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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

usterare 

§ 335 

Information om fastigheten Örmo 1 :88 
Dnr 2015/662 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
att skriva under erforderliga dokument i ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att hantera 
ärendet vidare och att detta ska ske så att utfallet för kommunen blir så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Örmo 1:88 i Konga är obebodd och samhällsbyggnadsnämnden önskar 
antingen riva fastigheten eller avyttra densamma snarast möjligt, då den bedöms 
utgöra en fara för allmänheten. Fastigheten ägs av ett tyskt dödsbo, vilket är 
avslutat och stängt i Tyskland. Det finns inga kända anspråk och fastigheten 
bedöms inte ha något värde. 

För att kommunen ska kunna ta över fastigheten och antingen säkra eller avyttra 
den, har socialförvaltningen, i enlighet med gällande lag, lämnat in en 
dödsboanmälan till Tingsrätten i Stockholm. Boutredare är utsedd och arvoderas 
enligt lag av den som gjort dödsboanmälan, således kommunen. Då fastigheten inte 
betingar något värde kan ärendet hanteras på två sätt, vilka kan ha olika påverkan 
på tiden för när fastigheten kan säkras. Det svenska dödsboet kan begäras i 
konkurs, vilket har gjorts, och en konkursförvaltare tillsättas. Alternativt dras 
konkursansökan tillbaka och kommunen tillsätter en god man som bevakar 
bortavarande arvingars rätt och avslutar det svenska dödsboet. Därigenom kan 
kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, överta fastigheten och själv 
åtgärda alternativt avyttra densamma. Processen att utröna vilken väg som är 
lämpligast pågår. Kommunen har anstånd att lämna besked till Tingsrätten den 5 
december 2016. 

Beroende på vilken väg som väljs är boutredaren enligt lag personligt ansvarig för 
eventuella framtida krav från arvingar. För att gå vidare önskar denne att 
kommunen undertecknar en skadelöshetsförbindelse. Bedömningen är att risken för 
framtida krav från arvingar är ytterst liten, varför det rekommenderas att 
skadelöshetsförbindelsen skrivs under. För att inte förlora tid föreslås också att 
kommunchefen får i uppdrag att hantera ärendet vidare och att så ska ske på ett för 
kommunen så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-11-21 

Beslutet skickas till: Kanslichefen, SBN, Samhällsbyggnadschefen, SN och 
avdelningschef Vuxna IFO 

2016-11-29 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

Eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2016-11-21 

Till Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

Information om och hantering av fastighet Örmo 1 :88 

KS Au beslutar 
Att ta emot information om aktuell status avseende fastigheten Önno 1: 8 8 
Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga dokument i ärendet 
Att ge kommunchefen i uppdrag att hantera vidare hantering av ärendet och att detta ska ske så 
att utfallet för kommunen blir så kostnadseffektivt som möjligt 

Sammanfattning 
Fastigheten Önno 1:88 iKonga är obebodd och samhällsbyggnadsnäninden önskar antingen 
riva fastigheten eller avyttra densamma snarast möjligt, då den bedöms utgöra en fara för all
mänheten. Fastigheten ägs av ett tyskt dödsbo, vilket är avslutat och stängt i Tyskland. Det finns 
inga kända arvsanspråk och fastigheten bedöms inte ha något värde. 

För att kommunen ska kunna ta över fastigheten och antingen säkra eller avyttra den, har social
förvaltningen, i enlighet med gällande lag, lämnat in en dödsboanmälan till Tingsrätten i Stock
holm. Boutredare är utsedd och arvoderas enligt lag av den som gjort dödsboanmälan, således 
kommunen. Då fastigheten inte betingar något värde kan ärendet hanteras på två sätt, vilka kan 
ha olika påverkan på tiden för när fastigheten kan säkras. Det svenska dödsboet kan begäras i 
konkurs, vilket har gjorts, och en konkursförvaltare tillsätts. Alternativt dras konkursansökan 
tillbaka och kommunen tillsätter en god man som bevakar bortavarande arvingars rätt och avslu
tar det svenska dödsboet. Därigenom kan kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, 
överta fastigheten och själv åtgärda alternativt avyttra densamma. Processen att utröna vilken 
väg som är lämpligast pågår. Kommunen har anstånd att lämna besked till Tingsrätten till den 5 
december 2016. 

Beroende på vilken väg som väljs är boutredaren enligt lag personligt ansvarig för eventuella 
framtida krav från arvingar. För att gå vidare önskar denne att kommunen undertecknar en ska
delöshetsförbindelse. Bedömningen är att risken för framtida krav från arvingar är ytterst liten, 
varför det rekommenderas att skadelöshetsförbindelsen skrivs under. 
För att inte förlora tid föreslås också att kommunchefen får i uppdrag att hantera ärendet vidare 
och att så ska ske på ett för kommunen så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Inget övrigt beslutsunderlag föreligger. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltning, Eva Palmer 
Samhällsbyggnadsnämnd och Samhällsbyggnadsförvaltning, Jonas Weidenmark 
Socialnämnden och Socialförvaltning, Evelina Magnusson 
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Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

2016/444 133 

2016/452 119 

2016/152 211 

Justerare 

§ 336 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Migrationsverket, skrivelse 
Planering av mottagande av nyanlända för bosättning under 2017 

2. Transportstyrelsen, nyhetsbrev 

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 
16:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
16:58 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrätt;sform 

4. Socialnämnden, protokoll 2016-10-25 
Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Tingsryds kommun och Brottsofferjouren 

5. Samhälls byggnadsfö rvaltningen, skrivelse 

.,rt:2: 
!/~/ 

Stoppande av Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 1 :29 
i Tingsryds kommun 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

2016/455 929 

Justerare 

§ 337 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Rigmor Franzen, medborgarförslag 
Att Träffpunkten i Urshult flyttas till bibliotekslokalen och att bokbilen 
gör besök där en gång per vecka 
Översänd till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 338 

Refarm 2030 - om hållbar odling 
Dnr 2016/460 466 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Gösta Skoglund, senior ekopedagog från föreningen Refarm 2030, 
informerar om föreningens verksamhet. 

Föreningen samlar regioner, kommuner, företag, akademi och enskilda som 
vill utveckla svensk livsmedels- och matproduktion samt relationen 
stad/land till ett europeiskt föredöme. 

Regionalt är Växjö och Älmhults kommuner medlemmar i Refarm. 

Föreningen lyfter bland annat fram odlingsprojekt i stadsmiljö och projekt 
som är utformade som ett kretsloppssystem. Ett exempel på det sistnämnda 
är att några medlemmar i föreningen har fått medel från Vinnova för ett 
projekt som gäller fiskodling med restvärme. Gösta Skoglund visar även en 
bild på en s.k. akvaponik som består av en del akvarium med en 
ovanliggande odlingsbädd. Fiskens avföring blir gödsel till växtodling på 
bädden. För övrigt anses ett ökat intag av grönsaker och fisk motverka 
negativ klimatpåverkan. 

Förutom hållbarhetsaspekter finns förhoppningen att föreningens visioner 
och projekt kan gynna nyföretagande, integration av nya svenskar och 
medföra en högre grad av nationell självförsörjning av livsmedel. 

Medverkar vid sammanträdet gör även kostchef Jens Vikingsson och 
integrationssamordnare Stefan Johansson. 

Föreningen uppvaktar för närvarande länets kommuner. Tingsryds kommun 
kan ta ställning till eventuellt medlemskap i föreningen. 

Besluts underlag 

Presentationsbilder från Refarm 

I Otdrall$bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 339 

Information om detaljplan för fastigheten i Sånnahult 2:3 
samt markundersökning 
Dnr 2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott inväntar svar 
från ytterligare provtagning om förekomst av DDT 
från Statens Geotekniska Institut (SIG) i Linköping och 
miljömedicin, Lund 
samt uppgift om vem som äger fastigheten vid Lunnabacken. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Sånnahult 2:3 (Kurrebo) köptes 1899 av kapten Klingspor som 
lät plantera 3000 äppelträd på fastigheten. 1942 övertogs den av 
Hushållningssällskapet som bedrev fruktodlingsskola och försöksodling. 
1996 köptes fastigheten av Tingsryd kommun som överlät den till Stiftelsen 
Kurrebo. Stiftelsens kapital har utgjorts av en nyttjanderätt till fastigheten. 

I samband med att kommunfullmäktige i november 2015 beslutade om 
försäljning bestämdes att fastigheten skulle planläggas. 

För att kunna göra en detaljplan måste marken vara lämplig för planens 
ändamål. Eftersom fastigheten hade en misstänkt förorening krävdes 
markundersökningar med avseende på föroreningarna. 

Provtagning gällande markföroreningar (metall och olika 
bekämpningsmedel m.m) har gjorts i två omgångar av en konsultfirma. 
Proven har påvisat förekomst av DDT i högre halter än gränsvärden för 
känslig markanvändning (gäller bland annat markanvändning för boende). I 
vissa punkter finns DDT halter som överskrider gränsen även för mindre 
känslig markanvändning. 

Ingen DDT har hittats i grundvattnet på fastigheten. 

Konsultfirman rekommenderar i sin rapport att marken skall saneras. 
Miljöavdelningens preliminära bedömning är att endast sanering av mark 
som skall användas för känslig markanvändning är nödvändig. 
Länsstyrelsen delar miljöavdelningens bedömning. Ärendet är på remiss hos 
SGI i Linköping och miljömedicin i Lund. Deras bedömningar blir 
avgörande för miljöavdelningens slutbedömning. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

usterare 

§ 339 forts. Dnr 2015/459 213 

Efter inkomna remissvar skrivs ett slutgiltigt yttrande från 
miljöavdelningen. Vid behov skrivs ett föreläggande eller förbehåll på 
markens användning. Föreläggandet läggs in i fastighetsregistret för att 
säkerställa att det gäller även framtida ägare. 

Vid sammanträdet diskuteras också behovet av ytterligare provtagning för 
att se var förekomsten av DDT "upphör". En fråga finns också om vem som 
äger fastigheten vid Lunnabacken. 

Beslutsunderlag 

Presentations bilder från miljöhandläggare Kristina Brovall, 2016-11-21 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöchef Camilla Norrman 
Miljöhandläggare Kristina Brovall 

2016-11-29 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

usterare 

§ 340 

Information om förfallen fastighet i Fridafors, Bjällernäs 
1:53 
Dnr 2016/467 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan flera år finns en förfallen fastighet i Fridafors, Bjällemäs 1 :53. För 
närvarande ligger ett vitesföreläggande kopplat till fastigheten hos mark-och 
miljödomstolen. 

Arbetsutskottet samtalar med samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl
Henrik Henmalm (M) samt bygg- och miljöchef Camilla Norrman om 
ärendet. Ett önskemål förs fram att bygg- och miljöchefen ska utreda 
ungefärlig kostnad för rivning samt ta reda på ärendets status hos mark-och 
miljödomstolen. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöchefen 

2016-11-29 
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Justerare 

§ 341 

Internbudget 2017 kommunstyrelsen 
Dnr 2016/470 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer internbudget 201 7 kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

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

Besluts underlag 

Internbudget 2017 kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 342 

Genomgång företagsbesök 
Dnr 2016/181 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att föra vidare 
synpunkter till de ansvariga kommunala tjänstemännen. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter besökte 26 oktober och 8-9 november olika 
företag i kommunen. Ledamöterna har samlat in företagarnas synpunkter 
och ideer gentemot kommunen som de samtalar om vid dagens 
sammanträde. Kommunchef Laila J eppsson samlar in de synpunkter som 
ska lämnas över till olika kommunala tjänstemän. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I Otdragsbestyrkande 2016-11-29 
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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 Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 343 forts. Dnr 2016/450 706 

Besluts underlag 

Socialnämnden§ 447, 2016-10-25 

I Utdragsbestyrkande 
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2016-10-25 

§ 447 

Avgiftsförändringar 2017 
Dnr 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/telefonkontak:t 
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. 

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. 

Utdrags bestyrkande 
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2016-10-25 

Forts§ 447 Dnr 2016/357 SN 706 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonom Simon Ringtun, 2016-10-14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

SAM1v.1ANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-20 

§ 368 

Avgiftsförändringar 2015 
2015/387 SN 706 

Socialnämndens beslut 

8(23) 

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

Matabonnemang per månad ( alla mål.tider) 
Middag/ lunch/ Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjuk.vård) 
Trygghetslarm / telefon.kontakt 
Tillfälliga :insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

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

335 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om 
avgiften inte höjs mer än konsum.eniprisindex (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 avgiftshöjn:ingar 
inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En interri. höjning av kosipriset beroende på ökade personalkostnader och 
ökade övriga kostnader inom kostorganisationen genomförs :inför 2016. 
Kostnadsölmingen 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 kostuadsökningen ca 600 tlcr. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun· 

Socialnämnden 

Justerare 

.Il? 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 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 mfuskar, 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 förvaltnmgens självkostnadspris 
per timme. Tim priset är fastställt till 3 25 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 

Utdragsbestyrkande 

201.r- IO - 2C/ 
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~Tingsryds 
\:!;Jkommun 

Socialförvaltningen 

Per Elmgren 
0477 44312 

per.elmgren@tingsryd.se 

Avgiftsförändringar 2016 

Föi·slag till beslut 

Zot s/..? 11:'f SN' 7-o 6 

TJÄNSTESKRIVELSE- 1 (2) 

Dc:1tum (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 

Timpris, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjuk.vård) 
Trygghetslarm / telefonkontalct 
Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

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

335 la' 

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 kostpriset beroende på ökade personalkostnader och ökade 'övriga 
kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. Kostnads ökningen uppgår till 
6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 th. Genomslaget blir dock inte så stort pga en 
marginell budgeterad volymminskning, netto blir kostnadsökningen ca 600 tkr. 

Nämnden har, i budget:ramama, erhållit en kompensation inför 2016 för "köp och sälj" 
mot Kostorganisationen på 240 tla· 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 minskar, 
dvs nämnden tappar intälcter i form av omvårdnadsavgifter. Det är dock svårt att be
rälma hur detta slår i detalj. 

Tingsryds kommun 
13ox88 
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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Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris per timme. 
Timp1iset fu· fastställt till 325 kr för 2015. Timpriset föreslås höjas i nivå med kommu
nens generella antagande om att lönekostnadema höjs med 3,1 % under 2016. Timpriset 
för 2016 blir då 335 kr. 

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

Middag/ lunch/ Matdistribution 

Frukost 

Kvällsmat 

Kaffe 

Tim.pris, dvs följande avgifter: 

Kommunal hälso- o·ch sjukvård (hemsjukvård) 

Trygghetslann / telefonkontakt 

Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Per Elmgren 
Ekonom 

3 120 la-

50 kr 
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 



~Tingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

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 la 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 Utdragsbestyrkande 



l:.:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

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 Utdragsbestyrkande 



Bilaga Ks Au§ 344 2016-11-29 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(30) 

2016-10-25 

§ 448 

Ändrade avgifter för Hälso- och sjukvård 
Dm 2016/358 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna förslaget vidare till kommunfullmälctige 
for beslut att gälla fr.o.m. 2017-01-01 enligt följande modell: 

Avgifterna 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 ocb/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 hemsjukvårds:insatsen än vad behovet kräver. 

Utdrags bestyrkande 

/(, lr o ·,1- 12, 



~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

j(II 

SAMMAJ\TTRÄDESPROTOKOLt 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 
hem.sjukvården. 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 fler1:1- gånger/ dygn. I vissa fall kan 
situationer uppstå då den som betalat avgiften för en insats i månaden tycka 
sig ha rätt ti.11 fler :insatser somt.ex. hjälp med provtagning i hemmet, 
hämtning av läkemedel på Apoteket eller tillsyn av nytillkomna besvär 
eftersom man redan har betalat avgiften. Systemet salcnar incitament för 
personer som har förmågan att utföra vissa insatser själva att faktiskt göra 
det. 

Ärendets beredning 

Avdelningschef för Hälso-och sjukvården har, ti.llsammans 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 ti.mpris för år 2017) 
vid sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Marie Carlsson Jensen 
0477 443 15 

Marie.carlssonjensen@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

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 
hemsjuk.vårdsinsatsen än vad behovet kräver. 

Beskrivning av ärendet 
Den som blir beviljad hälso-och sjuk.vårdande insatser blir inskriven i hemsjukvården. 
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 sjuk:vårdspersonal, dvs sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 
Avgifterna 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 uppfölj ande besök relaterade till akuta 
händelser. 
Avgifter tas inte ut för barn och ungdomar under 20 år. 

1(2) 

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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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 Jensen 
Avdelningschef 
Hälso- och sjukvård 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 

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. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 458, 2016-10-25 

I Utdrag,;bestyrkande 



Bilaga Ks Au§ 345 2016-11-21 

~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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 alka ho !lag 
skrivit angående beslut av taxa. Kommunen får ta ut avgift för 
tillståndsprövning och tillsyn samt av den som driver anmälningsplik:tig 
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 ror år 2015. 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justomr/1?' 

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. 

Avgifterna för tillståndshavare utgörs av olika typer av kostnader. Dels finns 
en ansölaringsavgift som är en engångsavgift vid det tillfället som ansökan 
sker. Dels finns det en tillsynsavgi:ft för tillståndshavare med stadigvarande 
serveringstillstånd. Tillsynsavgi:ften i Tingsryds kommun har tills nu bestått 
enbart av en rörlig del, som baseras på omsättning av sålda alkoholdrycker. 
Vanligast är att tillsynsavgi:ften 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 fall föreslås att tidigare separata avgi:ftskategorier slås ihop och även 
tvärt om, att vissa nu befintliga avgi:ftskategorier delas i olika 
avgi:ftskategorier. De avgifter som fnms 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 
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Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 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 50 %, byte av 
driftsansvarig/restaurangchef 
Stadigvarande serveringstillstånd 
gemensamt serveringsutrymme 
Tillfällig utölming av stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta servering 
till allmänheten 

Nuvarande 
avgift 

5000kr 

5000kr 

2500kr 
serverings lokal, 
alkoholdryck 
1500kr 
serveringstid 

300krtillfällig 
utökad 
serveringstid 

-

-

-

-

Utdrags bestyrkande 

{l,1\ Ot-

Förslag Förändring 
till mot nuvarande 
avgift avgift 
6000kr + lOOOkr 

2500kr -2500kr 

2700kr Ihopslagning av 
avgiftskategorier 
+200 kr 
serverin.gslokal, 
alkoholdryck 
+ 1200kr 
serverin.gstid 

800kr + 500kr tillfällig 
utökad 
serveringstid 
Ny avgift vad 
gäller 
serveringslokal 
och 
alkoholdryck 

--

4500kr Ny avgift 

2500kr Ny avgift 

1500kr Ny avgift 

lOOOkr Ny avgift 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dnr 2016/363 SN 706 

Tillfälliga tillstånd 

Avgift avseende Nuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot nuvarande 

avl!"ift avgift 
Tillfälligt a1Jmänh.eten 1 dag 3000kr 3000kr* Ny 

av giftsindelning 
Tillfälligt allmänheten 2 till 5 3000kr 3500kr* + 500kr 
sammanhängande dagar per ansökan 
Tillfälligt allmänheten 1 dag ideella 3000kr 500kr* -2500kr 
förerringar 
Tillfällig pausservering 300kr lOOOkr* +700kr 
Tillfälligt slutet sällskap 300kr 500kr* +200kr 
Provsmakningstillstånd, - 2000kr* Ny avgift 
parti.handlare (8 kap 6§ 2 p. AL) 1 
dag (mässtillstånd) 
Provsmalmingstillstånd, 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 anmälningsärenden 

Avgift avseende rNuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot nuvarande 

avgift avgift 
Krvddrring av snaps - Okr Ingen förändring 
Provsmalming tillståndshavare - Okr Ingen förändring 
Godkännande lokal catering - Okr Ingen förändring 
Anmälan folköl - Okr Ingen förändring 
detalihandel/servering 
Anmälan minibar/rumsservering - Okr Ingen förändring 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
\!:}kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 

Kunskapsprov 

Avgift avseende 

Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, stadigvarande 
serveringstillstånd i slutet sällskap 
vid cate;ringverksamhet 
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(l 1.00-01.00) betalar 
dessutom ett tillägg 
Tillsyn detaljhandel/servering av 
folköl 

2016/363 SN 706 

Nuvarande Förs\ag 
avgift till 

avgift 
- 600kr 

Per gång 

- 550kr 
Per gång 

- 500kr 
Per gång 

Nuvarande Förslag 
avgift till 

avgift 
- 500kr 

- 500kr 

- lOOOkr 

Förändring 
mot nuvarande 
av!!ift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

Förändring 
mot nuvarande 
avgift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

* För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i ansölmingsavgiften 

Utdrags bestyrkande 

lb I\ c·l-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dm 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 + l80kr 
500 001 - 1 000 000 4600kr 4830kr +230kr 
1 000 0001- 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 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 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 



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 

Utredrung från tillståndsenheten i Växjö, 2016-10-19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Alkoholhandläggare 

Utdrags bestyrkande 

500kr 

30(30) 

Ny 
avgift 



Tillstånds enheten 
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 
alctuella. 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-posVhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



'{ingsryds 
llommun 

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 ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för stadigvarande 
serveringstillstånd är intäkterna för verksamheten 99 100 kr. 

Tingsryds kommun betalade 251 300 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 ansöknings- 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 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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UTREDNING 

2016-10-19 

Ansökningsavgifter 
St d' d till t° d a 1gvaran e s an 
Avgift avseende Nuvarande 

avgift 
Nyansökan; stadigvarande 5000 kr 
serveringstillstånd till 
allmänheten, 
slutet sällskap, 
cateringverksamhet till slutet 
sällskap samt 
provsmakningstillstånd(8kap. 
7 § 2 st.) 

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

Dnr 

Förslag till Förändring mot 
avgift nuvarande av2:ift 
6000 kr + 1000 kr 

2500 kr -2500 kr 

2700kr !hopslagning av 
stadigvarande serveringslokal, av giftskategorier 
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 

serveringslokal 
och alkoholdryck 

Byte av - 4500kr Ny avgift 
ägarförhållande/styrelse/ 
driftansvarig/ restaurangchef 
med 50% eller mer 
Byte av - 2500kr Ny avgift 
ägarförhållande/styrelse 
mindre än 5 0 %, 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 



Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
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Tingsryds kommun 
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serveringsutrymme 
Tillfällig utökning av 
stadigvarande 

UTREDNING 

2016-10-19 

-

serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta 
servering till allmänheten 

T'llf"ll' filt° d I a1ga1san 
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(8 kap. 7§ 2 
st.), enstaka tidsperiod 
Tillfälligt -
serveringstillstånd i 
gemensamt 
serveringsutrymme 

Dnr 

lOOOkr Ny avgift 

Förslag till avgift Förändring mot 
nuvarande avgift 

3000 kr* Ny 
av giftsindelning 

3500 kr* + 500kr 

500 kr* -2500 kr 

1000 kr* + 700 kr 
500 kr* + 200 kr 
2000 kr* Ny avgift 

2000 kr* Ny avgift 

1000 kr* Ny avgift 

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

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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2016-10-19 

A 'ft f. vg1 s na anma mngsaren en "I . d 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Avgift avseende Nuvarande avgift 

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

K k uns apsprov 
Avgift avseende Nuvarande avgift 

Stadigvarande -
serveringstillstånd till 
allmänheten, 
stadigvarande 
serveringstillstånd i 
slutet sällskap vid 
cateringverksaniliet 
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 
avgift nuvarande avgift 
Okr Ingen förändring 
Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Förslag till Förändring mot 
avgift nuvarande av!!ift 
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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Alkoholhandläggare 
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362 22 Tingsryd 

Avgift för tillsyn* 
F t 'ft as avg1 
Avgift avseende 

Fast tillsynsavgift för 
varje serveringstillstånd 
Serveringstid utanför 
normaltiden(l l.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 
500kr Ny avgift 

500kr Ny avgift 

1000 kr Ny avgift 

* För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften 

R" li ift or tg avg 
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 + 80 kr 
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 4600 kr 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 

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 
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 
tillståndshavama 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 



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



GJTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 346 

Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 
Dnr 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

usterare 

§ 347 

Ansökan om bidrag till Nattpatrullen Tingsryd 
Dnr 2016/404 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ett bidrag på 5 000 kronor 
för verksamhetsåret 2016. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Nattpatrull har i skrivelse 2016-10-15 ansökt om 10 000 kronor i 
kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommit för att genomföra 
Nattpatrullens verksamhet under 2016. 
Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 
skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 
N attvaktema/N attpatrullema gör. 
Övriga Nattvakter/Nattpatruller som under år 2016 har ansökt om 
kommunalt bidrag har alla i likhet med föregående år erhållit beloppet 5 000 
kronor. Av detta skäl ter det sig inte möjligt att nu bevilja Tingsryds 
Nattpatrull det sökta bidraget på 10 000 kronor. Ställningstaganden till 
eventuell höjning av bidragsnivån föreslås därför anstå till ett kommande år. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag till Nattpatrullen Tingsryd 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-11-16 

Beslutet skickas till 
Tingsryds nattpatrull 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

2016-11-29 



Tingsryd 2016-10-15 

Till Tingsryds Kommun 
Kommunstyrelsen. 

i 

r 
:f, 

\· .·· . 

w. ' 
t, · .. 

\i 
f.; • 
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Tingsryds Nattpatrull ansöker härmed om 10.000:- som ett bidrag 
till vår verksamhet. · ~ 
Då det snart under 10 år legat på samma surnma tycker vi att det är·dags för en ( 
höjning. I 

Vi använder pengarna till bland annat telefonkort. 
Även portok,ostnader för utskick av körlistor. 
Vidare får de som kört 3 gånger 2 biobiljetter till Konga bio. 

Genom en trivselkväll skall vi också försöka få med mer personer i vår grupp. 
Denna trivselträff tror vi är viktig för att prata om verksamheten samt att träffas. ) 

l 
Utan dessa personer vet vi att brottsligheten snabbt skulle öka igen. i 

I 
\ . 

Ledningsgruppen för Tingsryds N attpatrull. 

\-):'::·, ,:\/f / 1? ,.~} ·-" 
1;:--,/]11-1,!:,,)Jrf- J!!I Hil/·· .. 7 ~ ~ l.-"ti··~·C v i , AJVJ\J J ' 

VJan-OlofLunde . 
Bengt Olsso~ 
Fredrik Heinwall 

r ,. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

Justerare 

§ 348 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta Anna Johansson (C) 
representera Tingsryds kommun vid Hushållningssällskapets studiebesök 
vid Linders båtar 2016-11-24. 

Beskrivning av ärendet 

En inbjudan har ställts från Hushållningssällskapet gällande besök vid 
Linders båtar 2016-11-24. 

I lltdragsbestyrkande 



r..:"ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 

§ 349 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Inget ärende togs upp under punkten. 

Justerare I Utdrags bestyrkande 
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