
KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare unde1rättas 

Tid Måndagen den 19 december 2016, kl. 15.00 

Plats Parken, Urshult 

1. Upprop 

2. Val av justerare 
(Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 21 december kl. 15.00) 

3. Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

4. Avgiftsförändringar 2017 socialnämnden 

5. Ändrade avgifter för Hälso- och sjukvård 

6. Ändrade avgifter för serveringstillstånd 

7. Antagande av läns gemensam folkhälsopolicy 

8. Ändring i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

9. Ändring i Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Tingsryds kommun 

10. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer 

11 . Val av överförmyndarnämnd 

12. Begäran om entledigande 

13. Fyllnadsval 

14. Ledamöternas frågestund 

j~ 
Britta Lunden 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd 
tfn 04 77-44100 



Ärende nr 3 

Affärsplan 2016-2020 och 
borgensram 2017 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

1



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) 

2016-12-05 

§ 268 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

l 

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 2017. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder §§ 34-35, 2016-10-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 329, 2016-11-07 

I Utdrags bestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 329 
Ks § 268 

2016-11-09 
2016-12-05 /Oj-

~ 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) ~ 

§ 34 

Mfärsplan 2016"2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta affärsplan2016-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

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

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

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

Beslutsunderlag 

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

Ut<!ragsbestyrkande 
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2016-10-31 

AFFÄRSPLAN Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2016 - 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 Tingsryds bostäder 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 ;2.0 % 
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;köp 
och reinvestering i maskiner, utrustning, 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 början 
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 
~ommer 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 

0A~4 •. ,# 

/ ~~Z~A~~z~~-·'---. 

PatrickStåhlgren · 0 ......__ 
Ordf. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöks adress 
Skyttegatan 48 
Tingsryd 

Telefon 
0477-44100 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 4



lnvesteringsplan 2016- 2020 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Plan Plan Plan Plan 

Projekt 2017 2018 2019 2020 

Ryd, Storgatan 12 

Ombyggnad flerbostadshus 

Underhåll miljonprogrammet 

1 O - 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 

t)pplå~h:1gsbehov 
Egenfinasiering 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-31 

Begäran om borgensram för 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Styrelsens beslut 

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

2. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör investeringsplan för 2016-2020 för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder och det upplånings behov som finns. Administrativ chef 
Björn Davidsson redogör för förslag till behov av borgensram enligt 
befintliga lån och planerade investeringar. 

Utdrags bestyrkande 

~ 
~ 

2(2) 
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Ärende nr 4 

Avgiftsförändringar 2017 
socialnämnden 
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r:.:"ITingsryds 
~kommun 

tJ. Kommunstyrelsen 

~ 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 269 

Avgiftsförändringar 2017 socialnämnden 
Dnr 2016/450 706 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

12 (27) 

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 Utdragsbestyrkande 

8



~Tingsryds 
~kommun 'i Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 269 forts. Dm 2016/450 706 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 447, 2016-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 343, 2016-11-21 

I Utdragsbeslyrkande 

13 (27) 
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Bilaga 

i 
Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

Ks Au § 343 
Ks § 269 

2016-11-21 ,r"),(='//.." /l,l'(r, ~ ,,-. r' 
2016-12-05 o.:..-V b I "u ;TO 1o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(30) 

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 
Fmk:ost 
Kvällsmat 
Kaffe 

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

Kostnadsök:ningen 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 
tl · kommun 
~ Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 

2016-10-25 

Forts§ 447 Dm 2016/357 SN 706 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timine. 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 Simon Ringtun, 2016-10-14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 

'b 
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~Tingsryds 
~komm1lll 
Socialnämn.den. 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) 'f.. 

* 2015-10-20 

§ 368 

Avgiftsförändringar 2015 
2015/387 SN 706 

Socialnämndens beslut 

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 (hemsjukvård) 
Trygghetslarm / telefonkontakt 
Tillfälliga :insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 la: 
51 la: 
23 la: 
23 lcr 
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 fullmäktige 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. 
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 

)il flr lD /.S' - l o ,,. 21 12- ·, 

I 
I 
! 

I 
I 
l 
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~Tingsryds 
\:!/kommun· 
Socialnämnden 

Justerare 

.J/1/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 

2015-10-20 

Forts. § 368/Dnr 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 täclming för ökade kostnader av köpta tjänster från 
kostorganisationen. 

Samtidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgiftsutrymmet för 
brukarna l.11ll1Bkar, dvs nämnden tappar intäkter i form av 
omvårdnadsavgifter. Det är dock svårt att berälma hur detta slår i detalj. 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Tim priset är fastställt till 3 25 kr för 2015. Timpriset föreslås 
höj as 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 

201r-io--2CJ 13



..Jo: I,- I '<,S-1) ~ e-}, ,,/ 

~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Per Elmgren 
0477 44312 

per.elmgren@tingsryd.se 

Avgiftsförändringar 2016 

Föxslag till beslut 

t[JIS/.'sfll .SN "'106 

TJÄNSTESKRIVELSE- 1 (2) 

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 

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

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 kr 
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 fullmäktige fatta 
beslut om eventuella avgiftshöjningar inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av kostp1iset beroende på ökade personalkostnader och' ökade ovriga 
kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. Kostnads ökningen uppgår till 
6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tkr. Genomslaget blir dock inte så stort pga en 
marginell budgeterad volymminskning, netto blir kostn.adsökningen ca 600 tkr. 

Nämnden har, i budgetramama, ethållit en kompensation inför 2016 för "köp och sälj" 
mot Kostorganisationen på 240 tkt beroende på ökade personalkostnader. Det betyder 
att nfö:rmden 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 intäkter i form av omvårdnadsåvgifter. Det är dock svårt att be
rälma hur detta slår i detalj. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

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

e-post/hemsida 
socia!tjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

I 
l 
I 

;tJ 
i 
I 
I 

I 
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2(2) 

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

Nuvarande taxor 2015 
Matabonnemang per månad ( alla måltider) 

Middag/ lunch/ Matdistribution 

Frukost 

Kvällsmat 

Kaffe 

Timpris, dvs följande avgifter: 

Kommunal hälso- o·ch sjukvård (hemsjuk.vård) 

Tiygghetslarm I telefonkontakt 

Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
B ostadsanpassningsintyg 

Per Elmgren 
Ekonom 

3 120 kr 

50 ler 
22 kr 

22 kr 

10 kt 

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 15
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Ärende nr 5 

•• 
Andrade avgifter för 
Hälso- och sjukvård 
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~Tingsryds 
," ~kommun 
~ Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 270 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

14 (27) 

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

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

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. 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 iäkemedel 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 
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~Tingsryds 

S 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) 

2016-12-05 

§ 270 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 344, 2016-11-21 

I Utdragabestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 344 
Ks § 270 

~ l!JI~~ 
2016-11-29 
2016-12-05 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(30) 

~ ~ Socialnämnden 2016-10-25 -4$ 

§ 448 

Ändrade avgifter för Hälso- och sjukvård 
Dnr2016/358 SN706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna förslaget vidare till kommunfullmäktige 
för 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. Avgifterna avser också hälso-och 
sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnadspersonal på 
ordination/delegering av legitimerad personal. 

Avgiften är 100 kr per besök, dockhögst 345 kr/ månad (d.v.s. 
gällande tim.pris 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. 

Sammanfattning 

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

Utdrags bestyrkande 
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G;:IT:i:ngsryds 
~ ~kommun 
~ Socialnämnden 

Justerare 

j(II 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 448 Dnr 2016/358 SN 706 

Beslrrivning 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 betaiat 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 salruar 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 
omvärldsbevakning och samlat exempel på modeller från olika kommuner i 
landet. I Krono bergs 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 avdelningschefHSL Marie Carlsson Jensen, 
2016-10-12 samt uppdateringar i skrivelsen ( avseende timpris för år 2017) 
vid sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 
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,/ l!)Tmgsryds 
';, · kommun 

TJÄNSTESIOOVELSE 1(2) 

-;; 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
tirnerad 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 h/ 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 Jensen 
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 6 

•• 
Andrade avgifter för 
serveringstillstånd 

25



l•JTingsryds · kommun 
~ Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 271 

Ändrade avgifter för serveringstillstånd 

Dnr 2016/448 706 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

16 (27) 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 345, 2016-11-21 

I Dtdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 345 
Ks § 271 

Tingsryds 
(, · kommun 

2016-11-21 
2016-12-05 

S.AJ\/.JMANTRÄDESPROTOKOLL 

~ Socialnämnden 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 anmälningsplik:tig 
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 sj älvkosinadsprincipen, 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 tillsynsavgifter 
för stadigvarande serveringstillstånd är intäkterna för verksamheten 99 100 
kr. Tingsryds kommun betalade 251 300 kr för den gemensamma 
alkoholhandläggningen för år 2015. 

Justerare //// 1 P(} 
ft(/ r!C0 v. 1 

Utdrags bestyrkande 

" ~ 
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~Tingsryds U ~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 tillsynsavgiften 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 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 

28



SAM1V1ANTRÄDESPROTOKOLL 26(30) 

2016-10-25 

Ansökningsavgifter 

Stadigvarande tillstånd 

Avgift avseende 

Nyansökan; stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, 
slutet sällskap, cateringverksamb.et 
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 serveringsutryrnme 
Tillfällig utökning av stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta servering 
till allmänheten 

Nuvarande 
avgift 

5000kr 

5000kr 

2500kr 
serveringslokal, 
alkoholdryck 
1500kr 
serveringstid 

3 0 Okr tillfällig 
utökad 
serveringstid 

-

-

-

-

Justerare@1/ 

j'tf/ }v~ P 0, 
Utdrags bestyrkande 

l{ol\ O+-

Förslag 
till 
av~ift 
6000kr 

2500kr 

2700kr 

800kr 

4500kr 

2500kr 

1500kr 

lOOOkr 

Förändring 

fo 
-:P 

mot nuvarande 
avJ?;ift 
+ lOOOkr 

-2500kr 

Ib.opslagning av 
avgiftskategorier 
+200 kr 
serveringslokal, 
alkoholdryck 
+ 1200 kr 
serveringstid 
+ 500kr tillfällig 
utökad 
serveringstid 
Ny avgift vad 
gäller 
serverings lokal 
och 
alkoholdryck 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 
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(, 
fi;1Tingsryds 
~kommun 

"' Socialnämnden 

SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 Dm2016/363 SN706 

Tillfälliga tillstånd 

Avgift avseende Nuvarande Förslag Förändring 
avgift till mot nuvarande 

avgift avgift 
Tillfälligt aUmänheten 1 dag 3000kr 3000kr* Ny 

avgifts indelning 
Tillfälligt allmänheten 2 till 5 3000kr 3500kr* + 500kr 
sammanhängande dagar per ansökan 
Tillfälligt allmänheten 1 dag ideella 3000kr 500kr* -2500kr 
föreningar 
Tillfällig pausservering 300kr lOOOkr* + 700kr 
Tillfälligt slutet sällskap 300kr 500kr* +200kr 
Provsrnakningstillstånd, - 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 anmälningsärenden 

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 
detalj handel/ servering 
Anmälan minibar/rumsservering - Okr Ingen förändring 

Justerare / // / 

)w 
' 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(30) 

2016-10-25 

Forts.§ 458 

Kunskapsprov 

Avgift avseende 

Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, stadigvarande 
serveringstillstånd i slutet sällskap 
vid cateringverksa:mhet 
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 l .00-01.00) betalar 
dessutom ett tillägg 
Tillsyn detaljhandel/servering av 
folköl 

2016/363 SN 706 

Nuvarande Försl.ag 
avgift till 

avgift 
- 600kr 

Per gång 

- 550kr 
Per gång 

- 500kr 
Per gång 

Nuvarande Förslag 
avgift till 

avcift 
- 500kr 

- 500kr 

- lOOOkr 

Förändring 

' ~ 

mot nuvarande 
avcift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

Förändring 
mot nuvarande 
avcift 
Ny avgift 

Ny avgift 

Ny avgift 

* För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i ansölmingsavgiften 

Utdrags bestyrkande 

lb \\ 0 1--
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Socialnämnd.en 

S.AM:MANTRÄDESPROTOKOLL 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 693(:)kr + 330kr 

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 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 Dm 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 

500kr 

30(30) 
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~ 

Ny 
avgift 
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Tingsryds 
komm111n 

Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box88 
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 
kommunfulhnäktige 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. Deima 
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/hernsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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'[ingsryds 
Kommun 

Tillståndsenheten 
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 follcöl 
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 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 442 88 

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

35



in ryds 
mmun 

Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

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 
finns 
Permanent ändring av 2500 kr 

Dnr 

Förslag till Förändring mot 
avi::!"ift nuvarande av2ift 
6000 kr + 1000 kr 

2500 kr -2500 kr 

2700kr Ihopslagning av 
stadigvarande serverings lokal, av giftskategorier 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

serveringsutrymme 
Tillfällig utökning av 
stadigvarande 

UTREDNING 

2016-10-19 

-

serveringstillstånd till slutet 
sällskap till att omfatta 
servering till allmänheten 

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

av2;ift 
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 Ny avgift 

Förslag till avgift Förändring mot 
nuvarande av2:ift 

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 

37



ingsryds 
ommun 

Tillståndsenheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

UTREDNING 

2016-10-19 

A "ft f. vg1 s na anma mngsaren ··1 . d en 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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 
avgift nuvarande avgift 
Okr Ingen förändring 
Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Okr Ingen förändring 

Förslag till Förändring mot 
avgift 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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Tillstånds enheten 
Alkoholhandläggare 
Tel. 0470-41 000 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Avgift för tillsyn* 
F t "ft as avt:?;t 
Avgift avseende 

Fast tillsynsavgift för 
varje serveringstillstånd 
Serveringstid utanför 
normaltiden(l 1.00-01.00) 
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' ift or 1g 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 + 130kr 

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 

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 korrmmnen 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 

Tillståndsenheten 
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 t es aurangrappor 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 
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Ärende nr 7 

Antagande av 
länsgemensam folkhälsopolicy 

41



Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 272 

Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy 
Dm 2016/399 092 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy. 

Beskrivning av ärendet 

17 (27) 

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 länsgemensamma 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 346, 2016-11-21 

~ .. 
I Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks § 2 72 2016-12-05 

Katrin Karlsson 
047744178 

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 

092 

1(2) 

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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Kommunstyrelsen Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen Ljungby kommun 
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun 
Kommunstyrelsen Tingsryds 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 hösteh 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 
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Kommunstyrelsen Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen Ljungby kommun 
Kommunstyrelsen i Marka1yd kommun 
Kommunstyrelsen Tings1yds kommun 
Kommunstyrelsen Växjö kommun 
Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsen Ähnhults kommun 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2016-10-12 

15RK1089 

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län -En god hälsa för alla 
för hållbar utveckling oclt 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 fo'r alla -fo'r 
hållbar tlfveckliJJg i Kronobergs 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 länsgemensamma folkhälsoarbetet i 
Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region I<.ronoberg 
och Länsstyrelsen i I<.ronobergs län fortsätta samarbeta och samhandla kring 
folkhälsofrågor och verka för att skapa fö1utsättningar för en god och jämlik hälsa 
för länets befolkning. Policyn har l;agits fram i samarbete med länets kommuner 
och med Länsstyrelsen i I<.ronoberg län och den har också varit ute på remiss hos 
samma aktörer. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för I<.ronobergs län 2012-2015 valdes 
målområde 3 (barn och ungas uppvä..-.,:tvillkor) och 11(allwhol, 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) sotn 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 akti:irer 
behöver leda, samordna och följa upp arbetet. Region I<.ronoberg har en 

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

REGION 
KRONOBERG 
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I REGION KRONOBERG 

samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region Kronoberg kartlägger 
och :analyserar hälsoläget i länet, verkar för lrnnskapssp.cidning 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 I<:ronoberg och Länsstyrelsen i 
I<:ronobergs län) ansvarar för årlig uppföljning av länsgernensaroma 
handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning av lokala 
handlingsplaner. 

RoseMarie Jönsson N eckö 

Ordförande i regionfullmäktige 

Annika Magnerot 

Verksamhets chef 
Folkhälsa och social 
utveckling 

Sida2 av2 
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Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. 
Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län 
samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa för länets befolkning. Förutsättningar for ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att 
ha en samsyn och att arbeta tvärsektoriellt mellan offentlig sektor, näringslivet och ideburna 
organisationer. Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige 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 Länsgemensam folkhälsopolicy for Kronobergs län 
med prioriteringar 2012-2015. 

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 20251 och ska öka möjligheten till samhandling runt hur målen ska uppnås. 
Gröna 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 
fdrutsättningar for en god hälsa på lika villkor for hela befolkningen2

• En god folkhälsa handlar både 
om att hälsan ska vara så bra som möjlige 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 psykiska och fysiska hälsa oavsett ålder, kön, bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet, 
språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. 
Den enskildes hälsa påverkas av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, 
integration, arbetsmarknad 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 sjukdomsförebyggande insatser for att åstadkomma en god och jämlik 
hälsa for 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. 

--· ----
MIUÖ -·------... 

! .• --. 
! 

[ __ ~ __ .L_____JL..----;~=== 

Figur 1: Faktorer som påverkar hälsan, 
. Källa: G.Dahlgren och M Whitehead 
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GOD HÄLSA ÄR AVGÖRANDE 
• • 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 utveckling 
förutsätter en balans mellan dessa. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av social hållbarhet4• 

Hälsans bestämningsfaktorer finns dock inom alla tre dimensionerna. 

Figur 2. De tre dimensionerna for hållbar utveckling. 

De senaste åren har kopplingen mellan elrnnomi 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• 

Figur 3. Kostnadspuckel och vimter i ett långsiktigt perspektiv på hälsoinvesteringar. 
Källa:"Framtidens folkhälsa -allas ansvar': en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010, FH1 

-1 ( / 

3 
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L __ . 
Foto: matton.se 

0 lÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY 

4 

Den nationella foll<liälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den länsgemensamma visionen 
- En god hälsa for alla! Fö'r 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 aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

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

Foll<liälsopolicyn 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 
fortsatt 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 varje barn möjlighet att 
utvecklas optimalt efter 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 barns 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 uppväxtvillkor. 

Foto: Äsa Karlsson 
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ARENOR FÖR DET HÄLSOFRÄMJANDE 
1 1 OCH FÖREBYGGANDE ARBETET 

6 

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 inte 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 tryggt kunna ta sig hem kvällstid. 
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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 
aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer behöver leda, samordna 
och följa upp arbetet. 

Figur 4. Samhandlingstrappa. 

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 delta aktivt i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. 

Region Kronoberg- har ett ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård samt för regional tillväxt 
och utveckling10

• Detta innefattar kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, 
miljö- och klimatfrågor, 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, mänskliga rättigheter och etablering av nyanlända. 

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

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. 

7 
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~ ~ 
~ I STRUKTUR FÖR ILÄNSGEMENSAMT FOILKHÄLSOARBETE 

Det strategiska arbetet på regional nivå ska ha en tydlig struktur för att bli effektivt. Varje aktörs roll 
och ansvar beskrivs i föreliggande policy. 

Länets kommunchefer, regiondirekcör, 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 for ANDT och/ eller 
folkhälsoarbete, ANDT-samordnaren från Länsstyrelsen i Kronobergs län samt tjänstepersoner från 
Region Kronoberg. Nätverket ska hålla ihop och driva den länsgemensarnma 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). 

n UPPFÖLJNING 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets kommuner 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och alnualitetspröva den länsgemensamma folldiälso
policyn. 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. 

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 Vår gemensamma framtid 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. 
7UNICEF (2012). Barnkonventionen. 
8 Regeringskansliet (201 Oa). Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige strategimål. 
9 Folkhälsoinstitutet (201 ld). Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. 
10 Regleras enligt den statliga förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713) . 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

annafiona.lamb@kronoberg.se för rsto02.rst@kronoberg .se 
den 14 oktober 2016 08:45 
klk@alvesta.se; Info Lessebo kommun; kommunstyrelsen@ljungby.se; ks@markaryd .se; 
TK mail Kommun; Kommunstyrelsen ; ledningskontoret@uppvidinge.se; info@almhult.se; 
kronoberg@lansstyrelsen.se 
Länsgemensam folkhälsopolicy 
Länsgemensam folkhälsopolicy 2016_slutgiltig.pdf; Missiv beslut folkhälsopolicy.pdf 

Översänder härmed förslag t ill länsgemensam policy för ställningstagande och beslut. Förslaget är även skickat med 
post. 

Med vänlig hälsning 
Anna Fiona Lamb 
Registrator I Kansliavdelningen 

REG .ION 
. KRONOBERG 

[Sida] 
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Ärende nr 8 

Ändring i Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder 
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~Tingsryds 
~kommun i Kommunstyrelsen 

;J 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) 

2016-12-05 

§ 280 

Ändring i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
Dnr 2016/497 003 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringar i Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder. 

Beskrivning av ärendet 

I förbindelse med ny politisk organisation behöver kommunens reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder uppdateras. Då ny politisk organisation införs 
succesivt kommer reglementet att behöva uppdateras inför varje del av ny 
politisk organisation som inrättas. Denna uppdatering bedöms vara den första av 
flera under år 201 7. 

Två ändringar i reglementet föreslås i denna etapp: 
• Under rubriken Generella bestämmelser från kommunfullmäktige 5 § anges 

nämndernas rätt att teckna hyreskontrakt med externa aktörer. I 
Lokalförsörjningsstrategiför Tingsryds kommun (beslut i KF 2015-09-28 § 
148, dnr: 2013/480 011) specificeras att nämnderna ej äger rätt att teckna 
hyreskontrakt, varför denna paragraf föreslås strykas. 

• Enligt beslut i KF 2016-11-28 § 231 inrättas från 1 januari 201 7 en 
överförmyndarnämnd. 8§ Reglemente för överförmyndaren föreslås därför 
ersättas med Reglemente för överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-11-30 
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun (2011-06-30 
§ 92, dnr: 2010/597 001) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 350, 2016-12-05 

I Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks § 280 2016-12-05 

l!J'rmgsryds 
I . k~~~~!!-
\) förvaltningen 

--, Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2016-11-30 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringar i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 
I förbindelse med ny politisk organisation behöver kommunens reglemente för kom
munstyrelse och nämnder uppdateras. Då ny politisk organisation införs succesivt 
kommer reglementet att behöva uppdateras inför varje del av ny politisk organisation 
som inrättas. Denna uppdatering bedöms vara den första av flera under år 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Två ändringar föreslås i denna etapp: 
• Under rubriken Generella bestämmelser från kommunfullmäktige 5 § anges nämn

dernas rätt att teckna hyreskontrakt med externa aktörer. I Lokalförsörjningsstrategi 
för Tingsryds kommun (beslut i KF 2015-09-28 § 148, dnr: 2013/480 011) specifice
ras att nämnderna ej äger rätt att teckna hyreskontrakt, varför denna paragraf före
slås strykas. 

• Enligt beslut i KF 2016-11-28 § 231 inrättas från 1 januari 2017 en överförmyndar
nämnd. 8§ Reglemente för överförmyndaren föreslås därför ersättas med Reglemente 
för överförmyndarnämnden. 

För tydlighetens skull har nuvarande formuleringar strukits över och förslag till ny text 
färgmarkerats i bifogade dokument. Detta innebär att dokumentet kommer att färdigstäl
las i sin slutgiltiga form först efter att kommunfullmäktige fastställt detsamma. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd styrgrupp för ny politisk organisation, 
kommunledningsförvaltningens kansli samt överförmyndaren. Omvärldsbevakning, i 
form av genomgång av ett antal kommuners reglementen, har genomförts. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun (2011-06-30 § 92, 
dnr: 2010/597 001) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder och utskott. 

--,·c:':~:~:~:~;;:~:~i~;::-~1~:;;~cc~ __ c. .. f 

Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

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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Ärende nr 9 

Ändring i 
Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning för förtroendevalda i 
Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-12-05 

§ 281 

Ändring i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Tingsryds kommun 
Dnr 2016/498 024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

26 (27) 

1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

I konsekvens med införandet av överförmyndarnämnd införs arvode till 
ordförande i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-11-30 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds 
kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 351, 2016-12-05 

I Utdrags bestyrkande 
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\ Bilaga Kf § 281 

/°1, 
·· ldJTingsryds 

•J!l{c kommun 
Kommunlednings

. förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

2016-12-05 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2016-11-30 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun samt Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringar i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun samt Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun 

Sammanfattning 
I förbindelse med ny politisk organisation behöver kommunens reglemente för kommunsiyrelse 
och nämnder uppdateras. Då ny politisk organisation införs succesivt kommer reglementet att 
behöva uppdateras inför varje del av ny politisk organisation son;i inrättas. Denna uppdatering 
bedöms vara den första av flera under år 2017. Även 
Även Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun behöver 
ändras. 

Beskrivning av ärendet 
Två ändringar i reglementet föreslås i denna etapp: 
• Under rubriken Generella bestämmelser från kommunfullmäktige 5 § anges nämndernas rätt 

att teckna hyreskontrakt med externa aktörer. I Lokalförsörjningsstrategiför Tingsryds 
kommun (beslut i KF 2015-09-28 § 148, dnr: 2013/480 011) specificeras att nämnderna ej 
äger rätt att teckna hyreskontrakt, varför denna paragraf föreslås strykas. 

• Enligt beslut i KF 2016-11-28 § 231 inrättas från 1 januari 2017 en överförmyndarnämnd. 
8§ Reglemente för överförmyndaren föreslås därför ersättas med Reglemente för överför
myndarnämnden. 

Avseende Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda fastställdes ändring för 
Korröstiftelsen av kommunfullmäktige i november 2017. Föreliggande ändring avser överför
myndarnämnden från 2017-01-01. 

För tydlighetens skull har nuvarande formuleringar strukits över och förslag till ny text färg
markerats i bifogade dokument. Detta innebär att dokumentet kommer att färdigställas i sin 
slutgiltiga form först efter att kommunfullmäktige fastställt detsamma. 

Ärendets beredning 
Omvärldsbevakning, i form av genomgång av ett antal kommuners reglementen, har genom
förts. Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd siyrgrupp för ny politisk organisation, över
förmyndaren samt kommunledningsförvaltningens kansliavdelning och personalavdelning. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunsiyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun (2011-06-30 § 92, dnr: 
2010/597 001) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder och utskott. 

~~ ~-~ 
Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 

--r-=- - --~-' un.11,nu finnct"lrrl ca 
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''1 ,, :, 

lr.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bestämmelser om ekoll1lomisk ersättning till förtroende~ 
valda n Ti111gsryds kommun from 460704 170101 

Allmänna bestämmelser 

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
samt för ledamöter i styrelserna för kommunens helägda aktiebolag, lekmannarevisorer 
i kommunens helägda aktiebolag samt överförmyndare. För förtroendevalda som fullgör 
uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller endast 7-8 § § samt 10 §, 13 § och 15-
21 §§. 

2 § Ersättningsberättigade sammanträden 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-6 §§, 8-9 §§ och 11-20 §§. 

1. Protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
övriga nämnder, nämndsutskott, nämnds beredningar samt vid revisorernas 
sammanträden. Som sammanträde räknas också styrelsemöten med kommunens 

. helägda aktiebolag. 

2. Sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studie
resa, förhandling, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. För att ersättning ska 
betalas gäller att nämndsordföranden skriftligen har godkänt aktiviteten. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroen
devalde själv tillhör. 

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller 
dylilct. 

6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation under förutsättning 
att ordföranden skriftligen har godkänt överläggningen. 

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt mom 3. ovan. Vid delta
gan~e i alctivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och omfattning. 

postadress 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
komm un@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förtroendevalda som är arvoderade med sammanlagt minst 40 % är inte berättigade till 
ersättning för tjänstgöring enligt 2 §. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterför
måner 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst med 
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina 
uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad ar
betsinkomst. 

Förlorad arbetsinkomst får inte tas ut för uppdrag som utförs när inarbetad tid tas i an
språk hos ordinarie arbetsgivare. 

Kommunen betalar ersättning enligt 3-5 §§ för den del av förlorad arbetsinkomst som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande samt tiden för resor till och 
från sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förbere
delser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande, t.ex. omklädnad. 

Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Förtroendevald 
som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån. 

Ersättningen utbetalas kontant motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Den årliga ersättningen är högst 4,5 % av den sammanlagda ersättning 
för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande 
av förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska 
utgå krävs att den förtroendevalde kan styrka att fullgörande av det kommunala förtro
endeuppdraget medfört förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställ
ning gäller att förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt 
till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. Ersättningen, som ut
betalas kontant, är maximerad till 4,5 % av den sammanlagda ersättning för förlorad 
arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroen
deuppdrag i kommunen. 

Genom den kontanta utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 
ersätta förtroendevald för förlorad pensionsförmån. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. 
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§ 6 Särskilda arbetsförhållanden, m.m. 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses 
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 
till sammanträdet eller motsvarande. 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkta förlorade pensions- och/eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

Arvoden m.m. 

7 § Årsarvode 
Förtroendevald som :fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 

Heltidsarvoderad har inte rätttill andra arvoden från kommunen eller kommunägda bo
lag utöver månadsarvodet. 

Arsarvoderade förtroendevalda har möjlighet till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheter ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

Sammanträdesarvode enligt 11 § betalas inte till årsarvoderade enligt denna paragraf för 
några sammanträden, förrättningar eller dylikt med kommunen eller med bolag som 
kommunen äger. 

8 § Kommunal pension 
För årsarvoderade förtroendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsregle
mentet "Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF". 

För förtroendevalda som tidigare inte omfattats av PBF samt nytillträdda i samband med 
valet 2014 gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pens
ionsreglementet "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda -
OPP-KL". 

9 § Begränsat årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till be
gränsat arvode i den utsträckning som :fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

10 § Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode (årsarvode eller begränsat årsar
vode) under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som 
inträder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft 
uppdraget. 

När förtroendevald med fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid 
som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande grad. När förtroendevald 
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med fast arvode varit frånvarande från sitt uppdrag mer än en månad ska arvodet istället 
utgå till den som fullgör uppdraget. 

Det sammanlagda arvodet per månad för förtroendevald får inte överstiga heltidsarvode 
enligt dessa arvodes bestämmelser. 

11 § Arvode för sammanträden m.rn. 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt 7 §, har rätt till ersättning per sam
manträde eller motsvarande med ett fast belopp som fulhnäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Arvodet inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid protokollsjustering utbetalas endast ersättning för resekostnader enligt 13 §. Inget 
arvode utbetalas. 

12 § Ersättning till ersättare-
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglema som om de vore ordinarie le
damöter. 

Ersättning för kostnader 

13 § Resekostnader 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med ett belopp 
per mil som motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som obeskattad reseersättning. 
Förutsättningen för reseersättning är att avståndet mellan bostaden (folkbokföringsa
dressen) och sammanträdes-/förrättningsstället är mer än 3 km. 

För förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid (års
arvoderad) utgår inte reseersättning för resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) 
och den arvoderades arbetsplats. För ersättning för övriga resor för årsarvoderade krävs 
skriftligt godkännande av kommunstyrelsens ordförande. Övriga resor som kommunsty
relsens ordförande själv begär ersättning för ska godkännas skriftligen av kommunsty
relsens vice ordförande. 

Vid resa med kollektivtrafik utbetalas ersättning för verifierad kostnad, enligt samma 
regler som ovan. 

14 § Barntillsynskostnader 
Ersättning kan utgå till förtroendevald med barn för skäliga kostnader som föranletts av 
uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Ersätt
ning utgår endast till förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % av heltidsarvode, för 
nödvändig barntillsyn. 

Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem ochieller förälder utför tillsynen 
eller för tid då barnet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst 
uppgå till 100 kr/tim och maximalt 800 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. 
Kostnaderna ska styrkas. 

15 § Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
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Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda styrkta 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader fört.ex. ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och lilmande. Ersättning betalas dock med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Gemensamma bestämmelser 

16 § Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ ska den förtroendevalde styrka sina för
luster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska skriftligen anmälas till fullmäktiges 
eller styrelsens/nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt 7-10 § § utbetalas utan föregående anmälan. 

17 § Tidsgränser för yrkande om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska :framställas senast inom tre måna
der från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska :framställas under innevarande 
år eller senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska :framställas under innevarande 
år eller senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

18 § Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs och bestäms av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

19 § Utbetalning 
Årsarvoden enligt § § 7 och 9 betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 
förmåner utbetalas normalt en gång per månad. 

20 § Årlig uppräkning av ersättningar 
Uppräkning av arvoden och övriga ersättningar ska följa grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Uppräkning av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga er
sättningar görs när grundarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 
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Bilaga 1 till 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Arvodena fastställdes av :fullmäktige ..... 

Nedanstående arvoden och ersättningar gäller för år 2016. 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst 285 
kr/tim eller högst 2.280 kr/dag. 

4 § Förlorad pensionsförmån 
Efter yrkande utbetalas faktisk, styrkt förlust i kontant ersättning, motsvarande högst 4,5 
% av styrkt förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde ombesörjer själv inbetalning 
till pensionsförsäkring. 

5 § Förlorad semesterförmån 
Ersättning utbetalas för verifierat belopp, högst 12 % av den ersättning som utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst. 

7 § Årsarvode 

Organ Ersättning, 
kr per månad 

Kommunstyrelsen 
Ordförande (100%) 52390 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande (40%) 20956 
Socialnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 

9 § Begränsat årsarvode 

Ersättning, kr per månad 
Styrelse/nämnd Ordförande 1 :e vice ordf 2:e vice 

ordf 
Kommunfullmäktiges presidium 15% 7858 1965 1965 
Kommunstyrelsen 15% 0 7858 7858 
Barn- och utbildningsnämnden 0 3143 3143 
Socialnämnden 0 3143 3143 
Samhällsbygggnadsnämnden 0 3143 3143 
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Ordförande Vice ordf Ledamot 
eller an-

nan 
Kultur och fritidsutskott 5% 2620 0 0 
Personalutskott 2% 1048 0 0 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2p) 3143 
6% 
Kommunstyrelsen (8 st) 2% 1048 
Revisorer (1 + 5 st) 6% 3143 1257 
Tingsrydsbostäder AB/Stiftelse 5% 2620 655 0 
Tingsryds Energi AB 5% 2620 655 0 
Tufab/Industristiftelsen 5% 2620 655 0 
Valnämnden 1,5% 786 197 0 
n ,-.. 

-- ~n .... ,..,, ~ ~ _, -
Överfönnyndamämnd 5% 2620 0 
Tikab 2% 1048 262 0 
Jävsnämnd 2% 1048 0 
Kon-östiftelsen 1,5% 786 

11 § Arvode för sammanträde m.m. 
Ersättning för sammanträde (eller motsvarande) utgår enligt följande: 
Vid sammanträde upp till 4 timmar per dag utgår ett halvdagsarvode, 600 
kr/sammanträde. Vid sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 
900 kr/sammanträde. Ersättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen 
inlduderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett halvdagsarvode på 600 
kr/sammanträde, oavsett tidigare arvode under dagen. 

13 § Resekostnader 
Reseersättning utgår med 18,50 kr per mil (motsvarar vad skattemyndigheten accepterar 
som obeskattad reseersättning). 

14 § Barntillsynskostnader 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 
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Inkomna medborgarförslag, 
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Ärende nr 11 

Val av överförmyndarnämnd 
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l 
fi'lTingsryds 

\ ~kommun 
~ Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (29) 

2016-11-28 

§ 231 

Förändrad tid för inrättande av överförmyndarnämnd 
Dnr 2016/433 191 

Kommunfullmäktiges beslut 

,, 
~ 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en överförmyndarnämnd med 
tre ledamöter och tre ersättare från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande organisation med en 
politiskt tillsatt överförmyndare upphör från och med den 1 januari 
2017. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden arbetas in i 
2018 års budget. 

4. Kommunfullmäktige konstaterar att nuvarande kostnad för den 
politiska delen av överförmyndarverksamheten får gälla även för 
överförmyndarnämnden 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-06-20, § 122, om att inrätta en 
överförmyndarnämnd från och med 2018-01-01. Detta beslut bygger på 
rättssäkerheten och sårbarheten om att en nämnd ska granska och fatta beslut 
enligt föräldrabalken. 

Nuvarande överförmyndare har nu lämnat in sin begäran om entledigande från 
uppdraget. Att tillsätta detta uppdrag för ett års tid med den introduktion som 
det innebär är inte att rekommendera ur ett rättssäkert perspektiv. 
Kommunchefen föreslår därför förändrad tid för införande av utskott för arbete 
och lärande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2016-10-28 
Kommunfullmäktige§ 122, 2016-06-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 313, 2016-10-31 
Kommunstyrelsen § 24 7, 2016-11-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

2016-12-06 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-28 

§ 231 forts. Dnr 2016/433 191 

Beslutet skickas till 
Överförmyndaren 
Kommunchefen 

Utdragsbestyrkande 

14 (29) 
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Ärende nr 12 

Begäran om entledigande 

77



( 

( 

( 

( 

TiNGSRYOS l<Dri!1M!Ji~ I 
2015 -12- 0 5 

Dnt 1.o\h · ' 0 I 
. ~o/rj~2'j 10/ 

1/o/mc'd Oe:1 ;OJ cm; Miled').</7/4 fc"-
/J1 /i,_ ? /4 /2 Jt,m k c/4=o f / M'J??/7? u /J uj, rU'ä c /"\., 

r&/7 0 -16/r 

it.//r__ hlt1 Y mm;;, /c._ 

/!r--1; I tJ((! /?? atl"Ale / /] ~ 

78



Ärende nr 13 

Fyllnadsval 
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Ärende nr 14 

Ledamöternas frågestund 
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