Jensen 
0477 443 15 

Marie.carlssonjensen@tingsryd.se 

Datum 2016-10-12 

Till Socialnämnden 

Ändrade avgifter för Hälso-och sjukvård 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att lämna förslaget vidare till kommunfullmäktige för be
slut. 

Sammanfattning 
För att med avgifter styra medborgare som kan klara vissa insatser själva att inte få mer 
hemsjukvårdsinsatsen än vad behovet kräver. 

Beskrivning av ärendet 
Den som blir beviljad hälso-och sjukvårdande insatser blir inskriven i hemsjuk.vården. 
Avgiften är 335 kr/ månad oavsett hur stort behovet är. Detta innebär att den som har 
insatser en gång i månaden betalar lika mycket som den som har insatser flera gånger/ 
dygn. I vissa fall kan situationer uppstå då den som betalat avgiften för en insats i må
naden tycka sig ha rätt till fler insatser som tex. hjälp med provtagning i hemmet, hämt
ning av läkemedel på Apoteket eller tillsyn av nytillkomna besvär eftersom man redan 
har betalat avgiften. Systemet saknar incitament för personer som har förmågan att ut
föra vissa insatser själva att faktiskt göra det. 

Ärendets beredning 
Avdelningschef för Hälso-och sjukvården har, tillsammans med en arbetsgrupp bestå
ende av sjuksköterskor från verksamheten, gjort en omvärldsbevakning och samlat ex
empel på modeller från olika kommuner i landet. I Kronobergs län finns ingen enhetlig 
modell. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på en modell som gör att den som har få 
insatser varje månad som kan utföra vissa insatser själv stimuleras till det genom att få 
en lägre kostnad. 

Beslutsunderlag 
Gruppen föreslår följande modell: 

Avgifterna avser hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs vid hembesök av legi
timerad sjukvårdspersonal, dvs sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 
A vgiftema avser också hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnads
personal på ordination/delegering av legitimerad personal. 

Avgiften är 100 kr per besök, dock högst 335 kr/ månad. Avgiften ingår i kom
munens maxtaxa enligt gällande regler. 

Avgifter tas inte ut för akuta besök eller uppföljande besök relaterade till akuta 
händelser. 
Avgifter tas inte ut för barn och ungdomar under 20 år. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

-
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2(2) 

Avgifter tas inte ut om den enskilde saknar insikt om de allvarliga negativa kon
sekvenser av social och/eller medicinsk art som utebliven insats skulle kunna 
medföra. 

Avgifter tas inte ut vid ett första besök då behovet av hemsjukvård bedöms. 

Marie Carlsson J ensen 
Avdelningschef 
Hälso- och sjukvård 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 10 

Nya avgifter serveringstillstånd 
(ändrade) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 

I O Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2016-11-21 

Justerare 

§ 345 

Ändrade avgifter för serveringstillstånd 

Dnr 2016/448 706 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgiftsförslag för 
serveringstillstånd enligt socialnämndens beslut§ 458, 2016-10-25. 

2. De nya avgifterna gäller från det datum då fullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har antagit förslag till nya avgifter för serveringstillstånd 
och hemställer att kommunfullmäktige fastställer dem. 

Besluts underlag 

Socialnämnden§ 458, 2016-10-25 

I Utilragsbescyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 345 2016-11-21 

I() fil Tingsryds 
'.t/ ~komnmn 

Socialnämnden 

SAMJVLANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-25 

§ 458 

Förslag till nya avgifter serveringstillstånd 
Dm 2016/363 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till nya avgifter och hos 
kommunfullmäktige hemställa att avgiftsförslaget fastställs från då 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Bakgrund 

24(30) 

Enligt alkohollagen 8 kap. 10 § får kommunen ta ut avgift för 
tillståndsprövningen. Med prövning avses alla de typer av tillstånd som kan 
bli aktuella. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den 
som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
detaljhandel med eller servering av folköl. 

Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 10:77 En ny alkohollag 
skrivit angående beslut av taxa. Kommunen f'ar ta ut avgift för 
tillståndsprövning och tillsyn samt av den som driver anmälningspliktig 
detaljhandel eller servering av folköl. För att kommunen ska kunna ta ut 
avgift krävs att kommunfullmäktige beslutar om en taxa. Kommunallagens 
bestämmelser om sj älvkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och 
förbudet mot retroaktivt verkande beslut gäller vid fastställande av taxan. 

Från och med 1 mars 2014 finns det en gemensam organisation för 
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna 
organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och 
Uppvidinge. Organisationen kallad tillståndsenheten är placerad i Växjö. 

Tingsryds kommun beslutade senast om sina avgifter för tillstånd och tillsyn 
2008-01-01. 
I dagsläget har Tingsryds kommun 26 stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Beräknat på 2015 års ansökningsavgifter och tillsyns avgifter 
för stadigvarande serveringstillstånd är intäkterna för verksamheten 99 100 
kr. Tingsryds kommun betalade 251 300 kr för den gemensamma 
alkoholhandläggningen för år 2015. 

Justerare / /// (J 
/U/ /Ju.,,~O, 

Utdrags bestyrkande 

lh il O :i- 12, 
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I O filTingsryds 
~kommun 

~ Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dnr 2016/363 SN 706 

Förslag till nya avgifter 

Alkoholhandläggarna har fått i uppdrag av socialchefen att ta fram ett 
förslag till nya avgifter. En av anledningarna till att se över avgifterna är att 
det dyker upp scenarion som idag inte är avgiftssatta, om det istället finns en 
bestämd avgift uppstår inga tolkningssvårigheter. 

A vgiftema för tillståndshavare utgörs av olika typer av kostnader. Dels finns 
en ansökningsavgift som är en engångsavgift vid det tillfället som ansökan . 
sker. Dels finns det en tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande 
serveringstillstånd. Tillsynsavgiften i Tingsryds kommun har tills nu bestått 
enbart av en rörlig del, som baseras på omsättning av sålda alkoholdrycker. 
Vanligast är att tillsyns avgiften består av en fast del och en rörlig del varför 
förslaget nedan kommer bygga på denna modell. 

Förslaget innebär justering av vissa ansöknings- och anmälningsavgifter. I 
vissa fäll föreslås att tidigare separata avgiftskategorier slås ihop och även 
tvärt om, att vissa nu befintliga avgiftskategorier delas i olika 
avgiftskategorier. De avgifter som finns idag når inte upp till den faktiska 
kostnad som kommunen har för varje ärendetyp. Syftet med föreliggande 
höjning är inte att få full kostnadstäckning utan att avgifterna bättre närmar 
sig den faktiska kostnad som kommunen har. 

Utdrags bestyrkande 

Jbll ol- ll1 
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Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

SAl\1lVIANTRÄDESPROTOKOLL 26(30) 

2016-10-25 

Ansökningsavgifter 

Stadigvarande tillstånd 

Avgift avseende 

Nyansökan; stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, 
slutet sällskap, cateringverksamhet 
till slutet sällskap samt 
provsmakningstillstånd(8kap. 7 § 2 
st.) 

Cateringverksamhet till slutet 
sällskap om stadigvarande 
serveringstillstånd redan finns 
Permanent ändring av 
stadigvarande serveringstillstånd 
avseende serveringslokal, 
alkoholdryck och serveringstid. 

Tillfällig ändring av stadigvarande 
tillstånd avseende serveringslokal, 
alkoholdryck och serveringstid 

Byte av ägarförhållande/styrelse/ 
driftansvarig/ restaurangchef med 
50% eller mer 
Byte av ägarförhållande/styrelse 
mindre än 5 0 %, byte av 
driftsansvarig/restaurangchef 
Stadigvarande serveringstillstånd 
gemensamt serveringsutrymme 
Tillfällig utökning av stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta servering 
till allmänheten 

Nuvarande 
avgift 

5000kt 

5000kt 

2500kt 
serveringslokal, 
alkoholdryck 
1500kr 
serveringstid 

300kt tillfällig 
utökad 
serveringstid 

-

-

-

-

Utdrags bestyrkande 

Förslag Förändring 
till mot nuvarande 
av~ift av~ift 
6000kt + 1000kt 

2500kr -2500kr 

2700kr Ib.opslagning av 
avgiftskategorier 
+200kr 
serveringslokal, 
alkoholdryck 
+ 1200 kr 
serveringstid 

800kr + 500kt tillfällig 
utökad 
serveringstid 
Ny avgift vad 
gäller 
serverings lokal 
och 
alkoholdryck 

4500kr Ny avgift 

2500kr Ny avgift 

1500kr Ny avgift 

lOOOkr Ny avgift 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 

Socialnämnden 2016-10-25 

Forts.§ 458 Dm 2016/363 SN 706 

Tillfälliga tillstånd 

Avgift avseende Nuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot nuvarande 

aw;ift avgift 
Tillfälligt allmänheten 1 dag 3000kr 3000kr* Ny 

av giftsindelning 
Tillfälligt allmänheten 2 till 5 3000kr 3500:kr* + 500kr 
sammanhängande dagar per ansökan 
Tillfälligt allmänheten 1 dag ideella 3000kr 500:kr* -2500kr 
föreningar 
Tillfällig pausservering 300kr 1000:kr* +700kr 
Tillfälligt slutet sällskap 300kr 500kr* +200kr 
Provsmakningstillstånd, - 2000kr* Ny avgift 
partihandlare (8 kap 6§ 2 p. AL) 1 
dag (mässtillstånd) 
Provsmakningstillstånd, tillverkare(8 - 2000Kr Ny avgift 
kap. 7§ 2 st.), enstaka tidsperiod * 
Tillfälligt serveringstillstånd i - lOOOKr Ny avgift 
gemensamt serveringsutrymme * 

*Upptill tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället. 

Avgiftsfria anmäbtlngsärenden 

Avgift avseende rNuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot nuvarande 

avgift avgift 
Kryddning av snaps - Okr Ingen förändring 
Provsmakning tillståndshavare - Okr Ingen förändring 
Godkännande lokal catering - Okr Ingen förändring 
Anmälan folköl - Okr Ingen förändring 
detaljhandeVservering 
Anmälan minibar/rumsservering - Okr Ingen förändring 

Utdrags bestyrkande 
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,o 
I 

Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(30) 

2016-10-25 

Forts. § 458 

Kunskapsprov 

Avgift avseende 

Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, stadigvarande 
serveringstillstånd i slutet sällskap 
vid cateringverksamhet 
Tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet sällskap 
Tillfälligt serveringstillstånd till 
slutet sällskap, tillstånd för 
pausservering och tillstånd för 
provsmakning 

Avgift för tillsyn* 
Fast avgift 

Avgift avseende 

Fast tillsynsavgift för varje 
serveringstillstånd 
Serveringstid utanför 
normaltiden(ll.00-01.00) betalar 
dessutom ett tillägg 
Tillsyn detaljhandel/servering av 
folköl 

2016/363 SN 706 

Nuvarande Försl.ag 
avgift till 

aw;ift 
- 600kr 

Per gång 

- 550kr 
Per gång 

- 500kr 
Per gång 

Nuvarande Förslag 
avgift till 

av!rlft 
- 500kr 

- 500kr 

- lOOOkr 

Förändring 
mot nuvarande 
avgift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

Förändring 
mot nuvarande 
avgift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

* För tillfälliga tillstånd :ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

Jusler~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dnr 2016/363 SN 706 

Rörlig avgift 

Omsättning Nuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot 

avgift, nuvarande 
rörlig avgift 
taxa/år 

0-50 000 600kr 600kr Ingen ändring 
50 001-100 000 1600kr 1680kr + 80kr 
100 001 - 250 000 2600kr 2730kr + 130kr 

250 001 - 500 000 3600kr 3780kr + 180kr 
500 001 - 1 000 000 4600kr 4830kr +230kr 
10000001-2 000 000 5600kr 5880kr + 280kr 
2 000 001- 6600kr 6930kr + 330kr 

Tillsynsavgiftema ovan, både den fasta och rörliga, gäller för samtliga 
stadigvarande serveringstillstånd, både slutna sällskap och allmänheten. 

Restaurangrapporter 
I restaurangrapporten redovisar varje tillståndshavare bland annat försäljning 
av aJkoholdrycker och mat på serveringsstället. Det är utifrån 
restaurangrapporten som kommunen baserar nivån på den rörliga 
tillsynsavgiften. Restaurangrapporten skickas ut från Folkhälsomyndigheten 
i januari varje år och tillståndshavaren har fram till den 1 mars att lämna in 
ifylld restaurangrapport. Det förekommer ofta att tillståndsenheten får 
påminna tillståndshavarna att lämna in restaurangrapporten eller att den 
innehåller felaktiga uppgifter eller behöver kompletteras. Detta innebär att 
alkoholhandläggarna får skicka ut påminnelser och även söka upp 
tillståndshavarna via telefon eller personligen för att få in uppgifterna. För 
att motivera tillståndshavare att lämna in restaurangrapporten i tid och för att 
få kostnadstäckning för de tillfällen påminnelser behöver göras föreslås att 
en påminnelseavgift införs. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!:}kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dnr 2016/363 SN 706 

Restaurangrapporter 

Avgift för: 
- Påminnelse för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars men 
innan 1 april 
- Ofullständig restaurangrapport som behöver kompletteras 

Beslutsunderlag 

Utredning från tillståndsenheten i Växjö, 2016-10-19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Alkoholhandläggare 

Utdrags bestyrkande 

500 kr 

30(30) 

Ny 
avgift 
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Tingsryds 
li.ommun 

Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

UTREDNING 

2016-10-19 Dnr 

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden beslutar att anta förslaget till nya avgifter och hos 
kommunfullmäktige hemställa att avgiftsförslaget fastställs från då 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Enligt alkohollagen 8 kap. 10 § får kommunen ta ut avgift för 
tillståndsprövningen. Med prövning avses alla de typer av tillstånd som kan bli 
aktuella. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
med eller servering av folköl. 

Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 10:77 En ny alkohollag skrivit 
angående beslut av taxa. Kommunen får ta ut avgift för tillståndsprövning och 
tillsyn samt av den som driver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av 
folköl. För att kommunen ska kunna ta ut avgift krävs att kommunfullmäktige 
beslutar om en taxa. Kommunallagens bestämmelser om 
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt 
verkande beslut gäller vid fastställande av taxan. 

Från och med 1 mars 2014 finns det en gemensam organisation för 
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna 
organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och 
Uppvidinge. Organisationen kallad tillståndsenheten är placerad i Växjö. 

Tingsryds kommun beslutade senast om sina avgifter för tillstånd och tillsyn 
2008-01-01. 

Intäkter tillsynsavgift och ansökningsavgifter 
I dagsläget har Tingsryds kommun 26 stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Under 2015 beviljades sju tillfälliga tillstånd till allmänheten, tre 
tillfälliga till slutet sällskap och tre pausserveringstillstånd. Sju ärenden gällde 
ansökningar om stadigvarande tillstånd och det var ett övrigt ärende. Åtta 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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\~ 
Tingsryds 
kommun 

Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

UTREDNING 

2016-10-19 Dnr 

kunskapsprov genomfördes med godkänt resultat.(Tyvärr sparas inte uppgifter i 
systemet om prov som inte godkänts) Det finns 16 försäljningsställen för folköl 
i kommunen. 

Beräknat på 2015 års ansölmingsavgifter och tillsynsavgifter för stadigvarande 
serveringstillstånd är intäkterna för verksamheten 99 100 kr. 

Tingsryds kommun betalade 251 3 00 kr för den gemensamma 
alkoholhandläggningen för år 2015. 

Förslag till nya avgifter 
Alkoholhandläggarna har fått i uppdrag av socialchefen att ta fram ett förslag 
till nya avgifter. En av anledningarna till att se över avgifterna är att det dyker 
upp scenarion som idag inte är avgiftssatta, om det istället finns en bestämd 
avgift uppstår inga tolkningssvårigheter. 

Avgifterna för tillståndshavare utgörs av olika typer av kostnader. Dels finns en 
ansökningsavgift som är en engångsavgift vid det tillfället som ansökan sker. 
Dels finns det en tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande 
serveringstillstånd. Tillsynsavgiften i Tingsryds kommun har tills nu bestått 
enbart av en rörlig del, som baseras på omsättning av sålda alkoholdrycker. 
Vanligast är att tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del varför 
förslaget nedan kommer bygga på denna modell. 

Förslaget nedan innebär justering av vissa ansölmings- och anmälningsavgifter. 
I vissa fall föreslås att tidigare separata avgiftskategorier slås ihop och även 
tvärt om, att vissa nu befintliga avgiftskategorier delas i olika avgiftskategorier. 
De avgifter som finns idag når inte upp till den faktiska kostnad som 
kommunen har för varje ärendetyp. Syftet med föreliggande höjning är inte att 
få full kostnadstäckning utan att avgifterna bättre närmar sig den faktiska 
kostnad som kommunen har. 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx} 

fax 
0477 442 88 

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

Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Ansökningsavgifter 
St d. d till t° d a 1gvaran e s an 
Avgift avseende 

Nyansökan; stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten, 
slutet sällskap, 
cateringverksamhet till slutet 
sällskap samt 

UTREDNING 

2016-10-19 

Nuvarande 
avgift 
5000 kr 

provsmakningstillstånd(8kap. 
7 § 2 st.) 

Cateringverksamhet till slutet 5000 kr 
sällskap om stadigvarande 
serveringstillstånd redan 
finns 
Permanent ändring av 2500 kr 

Dnr 

Förslag till Förändring mot 
avgift nuvarande avgift 
6000 kr + 1000 kr 

2500 kr -2500 kr 

2700kr Thopslagning av 
stadigvarande serverings lokal, av giftskategorier 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

serveringstillstånd avseende alkoholdryck +200 kr 
serveringslokal, alkoholdryck 1500 kr serveringslokal, 
och serveringstid. serveringstid alkoholdryck 

+ 1200 kr 
serveringstid 

Tillfällig ändring av 300 kr tillfällig 800 kr + 500 kr tillfällig 
stadigvarande tillstånd utökad utökad 
avseende serveringslokal, serveringstid serveringstid 
alkoholdryck och Ny avgift vad 
serveringstid gäller 

serverings lokal 
och alkoholdryck 

Byte av - 4500kr Ny avgift 
ägarförhållande/styrelse/ 
driftansvarig/ restaurangchef 
med 50% eller mer 
Byte av - 2500kr Ny avgift 
ägarförhållande/ styrelse 
mindre än 50 %, byte av 
driftsansvarig/restaurangchef 
Stadigvarande - 1500 kr Ny avgift 
serveringstillstånd 
gemensamt 

telefon fax besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 

Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

serveringsutrymme 
Tillfällig utökning av 
stadigvarande 

UTREDNING 

2016-10-19 

-

serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta 
servering till allmänheten 

T 'llf"Ir f ll t° d I a 1ga 1 s an 
Avgift avseende Nuvarande 

avgift 
Tillfälligt allmänheten 1 3000 kr 
dag 
Tillfälligt allmänheten 2 3000 kr 
till 5 sammanhängande 
dagar per ansökan 
Tillfälligt allmänheten 1 3000 kr 
dag ideella föreningar 
Tillfällig pausservering 300 kr 
Tillfälligt slutet sällskap 300kr 
Provsmakningstillstånd, -
partihandlare (8 kap 6§ 2 
p. AL) 1 dag 
(mässtillstånd) 
Provsmakningstillstånd, -
tillverkare(S kap. 7§ 2 
st.), enstaka tidsperiod 
Tillfälligt -
serveringstillstånd i 
gemensamt 
serveringsutrymme 

Dnr 

lOOOkr 

Förslag till avgift 

3000 kr* 

3500 kr* 

500 kr* 

1000 kr* 
500 kr* 
2000 kr* 

2000 kr* 

1000 kr* 

Ny avgift 

/0 ., 

Förändring mot 
nuvarande avgift 
Ny 
av giftsindelning 
+ 500kr 

-2500 kr 

+ 700 kr 
+200 kr 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

*Upptill tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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,~ Tingsryds 
kommun 

Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

UTREDNING 

2016-10-19 

A ·rt f. vg1 s na anma nmgsaren en ..I . d 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Avgift avseende Nuvarande avgift 

Kryddning av snaps -
Provsmakning -
tillståndshavare 
Godkännande lokal -
catering 
Anmälan folköl -
detaljhandel/servering 
Anmälan -
minibar/rumsservering 

K k uns apsprov 
Avgift avseende Nuvarande avgift 

Stadigvarande -
serveringstillstånd till 
allmänheten, 
stadigvarande 
serveringstillstånd i 
slutet sällskap vid 
cateringverksamhet 
Tillfälligt -
serveringstillstånd till 
allmänheten, 
stadigvarande 
serveringstillstånd till 
slutet sällskap 
Tillfälligt -
serveringstillstånd till 
slutet sällskap, 
tillstånd för 
pausservering och 
tillstånd för 
provsmakning 

telefon fax besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

Dnr 

Förslag till Förändring mot 
av2:ift nuvarande avgift 
Okr Ingen förändring 
Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Förslag till Förändring mot 
av~ift nuvarande avgift 
600kr Ny avgift 
Per gång 

550kr Ny avgift 
Per gång 

500kr Ny avgift 
Per gång 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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ingsryds 
1nmun 

Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Avgift för tillsyn* 
F t 'ft as avgi 
Avgift avseende 

Fast tillsynsavgift för 
varje serveringstillstånd 
Serveringstid utanför 
normaltiden(ll.00-01.00) 
betalar dessutom ett 
tillägg 
Tillsyn 
detaljhandel/servering av 
folköl 

UTREDNING 

2016-10-19 

Nuvarande 
avgift 
-

-

-

Dnr 

Förslag till Förändring mot 
avgift nuvarande avgift 
500 kr Ny avgift 

500kr Ny avgift 

1000 kr Ny avgift 

* För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften 

R" I' 'ft or 1g avg1 
Omsättning Nuvarande avgift Förslag till Förändring mot 

avgift, rörlig nuvarande avgift 
taxa/år 

0-50 000 600 kr 600 kr Ingen ändring 
50 001-100 000 1600 kr 1680 kr + 80kr 
100 001 - 250 000 2600 kr 2730 kr + 130 kr 

250 001 - 500 000 3600 kr 3780 kr + 180 kr 
500 001 - 1 000 000 46001a 4830 kr +230 kr 
1 000 0001-2 000 5600 kr 5880 kr +280 kr 
000 
2 000 001 - 6600 kr 6930 kr + 330 kr 

Tillsynsavgifterna ovan, både den fasta och rörliga, gäller för samtliga 
stadigvarande serveringstillstånd, både slutna sällskap och allmänheten. 

Restaurangrapporter 
I restaurangrapporten redovisar varje tillståndshavare bland annat försäljning av 
alkoholdrycker och mat på serveringsstället. Det är utifrån restaurangrapporten 
som kommunen baserar nivån på den rörliga tillsynsavgiften. 
Restaurangrapporten skickas ut från Folkhälsomyndigheten i januari varje år 
och tillståndshavaren har fram till den 1 mars att lämna in ifylld 
restaurangrapport. Det förekommer ofta att tillståndsenheten får påminna 
tillståndshavarna att lämna in restaurangrapporten eller att den innehåller 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 

/0 
~ 

Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

UTREDNING 

2016-10-19 Dnr 

felaktiga uppgifter eller behöver kompletteras. Detta innebär att 
alkoholhandläggarna får skicka ut påminnelser och även söka upp 
tillståndshavarna via telefon eller personligen för att få in uppgifterna. För att 
motivera tillståndshavare att lämna in restaurangrapporten i tid och för att få 
kostnadstäckning för de tillfällen påminnelser behöver göras föreslås att en 
påminnelseavgift införs. 

R t estaurangrappor er 
Avgift för: 
- Påminnelse för restaurangrapport 
inlämnad efter 1 mars men innan 1 april 
- Ofullständig restaurangrapport som 
behöver kompletteras 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 {vx) 

fax 
0477 442 88 

500 kr Ny avgift 

e-posVhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 11 

Antagande av 
länsgemensam folkhälsopolicy 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 346 

Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 
Dm 2016/399 092 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Föreliggande länsgemensamma folkhälsopolicy var under våren 2016 ute på 
remiss i länets kommuner. Kommunstyrelsen lämnade remissvar 2016-03-
14, § 62. 

Region Kronoberg har med beaktande av kommunernas remissvar gjort 
revideringar av policyn och nu sänt ut färdigt förslag för ställningstagande 
under hösten 2016. 

Styrgruppen för folkhälsa och folkhälsosamordnaren förordar att Tingsryds 
kommun antar den länsgemensarnma folkhälsopolicyn. 

Beslutsunderlag 

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län- en god hälsa för alla 
för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. 
Skrivelse från styrgruppen för folkhälsa och folkhälsosamordnaren, 2016-
11-18 

I Otdragsbestyrkande 
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T}ngsryds 
Kommun 

Katrin Karlsson 
0477 441 78 

katrin.karlsson@tingsryd.se 

2016-11-18 

Till Kommunstyrelsen 

Angående länsgemensam Folkhälsopolicy i Kronobergs län 

Styrgruppen för Folkhälsa föreslår att 

Kommunfullmäktige antar den länsgemensamma Folkhälsopolicyn i sin helhet 
samt att 

Kommunfullmäktige samordnar en handlingsplan med utgångspunkt i den reg
ionala Folkhälsopolicyn 

Katrin Karlsson 
Folkhälsosamordnare 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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,t , 
Kommunstyrelsen Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen Ljungby kommun 
Kommunstyrelsen i Markatyds kommun 
Kommunstyrelsen Tingstyds kommun 
Kommunstyrelsen Växjö kommun 
Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsen Älmhults kommun 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2016-10-14 

15RK1089 

Rättelse kring utskick av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs 
län -En god hälsa för alla för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs 
län 

I utskicket kring länsgemensam folkhälsopolicy som skickades ut igår står det att 
fattade beslut ska lämnas till Region Kronoberg senast hösten 2017. Detta är 
förstås fel. Svar ska lämnas senast hösten 2016 och inget annat. 

Ber om ursäkt för detta. 

Vänliga hälsningar 

Annika Magnerot 

Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg .se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 

Il 
~ 
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Kommunstyrelsen Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen Ljungby kommun 
Kommunstyrelsen i Marka1yd kommun 
Kommunstyrelsen Tingsryds konunun 
Kommunstyrelsen Växjö kommun 
Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsen Älmhults kommun 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2016-10-12 

15RK1089 

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län - En god hälsa för alla 
för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län 

Översänder härmed förslag till länsgemensam policy för ställningstagande och 
beslut. 

Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivå som 
beslutar om prioriteringar i folkhälsopolicyn och visionen En god hälsa far alla -far 
hållbar 11tueckli11g i Kronobe1is län. 

Svar avseende fattade beslut lämnas till region@kronoberg.se eller post Region 
Kronoberg, 351 88 Växjö. Ange diarienummer 15RK1089.Vi emotser svar senast 
hösten 2017. 

Sammanfattning 

Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensanuna folkhälsoarbetet i 
Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län fortsätta samarbeta och samhandla kring 
folkhälsofrågor och verka för att skapa fömtsättningar för en god och jämlik hälsa 
för länets befolkning. Policyn har tagits fram i samarbete med länets kommuner 
och med Länsstyrelsen i Kronoberg län och den har också varit ute på remiss hos 
samma aktörer. 

I den länsgemensanuna folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes 
målområde 3 (barn och ungas uppväxtviillwr) och 11(alkohol, tobak, narkotika 
och dopning) som särskilt prioriterade områden. I policyn kommer dessa 
målområden fortsatt vara prioriterade vid sidan av målområde 1 ( delaktighet och 
inflytande i samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i denna nya 
policy. 

Alla aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer 
behöver leda, samordna och följa upp arbetet. Region Kronoberg har en 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg.se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 

Sida 1 av 2 
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I REGION KRONOBERG 

samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region Kronoberg kartlägger 
och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området samt 
ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar. 

Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med 
länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och 
aktualitetspröva den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Detta ska ske för varje ny 
mandatperiod. De regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län) ansvarar för årlig uppföljning av länsgemensamma 
handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning av lokala 
handlingsplaner. 

RoseMarie Jönsson N eckö 

Ordförande i regionfullmäktige 

Annika Magnerot 

V erksamhetschef 
Folkhälsa och social 
utveckling 

Sida 2 av 2 
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. . . . 
LANSGEMENSAM FOLKHALSOPOLICY 

. . . . 
FOR KRONOBERGS LAN 

•• 
EN GOD HALSA 

•• 
FOR ALLA 

• • 0 

- FOR HALLBAR UTVECKLING 
. . . . 

Il ;:::; 

OCH TILLVAXT I KRONOBERGS LAN 

Il Alve,ta ltiJ Uppvidinge I LJUNGBY lj Älmhults @Tingsryds 
- kommun m ,o .. MUN KOMMUN kommun kommun Il 
~ OMARKARYDS rwrvr ... k! ~ 
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INLEDNING 
Policyn är en gemensam viljeinrikcning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. 
Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län 
samarbeta och samhandla laing folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa för länets befolkning. Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att 
ha en samsyn och att arbeta tvärsektoriellt mellan offentlig sektor, näringslivet och ideburna 
organisationer. Kommunfullmälctige och Regionfullmälctige är den politiska beslutsnivån som 
beslutar både om visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet och om prioriteringar av mål
områden. Denna folkhälsopolicy är en revidering av Liinsgemensam folkhälsopolicy fo'r Kronobergs län 
med prioriteringar 2012-2015. 

Den 1änsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 20251 och ska öka möjligheten till samhandling runt hur målen ska uppnås. 
Gro·na Kronoberg 2025 är styrande för Region Kronoberg och vägledande för andra aktörer. 

• • 0 

HALSA PA LIKA VILLKOR 
Den svenska folkhälsopolitiken har sedan 2003 ett övergripande mål - att skapa samhälleliga 
forutsättningar for en god hälsa på lika villkorfor hela befolkningen2• En god folkhälsa handlar både 
om att hälsan ska vara så bra som möjligt men också om hur hälsan fördelar sig bland befolkningen 
eller grupper i befolkningen, exempelvis barn och unga. Detta innebär att alla ska kunna uppnå bästa 
möjliga psylåska och fysiska hälsa oavsett ålder, kön, bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet, 
språk, social eller kulturell balegrund, sexuell läggning samt funktionsh inder. 
Den enslåldes hälsa påverkas av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, 
integration, arbetsmarlmad och samhällsplanering med mera (figur 1)3• Dessa faktorer styrs av 
politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Folkhälsoarbete är systematiska och mål
inriktade hälsofrämjande och sjulcdomsförebyggande insatser för att åstadlrnmma en god och jämlik 
hälsa för hela befolkningen. För att nå en jämlik hälsa är det en förutsättning att inldudera hälsa i alla 
politikområden och att arbeta tvärsektoriellt över förvaltningsgränser. Här finns således möjligheter 
för samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika villkor. 

Figur 1: Faktorer som påverkar hälsan. 
Källa: G.Dahlgren och M Whitehead. 

u'• ~~sEKONOMISK,\ STRATEG 
5i,J,'i"~ IE/1 

Il 
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GOD HÄLSAÄRAVGÖRANDE 
• • 0 

FOR HALLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 
hållbarhet (figur 2.). Dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra och en hållbar utveclding 
förutsätter en balans mellan dessa. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av social hållbarhet4• 

Hälsans bestämningsfalctorer finns dock inom alla tre dimensionerna. 

SOCIAL 

EKOLOGISK 

Figur 2. De tre dimensionema for hållbar utveckling. 

De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare. Hälsoekonomiska 
beräkningar har visat att ojämlik hälsa medför stora kostnader för samhället. En viktig del för att 
minska den ojämlika hälsan är att öka kunskapen om hur ekonomiska beräkningar kan göras. Tidiga 
och förebyggande insatser innebär en direkt men kortsiktig kostnad medan det genererar vinst över 
tid (figur 3). Därför behövs ett långsiktigt perspektiv när kostnader för folkhälsoarbetet värderas5• 

KöSJNAD 

VINST 

lilDIGA OCIH 
FÖIREB"ifGGANDE 
INSA1iS6IR 

lilD 

Figur 3. Kostnadspuckel och vinster i ett långsiktigt perspektiv på hälsoinvesteringai: 
Källa: "Framtidens folkhälsa - allas ansvar': en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010, FHL 
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~ 
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Foto: matton.se 

D LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY 
Den nationella follchälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den länsgemensamma visionen 
- En god hälsa for alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Samtliga 11 nationella 
målområden ligger som grund för det länsgemensamma arbetet: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk alctivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobalc och spel (ANDTS)6 

Follchälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen7 och den nationella strategin för att stärka 
barnets rättigheter i Sverige som antogs juni 20108

• 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes målområde 3 och 
11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara 
fomatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den 
reviderade policyn. 

,, , 
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PRIORITERINGAR 
Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningar för en god 
folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av 
samhället har ett samband med hälsa9• En stor del av det arbete som är kopplat till målområde 1 
handlar om lokala insatser. Som stöd för arbetet kan lokala handlingsplaner tas fram. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 
Vision för målområde 3: I Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger vaije barn möjlighet att 
utved<las optimalt e&er sina egna förutsättningar. 

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
Vision för målområde 11: I Kronoberg växer flickor och pojkar samt kvinnor och män upp i ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 

Till målområde 3 och 11 har regionala handlingsplaner tagits fram: Länsgemensam handlingsplan 
for bams och ungas uppväxtvillkor och Regional handlingsplan Alkohol narkotika, dopning och tobak 
(ANDT) Kronobergs län. De regionala handlingsplanerna bör följas av lokala handlingsplaner. 

Arbetet kring spel (ANDTS) är i Kronobergs län inriktat på ett förebyggande arbete med digitala 
verktyg till målgruppen barn, unga och föräldrar och hanteras inom ramen för Länsgemensam 
handlingsplan for barn och ungas tppväxtvillkor. 

Foto: Äsa Karlsson 

0 
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ARENOR FÖR DET HÄLSOFRÄMJANDE 
OCH FÖREBYGGANDE ARBETET 
I folkhälsoarbetet är det vanligt att utgå från de arenor där människor samlas och kan nås av insatser 
och åtgärder. I samverkan och utifrån de prioriterade målen bör länets aktörer arbeta hälsofrämjande 
och förbyggande på följande arenor: 

Förskola och skola ger en möjlighet att nå alla barn och unga och även deras föräldrar och är 
därmed en bra arena för ett aktivt folkhälsoarbete. Även om hemmet inre är någon offentlig arena är 
det viktigt med insatser som stärker och stödjer föräldraskapet. 

För att nå vuxna är arbetsplatsen en viktig arena för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
Högskola och universitet är studenters arbetsplats och därför är både företagshälsovården och 
studenthälsan betydelsefulla samarbetspartners i detta arbete. 

Hälso- och sjukvården ska erbjuda tillgång till .en god och jämlik vård för alla. Förutom att erbjuda 
vård och behandling ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Det är viktigt att i ett 
tidigt skede uppmärksamma barn och unga som far illa eller visar tecken på ohälsa. 

Fritid och föreningsliv (civilsamhället) har en betydelsefull roll i arbetet med att skapa hälso
främjande miljöer för personer i alla åldrar och är därför viktiga samhandlingspartners till offentliga 
aktörer. En trygg och säker offentlig miljö är viktigt för alla åldrar. Alla ska kunna röra sig fritt utan 
risk och rädsla på allmänna platser. Barn och unga behöver trygga skolvägar, lekplatser och möjlighet 
att uyggt kunna ta sig hem kvällstid. 

Il 
il> 
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AKTÖRERNAS ROLLER 
Det är viktigt att samhällets olika aktörer antar en helhetssyn i samverkan, både gentemot andra 
aktörer och i den egna organisationen. För att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
länet är det viktigt att alla aktörer bidrar till en ökad samhandling i folkhälsoarbetet. Att samhandla 
innebär att föra samtal om nuläge och mål, att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Alla 
al{törer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera alctörer behöver leda, samordna 
och följa upp arbetet. 

Figur 4. Samhandlingstmppa. 

Kommunerna i Kronobergs län - har ett lagstadgat tillsynsansvar inom ett flertal områden och det 
yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Kommunerna har ansvar för det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet som bedrivs på de olika arenorna som finns i kommunen. 
Folkhälsosamordnare, eller motsvarande funktion, med ett tydligt mandat bör finnas. 
Samordnaren ska kunna delca aktivt i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. 

Region Kronoberg - har ett ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård samt för regional tillväxt 
och utveclding10

• Detta innefattar kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågo1~ 
miljö- och ldimatfrågor, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor 
och kultur. Region Kronoberg har även en samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region 
Kronoberg kartlägger och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området 
samt ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län - har regeringens uppdrag att verka för att nationella mål får 
genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förutsättningar. Länsstyrelsens roll är bland 
annat att samordna insatser i länet genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
Exempel på sakområden är jämställdhet, folkhälsa (bland annat ANDT, förebyggande arbete och 
tillsyn), våld i nära relationer, mänsldiga rättigheter och etablering av nyanlända. 

Näringslivet, polisen, universitetet och id.eburna organisationer - kompletterar det läns
gemensamma folkhälsoarbetet. Samverkan och samhandling ska utvecldas och förstärkas i samråd 
med övriga berörda alnörer. 

POLITISK STYRNING 
Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för en positiv hälso
utveckling i befolkningen och kan utjämna skillnader i hälsa. Kommunfullmäktige och Region
fullmäktige är den politiska beslutsnivån som beslutar både om visionen för det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet och om prioriteringar av målområden. 

.Il 
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STRUKTUR FÖR LÄNSGEMENSAMT FOLKHÄLSOARBETE 
Det strategiska arbetet på regional nivå ska ha en tydlig struktur för att bli effektivt. Varje al{törs roll 
och ansvar beskrivs i föreliggande policy. 

Länets kommunchefer, regiondirektör, områdespolischef och länsråd agerar ledningsgrupp för det läns
gemensamma folkhälsoarbetet. De fattar beslut om arbetsordning, handlingsplaner kopplade till den 
länsgemensamma folkhälsopolicyn samt om uppdrag för nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete. 

Nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete består av kommunala samordnare för ANDT och/eller 
folkhälsoarbete, ANDT-samordnaren från Länsstyrelsen i Kronobergs län samt tjänstepersoner från 
Region Kronoberg. Nätverket ska hålla ihop och driva den länsgemensamma folkhälsopolicyn med 
tillhörande handlingsplaner framåt samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte. 

Den regionala samverkans- och stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
samt skola arbetar med frågor som rör samverkan och samarbete mellan Region Kronoberg och 
kommunerna. Strukturen består av ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, nätverk för skolchefer samt tre tvärgrupper (barn, vuxna, äldre). 

UPPFÖLJNING 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets kommuner 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och al{tualitetspröva den länsgemensamma folkhälso
policyn. Detta ska ske för varje ny mandatperiod. 

De regionala al{törerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län) ansvarar för årlig 
uppföljning av länsgemensamma handlingsplaner. Varje alnör ansvarar för en regelbunden 
uppföljning av lokala handlingsplaner. 

1 www.regionkronoberg.se/gronakronoberg 
2 Regeringskansliet (2003) Mål för folkhälsan prop. 2002/03:35. 
3 Folkhälsoinstitutet (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. 
4 Brundtlandrapporten FN-rapporten Vål' gemensamma ji'flmtid 1987 
5 Folkhälsoinstitutet (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010 & Nilsson I & Wadeskog A (2008). Det är bättre att stämma i 
bäcken än i ån -Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnande insatser kring barn och unga. 
6 Regeringskansliet (2008). En förnyad folkhälsopolitik. Prop.2007 /08:110. 
7 UNICEF (2012). Barnkonventionen. 
8 Regeringskansliet (2010a). Nationell strategi för att stärka barnets ränigheter i Sverige strategimål. 
9 Foll<liälsoinstitutet (201 Id). Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folldiälsopolitisk rapport 2010. 
10 Regleras enligt den stadiga förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713). 

/I 
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Ärende nr 12 

Ekonomisk rapport från nämnderna _ 

Handlingar läggs ut på hemsidan 
på fredag 
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Ärende nr 13 

Internbudget 2017 
kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) l':.JTingsryds 
~ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 341 

Internbudget 2017 kommunstyrelsen 
Dnr 2016/470 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2017 kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och redovisningsekonom David Gustafsson 
redogör för internbudget 2017 kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Internbudget 201 7 kommunstyrelsen 

I Utdraga bestyrkande 



109

Internbudget 2017 

Sammanfattning Internbudget 2017 KLF 

Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 

Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2017 års internbudget sammanfattas nedan: 

Övergripande prioriteringar 2017 

• Genomförande av förändrad tjänstemannaorganisation baserat på fullmäktiges beslut om 
förändrad politisk organisation. 

• Ledning och samordning av verkställandet av de politiska beslut som fattats inom ramen för 
uppdraget Hållbar ekonomi. 

• Ledning och samordning utifrån fullmäktiges tre prioriterade kommunövergripande mål: höjda 
resultat i skolan, fler bostäder och mer bredband. 

Följande förändringar genomförs i internbudgeten 

• Verksamheterna Medborgarkontor och Intern service flyttas från Informationsavdelningen till 
Kansliavdelningen. 

• Verksamheten Information flyttas från Informationsavdelningen till Utvecklingsavdelningen. 

• Verksamheterna inom Kultur och fritid flyttas från Kansliavdelningen till 
Utvecldingsavdelningen 

• Tjänsten som utvecklingsledare med fokus på interna processer flyttas från 
Utvecklingsavdelningen till Kansliavdelningen 

• Förvaltningsekonomer för Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen överförs till Ekonomiavdelningen. 

/3 
~ 

Budgetmässiga omfördelningar för övriga delar m, omorganisationen genomförs successivt under 
året eller senast 1 Jan 2018 i takt med att organisationsförändringarna verkställs enligt de tidsplaner 
som zpprättats. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2017 enligt protokollsbilaga. 

Tingsryd 2016-11-18 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BUDGETRAMAR 2017 
(tkr) 

Kommunledningsförvaltning 

110 Kommunchef 
111 Kansliavdelning 
112 Utvecklingsavdelning 

113 Ekonomiavdelning 

114 Personalavdelning 

116 lnformationsavdelning (exkl IT) 

!Summa 

Budg 2016 Plan 

Fullmäktige 2016 

-40 956 -40 956 

-1 537 -1 537 
-15 722 -15 722 

-3 644 -3 644 

-5 405 -5 405 

-9 501 -9 501 

-5 147 -5 147 

-40 956 -40 956 

Omfördelningar inom budget: 

Löneök Löneök 2017 Justering Summa 

2015 Köp o sälj internränta 2017 

-629 -25 70 -41 540 

-41 -1 -1 579 
-154 -14 39 -15 851 

-70 -2 -3 716 

-122 -3 13 -5 517 

-184 -3 18 -9 670 

-58 -2 -5 207 

-629 -25 70 -41 540 

1 

,~ 
CCG:s förslag 

Centrala Höjd Pris HE 1 HE2 HE2 CCG CCG Arbetsram 

poster AG 1,5% helår minskn återfört permanent tillf17-1B 2017 

0 -23 -221 56 0 -50 -170 -300 -42 248 

-5 1 -1 583 
-113 47 0 -50 -170 -300 -16 437 

-12 2 -3 726 

-10 2 -5 525 

-15 -43 2 -9 726 

-8 -38 2 -5 251 

0 -23 -221 56 0 -50 -170 -300 -42 248 

,~ 
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BUDGETRAMAR 2017 

(tkr) 

Kommunledningsförvaltning 

110 Kommunchef 
111 Kansliavdelning 
112 Utvecklingsavdelning 

113 Ekonomiavdelning 

114 Personalavdelning 

116 lnformationsavdelning (exkl IT) 

!Summa 

Ändr Ändr 

ksau KS 

0 0 

KS beslut 

Arbetsram Omf EU-pott 

2017 KLF KLF 

-42 248 0 0 

-1 583 250 
-16 437 5 

-3 726 -250 -16 

-5 525 -84 6 

-9 726 5 

-5 251 84 

-42 248 0 0 

EU-pott - utvecklingsavdelningen 

0,05% -21 2017 

0, 10% -41 2018 

0,20% -82 2019 

~ 

KF beslut 

Ändr Omorg KLF 

KF KLF 2017 

1195 0 -41 053 

-1 333 
995 4628 -10 809 
200 -9 795 -13 587 

-5 603 

-9 721 

5167 0 

1195 0 -41 053 

2 ,~ 
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Internbudget 2017 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

11 Kommunledningsförvaltningen 

Intäkt -20 112 -22 368 
Kostnad 61 068 63 421 
Nettobudget 40 956 41 053 

110 Kommunchef 
Intäkt -144 -144 
Kostnad 1 681 1477 
Nettobudget 1 537 1 333 

92067 Övrig kommungemensam verksamhet 
Intäkt -144 -144 
Kostnad 1 681 1 477 
Nettobudget 1 537 1 333 

111 Kanslichef 
Intäkt -1 593 -1 847 
Kostnad 12 917 12 656 
Nettobudget 11 324 10 809 

10010 Kommunfullmäktige 
Intäkt 0 0 
Kostnad 978 0 
Nettobudget 978 0 

10011 Kommunstyrelsen 
Intäkt 0 0 
Kostnad 2 031 2 059 
Nettobudget 2 031 2 059 

10014 KS personalutskott 
Intäkt 0 0 
Kostnad 54 54 
Nettobudget 54 54 

10060 Valnämnd 
Intäkt 0 0 
Kostnad 23 23 
Nettobudget 23 23 

13010 Politisk administration 
Intäkt 0 0 
Kostnad 986 1 012 
Nettobudget 986 1 012 

13020 Överförmyndarverksamhet 
Intäkt -279 -728 
Kostnad 1 814 2 742 
Nettobudget 1 535 2 014 

Kommunledningsförvaltningen 

3 
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Internbudget 2017 

22510 Konsumentrådgivning 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

26310 Folkhälsa 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

27521 Administration säkerhetsarbete 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

83200 Samhällsbetalda transporter 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

Budget 
2016 

0 
23 
23 

0 
0 
0 

-465 
681 
216 

-506 
506 

0 

90276 Övrig gemensam verksamhet {bredband) 
Intäkt 0 
Kostnad 20 
Nettobudget 20 

92060 Kansliadministration 
Intäkt -6 
Kostnad 953 
Nettobudget 947 

92064 Medborgarkontoret 
Intäkt -71 
Kostnad 2419 
Nettobudget 2 348 

92065 Intern service 
Intäkt -266 
Kostnad 1 220 
Nettobudget 954 

92066 Kommunarkiv 
Intäkt 0 
Kostnad 721 
Nettobudget 721 

Budget 
2017 

0 
0 
0 

0 
70 
70 

-465 
781 
316 

-519 
519 

0 

0 
20 
20 

-6 
971 
965 

-71 
2 312 
2 241 

-58 
877 
819 

0 
728 
728 

92067 Övrig kommungemensam verksamhet {utvecklingsledare) 
Intäkt O 0 
Kostnad 488 488 
Nettobudget 488 488 

Kommunledningsförvaltningen 
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Internbudget 2017 2016-11-18 

Budget Budget 
2016 2017 

112 Utvecklingschef 
Intäkt -4181 -3 965 
Kostnad 17 370 17 552 
Nettobudget 13 189 13 587 

10013 KS kultur- & fritidsutskott 
Intäkt 0 0 
Kostnad 137 141 
Nettobudget 137 141 

22010 Näringslivsbefrämjande åtgärder 
Intäkt 0 0 
Kostnad 662 663 
Nettobudget 662 663 

22020 Landsbygdsutveckling 
Intäkt -80 -100 
Kostnad 838 869 
Nettobudget 758 769 

23010 Turistverksamhet 
Intäkt -120 -122 
Kostnad 1 012 1 036 
Nettobudget 892 914 

23012 Stöd turistverksamhet 
Intäkt 0 0 
Kostnad 307 107 
Nettobudget 307 107 

28011 lnflyttningsarbete 
Intäkt 0 0 
Kostnad 19 19 
Nettobudget 19 19 

30100 Samlingslokaler 
Intäkt -150 -150 
Kostnad 1123 1 270 
Nettobudget 973 1120 

30200 Stöd till fritidsföreningar 
Intäkt 0 0 
Kostnad 1 370 1 370 
Nettobudget 1 370 1 370 

3101 O Stöd till studieförbund 
Intäkt 0 0 
Kostnad 400 400 
Nettobudget 400 400 

31020 Stöd SISU Idrotts utbildarna 
Intäkt 0 0 
Kostnad 100 100 
Nettobudget 100 100 

Kommunledningsförvaltningen 

5 
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Internbudget 2017 

Budget 
2016 

31510 Stöd till kulturella föreningar 
Intäkt 0 
Kostnad 350 
Nettobudget 350 

31530 Konst- o utställningsverksamhet 
Intäkt -100 
Kostnad 140 
Nettobudget 40 

34100 Idrottsanläggningar 
Intäkt -575 
Kostnad 3 747 
Nettobudget 3172 

34200 Badanläggningar 
Intäkt -4 
Kostnad 439 
Nettobudget 435 

34400 Friluftsleder och naturreservat 
Intäkt 0 
Kostnad 409 
Nettobudget 409 

39100 Administration kultur och fritid 
Intäkt 0 
Kostnad 802 
Nettobudget 802 

60040 Integration 
Intäkt -2 669 
Kostnad 2 669 
Nettobudget 0 

90272 Gemensam information och marknadsföring 
Intäkt 0 
Kostnad 1 804 
Nettobudget 1 804 

90275 Strategiskt arbete 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

92091 Arbete åt utomstående 
Intäkt 
Kostnad 
Nettobudget 

Kommunledningsförvaltningen 
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-250 
809 
559 

-233 
233 

0 

Budget 
2017 

0 
350 
350 

-100 
140 

40 

-575 
3 633 
3 058 

-5 
440 
435 

0 
408 
408 

0 
754 
754 

-2 680 
2 680 

0 

0 
2107 
2107 

0 
832 
832 

-233 
233 

0 

/1 
2016-11-18 ~ 
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Budget Budget 
2016 2017 

113 Ekonomichef 
Intäkt -1 859 -3 673 
Kostnad 7 264 9276 
Nettobudget 5405 5 603 

92061 Ekonomiadministration 
Intäkt -1 168 -2 925 
Kostnad 6 573 8 528 
Nettobudget 5405 5 603 

92091 Arbete åt utomstående 
Intäkt -691 -748 
Kostnad 691 748 
Nettobudget 0 0 

114 Personalchef 
Intäkt -92 -92 
Kostnad 9 593 9 813 
Nettobudget 9 501 9 721 

6101 O Arbetsmarknadsåtgärder 
Intäkt 0 0 
Kostnad 578 580 
Nettobudget 578 580 

90270 Personalbefrämjande åtgärder 
Intäkt 0 0 
Kostnad 1 810 1 830 
Nettobudget 1 810 1 830 

90273 Om placeringstjänster 
Intäkt 0 0 
Kostnad 895 895 
Nettobudget 895 895 

92062 Personaladministration 
Intäkt -92 -92 
Kostnad 6 310 6 508 
Nettobudget 6 218 6 416 

116 IT -ansvarig 
Intäkt -12 243 -12 647 
Kostnad 12243 12 647 
Nettobudget 0 0 

92069 Central IT-verksamhet 
Intäkt -12 243 -12 647 
Kostnad 12243 12 647 
Nettobudget 0 0 

Kommunledningsförvaltningen 

7 
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Upphandlingsplan 2017 

Förvaltning/bolag: Kommunledningsförvaltningen 

Banktjänster 
Finansiell leasing 

Pensionsadministration + försäkrin 

VäxelupphandHng 

Nytt diarie- och ärendehanteringssystem 
Aruba Trådlöst nätverk 
Internetaccess 
Telenor, telefoni 
Mobiltelefoner 

Drift av kaskad 

Okänt då vi precis är i 
ett uppstartsskede 

2017Q2 
2017Q3 

2018 Ql 

under2017 
2016-05-09, men kommer 

sannolikt inte hinna sägas upp 
under 2016. 
Avtal saknas 
2017-12-31 

2017-12-31, förlängningmöjliP-
2017-06-30 

2018 Q2 

8 

~~ 

Daniel Gustafsson 
Daniel Gustafsson 

Helena Clemedtson Ja 

Eva Palmer Ja 

Eva Palmer 
Eva Palmer 
Eva Palmer Ja 
Eva Palmer Ja 
Eva Palmer Ja 

Utvecklin_gschef 

\~ 
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Ärende nr 14 

Ansökan om bidrag till 
Tingsryds civilförsvarsförening 
verksamhetsåret 2016 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) ~Tingsryds 
~ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 330 

Ansökan om bidrag till Tingsryds civilförsvarsförening 
verksamhetsåret 2016 
Dnr 2016/380 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Tingsryds Civilförsvarsförening 
verksamhets bidrag för år 2016 om 20 000 kr. 

2. Beloppet anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete 
(27521). 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Civilförsvarsförening har för 2016 års verksamhet sökt ett bidrag 
på 20 000 kronor. Föreningen utför på ideell basis viktiga uppgifter inom 
totalförsvaret som ytterst är kommunala ansvarsområden. Härigenom står 
Civilförsvarsföreningen i en särställning i förhållande till annan ideell 
föreningsverksamhet inom kommunen. Civilförsvarsföreningen har bland 
annat hand om utbildning och samordning av den Frivilliga resursgruppen 
(FRG), och de ska också köpa in viss utrustning till de personer som ingår i 
FRG. 

Kansliavdelningen föreslår att Tingsryds Civilförsvarsförening erhåller det 
sökta bidraget på 20 000 kronor för 2016 års verksamhet samt att pengarna 
anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete (27521). Pengar för 
detta ändamål finns anslagna i budgeten för 2016. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Civilförsvarsförenings ansökan om kommunalt bidrag samt 
budget 2016. 
Årsmötesprotokoll 2016 från Civilförsvarsförbundet Tingsryd (=Tingsryds 
Civilförsvarsförening). 

I Otdragsbestyrkande 
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TINGSRYDS 
CIVILFÖRSVARSFÖRENING 

Bilaga Ks Au§ 330 2016-11-09 

Styrelsens förslag till budget för Tingsryds Civilförsvarsförening 

för verksamhetsåret 2016 

81,JDGET 2016 

UTGIFTER INKOMSTER 

TINGSRYDS KOMMUN 

2016 -10- 2 7 I - o 

Dnr · /6 tCJ?-

Uppföljning av HLR + FRG 20 000,00 kr 

5 000,00 kr 

Behålln från föreg år 31 664,00 kr 

I\. .mader för medverkan 
vid evenemang i kommunen 

Reseräkning 

CF material 

Kontors- och datamaterial 

Kopiering + Porto 

Arvode 3 st a 999 

Sammanträden 

5 000,00 kr 

5 000,00 kr 

5 000,00 kr 

1 000,00 kr 

2 997,00 kr 

10 000,00 kr 

53 997,00 kr 

Medlemsavgift 2 500,00 kr 

Ränta 1,00 kr 

Sökt anslag fr komml 20 000,00 kr 

54165,00 kr §umma =-----------------------------
Ansökan om kommunalt ansla 
för verksamhetsåret 2016 med glUilCPkr ~OtJoO 
L - -

Förening arbetar med utåtriktad verksamhet till medborgare och föreningar i kommunen. 
Utbildning på Hjärt- och lungräddning, krisverksamhet. Vilsestig för barn finns ute 
i kommunen, och vi kommer att anlägga fler i kommunen Vi kommer också att arbeta 
med fallskadepreventioner och bättre balans hos äldre. _ 
Vi ser det mycket viktigt att behålla frivilliga resursgrupperna och uppdater d~,-för· 
att finnas till hands om det skulle behövas. Vi kommer att söka sammarb~.a ;;z:: när det gäller flyktinga:;n; WJL-
Stig Kartlsson ~ illa Lundström 
Ordförande Kassör 
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Civilförsvarsförbundet 
www.civil.se Tingsryd 

2016-03-08 

Ordinarie föreningsstämma med Civilförsvarsförbundet Tingsryd 

Tid: 2016-03-08 W. 18:30 
Plats: lokal Åsnen kommunhuset 

Årsmötesprotokoll 2016 

1. Val av ordförande och protokollförare för stämman 
Valdes Jörgen Larsson och Peter Möller 

2. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
Jan-Olof Persson och Tora Thuresson. 

3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst. 
Ca fyra veckor innan till medlemmar och ingen annons i SMP pga. för dyrt. 

4. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse. 
Stig Karlsson läste upp verksamhets berättelsen muntligt. (Bilaga 1) 

5. Vi bör underteckna balans och resultat rapport av alla i styrelsen. Gunilla 
Lundström föredrog balans och resultatrapport. Ok! 
Underskott -2 766,70 behållning 31 664,19 godkändes och överförs på 2016. 

(bilaga 2) 

6. Mariann Sandin läste upp revisorernas berättelse. Den godkändes och lades till 
handlingarna. Att notera är att revisorerna skall ha tillgång till alla 
styrelseprotokoll. Vilket inte var fallet i år. (bilaga 3) 

7. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning. 
Godkändes av mötet. 

8. Fastställande av medlemsavgift. 
Som tidigare 50 SEK. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 
Med ändring i budget såsom lyder: föreningen ansöker om 30000 sek från 
kommunen. Ansökan kommunalt bidrag istället för beviljat anslag och . 
förändring behållning inkomster budget 2016: 34165 sek till 64165 sek. 
Verksamhetsplan och budget godkändes. (bilaga 4) 
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l_ 

:rn. ]Bestämmande av antalet Xedamöte:r och e:rsätta:re i föreningssty:relsen samt deras ) \/ 
mandat period. 

1 
~~ 

6 ordinarie ledamöter 3 väljes va:rje år som tidigare och 6 ersättare 3 väljes varje '-" 
år + 1 ordförande. 

11. Val enligt §7.1 och §11.2 enligt nedan: 
a) JFöreningsordförande 

Stig Karlsson 
b) Sex styrelseledamöter. Tre för ett (1) år samt tre för två (2) år. 

lår= Peter Möller, Åke Sandin, fyllnadsval 1 år Karl-Erik Knutsson 
2år= Marita Gustavsson, Jörgen Larsson, Gunilla Lundström. 

c) Ersättare för ledamöter och turordning för dem. 
2år= Kjell Hansson, Tomas Lundström, Kjell Thuresson, Rolf Johansson 
lår= Bengt Olsson, fyllnadsval 1 år Göran Hansson. 

d) Två revisorer och ersättare för dem. 
Marianne Sandin och Jan-Olof Persson ersättare Karin Mellgren samtliga väljes 
på 1 år. 

Årsmötet ville framhålla att det var god stämning och bra närvaro på 
styrelsemötena under året. Nästan alla såväl ordinarie som ersättare närvarar. 

12. Det år ordinarie distriktstämma äger rum sker val enligt distriktets stadga §4.3. 
Peter Möller, Stig Karlsson automatiskt vald, Gunilla Lundström. 

13. Det år ordinarie riksstämma äger rum. 
Inget i år 2016. 

14. Val av valberedning för tiden till och med nästa ordinarie stämma. 
Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer varav en skall vara 
sammankallande ordförande. Helena Fransson sammankallande. Joakim 
Nilsson, Bengt Olsson. Omval godkänt av årsmötet. 

15. Övriga på föredragningslistan upptagna ämnen. 
Ing~t övrigt uppkommit. 

1 timma och tio minuter. 

Sekreterare: Ordförande: 
J>at,i Hal,,,. ~~ 

Justerare: 
JMo.-OtotP~ 

• 

Mötets Ordförande: 
J~~ 

Justerare: 
1~1~ 
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Ärende nr 15 

Återrapportering av samt beslut om 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 16 

Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 
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Ärende nr 17 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 18 

Ärenden enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 
2016-11-07 och 2016-11-21, 
enligt kultur- och fritidsutskottet från 
sammanträdet 2016-10-26 samt enligt 
personalutskottets protokoll från 
sammanträdet 2016-11-07. 
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