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Ärende 

1. Upprop 

2. 
I tur att justera är Patrick Ståhlgren 

3. 

4. 

Medverkar gör Karin Nilsson, Destination Åsnen 

6. Rapp011 från kultur-och fritidsutskottet 

7. Uppvaktning av anställda inom kommunen som 
arbetat 25 år 

8. 

9. av arvoden 
konununala förtroendevalda 2017 

10. av reglemente för 
nämnder 

11. Nya 

12. Redogörelse för samråd ny 
400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö 

13. Uppstatt för 

Föredragande 
tjänsteman 

HC,EP 

HC,EP 

KA 

Anteckningar 

KL 16.30 



14. Åtenapportering av samt beslut om kmser och 
konferenser 

15. Förändringar i Tingsryds kommuns 
tj änstemaimaorganisation 

16. Kommunledningsförvaltningen infonnerar 

17. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2017-01-16 och 
2017-01-30 och enligt kultur- och fritidsutskottet 
från sammanträdena 2016-12-19 samt 2017-01-16. 

Ti~ -06 

Mikael J eansson 
Ordförande &~ 

gen Wijk 
S ueterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, 
Tingsryd, tfn 04 77-44100 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

l-

§ 14 

Uppvaktning av anställda inom kommunen som arbetat 25 år 
Dm 2016/490 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kmmnunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera policy om gåvor och 

minnesgåvor till kommunens anställda och fö1troendevalda. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att personalutskottet tillsammans med 

personalchef och kommunchef delar ut gåvan till anställda i 

samband med en middag. 

3. Kommunfullmäktige delar ut gåvan till förtroendevalda i samband 

med kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har på sitt-sista-sammanträde-i decembe1'._månad 
uppvaktat anställda och fö1troendevalda som varit anställda eller haft 
fö1troendeuppdrag 25 år i kommunen. Personer som får minnesgåvan bjuds 
in till kommunfullmäktiges sammanträde för att visa upp sin gåva samt intar 
en jullandgång. 

Kommunfullmäktige är den instans som svarar för de fö1troendevalda och 
där bör minnesgåvan utdelas när kommunfullmäktiges presidium så 
beslutar. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor 
och företräder därmed kommunen som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson 2017-01-13 
Reviderad policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 
förtroendevalda 

I Otdragsbestyrkande 

- 1 
' 

I 
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r.'ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-01-13 

Till Kommunfullmäktige 

Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och förtroen
devalda 

Förslag till beslut 
Att revidera policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och förtroen
devalda. 

Att personalutskottet tillsammans med personalchef och kommunchef delar ut gåvan till 
anställda i samband med en middag. 

Att kommunfullmäktige delar ut gåvan till förtroendevalda i samband med kommunfull
mäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har på sista sammanträdet i december månad uppvaktat anställda 
och förtroendevalda som varit anställda eller haft förtroendeuppdrag 25 år i kommunen. 
Personer som får minnesgåvan bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde för att 
visa upp sin gåva samt intar en jullandgång. 

Kommunfullmäktige är den instans som svarar för de förtroendevalda och där bör min
nesgåvan utdelas när kommunfullmäktiges presidium så beslutar. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och företräder 
därmed kommunen som arbetsgivare. 

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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Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 
förtroendevalda 

Minnesgåva 
Minnesgåva från Tingsryds kommun tilldelas den som under minst 25 år haft uppdrag som 
förtroendeman eller den som är anställd och varit anställd i 25 år. 

Minnesgåvorna till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde anmäler till 
personalavdelningen före 1 oktober 1 juni att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges 
före årets slut. De personer som är berörda får en fullmakt/rekvisition att välja och inhandla 
minnesgåva upp till ett värde av 18 % av prisbasbeloppet inklusive moms. Minnesgåvan ska vara 
av ett bestående värde. Personer som fått minnesgåva bjuds in till fullmäktiges sammanträde i 
december för att visa sin gåva och för a!:2P,2-mäJ:ksammas för sin arbetsinsats. Personer som får 
ninnesgåva bjuds in till kommunen för att visa sin gåva och u märksammas för sin arbetsinsats. 

Kmmnunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

Minnesgåva utges endast en gång. 

De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från den. 

Gåva vid SO-årsdag 
Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara förtroendevalda och 
tillsvidareanställda vid deras SO-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse för gåvans 
omfattning som dock inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. Närmaste chef är ansvarig för att överlämna kmmnunens present vid SO-årsdagen. 

Gåva vid avgång ur tjänst 
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 
ur tjänst en gåva som inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. 

Kondolering 
Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara för att bevaka att lämplig kondolering framförs från 
kommunen (kontakter med anhöriga, blommor till begravningen o dyl.). 
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Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 
förtroendevalda 

Minnesgåva 
Minnesgåva från Tingsryds kommun tilldelas den som under minst 25 år haft uppdrag som 
förtroendeman eller den som är anställd och varit anställd i 25 år. 

Minnesgåvorna till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde amnäler till 
personalavdelningen före 1 oktober att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges före 
årets slut. De personer som är berörda får en fullmakt/rekvisition att välja och inhandla minnesgåva 
upp till ett värde av 18 % av prisbasbeloppet inklusive moms. Minnesgåvan ska vara av ett 
bestående värde. Personer som fått minnesgåva bjuds in till fullmäktiges sammanträde i december 
för att visa sin gåva och för att uppmärksammas för sin arbetsinsats. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

Minnesgåva utges endast en gång. 

De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från den. 

Gåva vid SO-årsdag 
Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara förtroendevalda och 
tillsvidareanställda vid deras 50-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse för gåvans 
omfattning som dock inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. Närmaste chef är ansvarig för att överlämna kommunens present vid SO-årsdagen. 

Gåva vid avgång ur tjänst 
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 
ur tjänst en gåva som inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. 

Kondolering 
Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara för att bevaka att lämplig kondolering framförs från 
kommunen (kontakter med anhöriga, blommor till begravningen o dyl.). 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

§ 15 

Information om gjord revidering av arvoden och 
ersättningar för kommunala förtroendevalda 2017 
Dm 2016/490 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen beslutade 2016-12-19 att upprälming av arvoden och 
övriga ersättningar ska följa grundarvodet för riksdagens ledamöter. 
Upprälming av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga 
ersättningar görs när grundarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 

I november 2016 höjdes riksdagsmannaarvodet med 2,25 %. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson 2017-01-10 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till fö1iroendevalda i Tingsryds 
kommun 2017-01-01. 

Beslutet skickas till 
Samtliga fö1iroendevalda via nämnder och styrelser 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-01-10 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

lnformationsärende 

Arvoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda 2017. 

Information om årlig uppräkning av ersättningar 
Personalavdelningen har räknat upp arvoden och ersättningar till kommunala förtroen
devalda inför 2017. Upprälming av arvoden 2,25 % finansieras av anslagna budgetme
del för löneökningar i 2017 års budget 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att upprälming av arvoden och övriga er
sättningar ska följa grundarvodet för riksdagens ledamöter. Uppräkning av i dessa er
sättningsregler redovisade arvoden och övriga ersättningar görs när grundarvodet för 
riksdagens ledamöter förändras. 

I november 2016 höjdes riksdagsmannaarvodet med 2,25%. 

Bilaga 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda from 2017. 

'·b~ ~JL 
elena Clemedtson 

Personalchef 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroende
valda i Tingsryds kommun from 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, nämndsberedningar 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 lilmande 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 
dylikt. 

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
gande i aktivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och omfattning. 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

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

Ersättningförförlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- ocl, 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
betsinlcomst. 

Förlorad arbetsinlcomst 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 arbetsinlcomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Föttroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsfö1mån. 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 
pensionsfö1mån. Den årliga ersättningen är högst 4,5 % av den sammanlagda ersättning 
för förlorad arbetsinlcomst 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 fö1troen
deuppdrag i kommunen. 

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

§ 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 arbetsinlrnmst eller för 
styrkta förlorade pensions- och/eller semesterfö1måner om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

Arvoden m.m. 

7 § Årsarvode 
Fö1troendevald 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 rätt till andra arvoden från kommunen eller kommunägda bo
lag utöver månadsarvodet. 

Årsarvoderade fö1troendevalda 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 fö1troendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särsldlda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsregle
mentet "Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda- PBF". 

För fö1troendevalda 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 -
OPF-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 arvodesbestämmelser. 

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

Arvodet inlduderar 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 ersättningsreglerna 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. 
Förntsättningen 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 och/eller förälder utför tillsynen 
eller för tid då barnet kan vistas i ordinarie brunomsorg/förskola. Ersättningen kan högst 
uppgå till 110 kr/tim och maximalt 880 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. 
Kostnaderna ska stydrns. 

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 mmat sätt. Häri ingår kostnader fört.ex. ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 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 2016-12-19 

Nedanstående arvoden och ersättningar gäller för år 2017. 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst 291 
kr/tim eller högst 2.331 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%) 53569 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande ( 40%) 21428 
Socialnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 21428 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 21428 

9 § Begränsat årsarvode 

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

ordf 
Kommunfullmäktiges presidium 15% 8035 1965 1965 
Kommunstyrelsen 15% 0 8035 8035 
Barn- och utbildningsnämnden 0 3214 3214 
Socialnämnden 0 3214 3214 
Samhällsbygggnadsnämnden 0 3214 3214 
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Ordförande Vice ordf Ledamot 
eller an-

nan 
Kultur och fritidsutskott 5% 2679 0 0 
Personalutskott 2% 1072 0 0 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2p) 3214 
6% 
Kommunstyrelsen (8 st) 2% 1072 
Revisorer (1 + 5 st) 6% 3214 1285 
Tingsrydsbostäder AB/Stiftelse 5% 2679 670 0 
Tingsryds Energi AB 5% 2679 670 0 
Tufab/Industristiftelsen 5% 2679 670 0 
Valnämnden 1,5% 804 201 0 
Överförmyndarnämnd 5% 2679 0 
Tikab2% 1072 268 0 
Jävsnämnd 2% 1072 0 
Kon-östiftelsen 1,5% 804 

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, 614 
kr/sammanträde. Vid sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 
920 kr/sammanträde. Ersättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen 
inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett halvdagsarvode på 614 
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 110 kr/timma, eller högst 880 kr/dygn 

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 110 kr/timma, eller högst 880 kr/dygn 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

§ 16 

Revidering av arvoden och ersättningar för kommunala 
förtroendevalda 2017 
Dm 2017/71 024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

I förbindelse med ny politisk organisation behöver Bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tings,yds kommun uppdateras. 
Då ny politisk organisation införs succesivt kan bestämmelserna komma att 
behöva uppdateras inför varje del av ny politisk organisation som imättas. 
Ärendet avser uppdatering av Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Tings,yds kommun, att gälla från 207-04-01. 

Kommunfullmäktige antog senast ändringar i bestämmelserna i förbindelse 
med imättandet av överförmyndarnämnd, 2016-12-19 (§ 252 Dm 2016/498 
024). Nu föreslagen uppdatering bedöms vara den första av flera under år 
2017. 

För tydlighetens skull har nuvarande formuleringar strukits över och förslag 
till ny text färgmarkerats i bifogade dokument. Detta innebär att dokumentet 
kommer att färdigställas i sin slutgiltiga fmm först efter att 
kommunfullmäktige fastställt detsamma. Föreslagna ändring återfinns i 
dokumentet under § 7 och § 11. 

Ärendets beredning 

Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd styrgrupp för ny politisk 
organisation och kommunledningsförvaltningens kansliavdelning och 
personalavdelning. Förslaget har även redovisats för referensgruppen för ny 
politisk organisation. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds 
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2016-12-19 (§ 252 Dm 2016/498 
024) 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd .se 

TJÄNSTESIOOVELSE 

Datum 2017-01-30 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I förbindelse med ny politisk organisation behöver Bestämmelser 0111 ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Tings1yds kommun uppdateras. Då ny politisk organisation införs succesivt 
kan bestämmelserna komma att behöva uppdateras inför va1je del av ny politisk organisation 
som inrättas. Ärendet avser uppdatering av Bestämmelser 0111 ekonomisk ersättning till förtroen
devalda i Tings1yds kommun, att gälla från 207-04-01. 

Kommunfullmäktige antog senast ändringar i bestämmelserna i förbindelse med inrättandet av 
överfönnyndarnämnd, 2016-12-19 (§ 252 Dnr 2016/498 024). Nu föreslagen uppdatering be
döms vara den första av flera under år 2017. 

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. Föreslagna ändring åter
finns i dokumentet under § 7 och § 11. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd styrgrupp för ny politisk organisation och kom
munledningsförvaltningens kansliavdelning och personalavdelning. Förslaget har även redovi
sats för referensgruppen för ny politisk organisation . 

Besluts underlag 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-12-19 (§ 252 Dnr 2016/498 024) 

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

~ 

-Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\;:!:/ l~ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroende
valda i Tingsryds kommun from 170401 

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 
dylikt. 

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
gande i aktivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och omfattning. 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommun@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 rätt till andra arvoden från kommunen eller kommunägda bo
lag utöver månadsarvodet. 

Årsarvoderade 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. Dock utbetalas vid sammanträde i kommunfullmäktige ett halvdagsar
vode på 614 kr/sammanträde. 

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 -
OPF-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 
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som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande grad. När förtroendevald 
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 arvodesbestämmelser. 

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

Arvodet inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

iVid protokollsjustering utbetalas endast arvodesersättning till förtroendevalda som inte 
har fast årsarvode. Förtroendevalda med fast årsarvode får ersättning för resekostnader 
enligt 13 §. Inget ytterligare arvode utbetalas. 

12 § Ersättning till ersättare 
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglerna 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 och/eller förälder utför tillsynen 
eller för tid då barnet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst 
uppgå till 110 kr/tim och maximalt 880 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. 
Kostnaderna ska styrkas. 
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15 § Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till förtroendevald med funk:tionsnedsättning 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 liknande. 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 2016-12-19 

Nedanstående arvoden och ersättningar gäller för år 2017. 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst 291 
kr/tim eller högst 2.331 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%) 53569 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande ( 40%) 21428 
Socialnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 21428 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 21428 

9 § Begränsat årsarvode 

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

ordf 
Kommunfullmäktiges presidium 15% 8035 1965 1965 
Kommunstyrelsen 15% 0 8035 8035 
Barn- och utbildningsnämnden 0 3214 3214 
Socialnämnden 0 3214 3214 
Samhälls bygggnadsnämnden 0 3214 3214 
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Ordförande Vice ordf Ledamot 
eller an-

nan 
Kultur och fritidsutskott 5% 2679 0 0 
Personalutskott 2% 1072 0 0 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2p) 3214 
6% 
Kommunstyrelsen (8 st) 2% 1072 
Revisorer (1 + 5 st) 6% 3214 1285 
Tingsrydsbostäder AB/Stiftelse 5% 2679 670 0 
Tingsryds Energi AB 5% 2679 670 0 
Tufab/Industristiftelsen 5% 2679 670 0 
Valnämnden 1,5% 804 201 0 
Överfönnyndarnämnd 5% 2679 0 
Tikab 2% 1072 268 0 
Jävsnämnd 2% 1072 0 
Korröstiftelsen 1,5% 804 

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, 614 
kr/sammanträde. Vid sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 
920 kr/sammanträde. Ersättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen 
inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett halvdagsarvode på 614 
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 110 kr/timma, eller högst 880 kr/dygn 

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 110 kr/timma, eller högst 880 kr/dygn 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

§ 17 

Ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
Dnr 2017/72 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

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 va1je del 
av ny politisk organisation som imättas. Denna uppdatering bedöms vara 
den andra av flera under år 2017. 

I och med införande av en överförmyndarnämnd 2017-01-01 beslutade 
kommunfullmäktige 2016-12-19 (§251 Dnr 2016/497 003) om ändringar i 
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun. 

Föreliggande förslag till uppdatering av reglementet avser nästa steg i 
inrättandet av ny politisk organisation, att gälla från 2017-04-01. Då inrättas 
Arbete- och lärandeutskott under Kommunstyrelsen. En konsekvens av 
detta blir att nuvarande Socialnämnd blir Omsorgsnämnd och nuvarande 
Barn- och utbildningsnämnd blir Bildningsnämnd. 

Vid årsskiftet ändrades Samhällsbyggnadsförvaltningens Plan- och 
miljöavdelning till Miljö- och byggnadsförvaltning. I konsekvens med detta 
har namn och titlar ändrats i reglementets kapitel 5, specifika bestämmelser 
för samhällsbyggnadsnämnden. Övriga ändringar rörande 
samhällsbyggnadsnämnd,jävsnämnd och kommande miljö- och 
byggnadsnämnd, genomförs inför sista steget av inrättandet av ny politisk 
organisation 2018-01-01. 

För tydlighetens skull har nuvarande formuleringar strukits över och förslag 
till ny text färgmarkerats 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 genomförts. Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd 
styrgrupp för ny politisk organisation och kommunledningsförvaltningens 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Dnr 2017/72 003 

Justerare 

§ 17 fo11s. 

kansliavdelning och personalavdelning. Förlaget har även redovisats för 
referensgrnppen för ny politisk organisation. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun 2016-
12-19 (§251 Dnr 2016/497 003) 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
\:!:)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESIOOVELSE 

Datum 2017-01-30 

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 Tings1yds 
kommun 

Sammanfattning 
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 vaije del av ny politisk organisation som inrätlas. Denna uppdatering 
bedöms vara den andra av flera under år 2017. 

Beskrivning av ärendet 
I och med införande av en överförmyndarnämnd 2017-01-01 beslutade kommunfullmäktige 
2016-12-19 (§251 Dnr 2016/497 003) om ändringar i Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Tings1yds kommun. 

Föreliggande förslag till uppdatering av reglementet avser nästa steg i inrättandet av ny politisk 
organisation, att gälla från 2017-04-01. Då inrättas Arbete- och lärandeutskott under Kommun
styrelsen. En konsekvens av detta blir att nuvarande Socialnämnd blir Omsorgsnämnd och nu
varande Barn- och utbildningsnämnd blir Bildningsnämnd. 

Vid årsskiftet ändrades Samhällsbyggnadsförvaltningens Plan- och miljöavdelning till Miljö
och byggnadsförvaltning. I konsekvens med detta har namn och titlar ändrats i reglementets 
kapitel 5, specifika bestämmelser för samhällsbyggnadsnämnden. Övriga ändringar rörande 
samhällsbyggnadsnämnd, jävsnämnd och kommande miljö- och byggnadsnämnd, genomförs 
inför sista steget av inrättandet av ny politisk organisation 2018-01-01. 

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

Ärendets beredning 
Omvärldsbevakning, i form av genomgång av ett antal kommuners reglementen, har genom
fö1ts. Ärendet är berett i samverkan mellan utsedd styrgrupp för ny politisk organisation och t 
kommunledningsförvaltningens kansliavdelning och personalavdelning. Förlaget har även redo
visats för referensgruppen för ny politisk organisation. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun 2016-12-19 (§251 Dnr 
2016/497 003) 

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

Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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FÖRSLAG 

Dokumenttyp Dokumentansvarig 
Kommunal Kanslichef 
författningssa 
mling 

KFS 2011 :1 

Reglemente 

För kommunstyrelse och nämnder i 
Tingsryds kommun 
Läsordning 
Samtliga namn som ändras på nämnder och utskott 1 april 2017 
är ändrade. 
Ordförande benämns för tydlighetens skull nämndsordförande 
respektive utskottsordförande 
Format uppdateras och innehållsförteckning skapas i slutlig 
version till KF 
Text som utgår 
Ny text 
Text som ska faktagranskas (lagrum etc.) 
Text inför kommande revidering eller information 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 

Fastställd 
Kommunfullmä 
ktige 2016-12-
19, § 251 

Diarienummer 
2016/497 003 
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Utöver det som föreslaivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
samtliga nämnder och utskott i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 

Kompletteras med översiktlig inledning om ny organisation 

Kap 1 Generella bestämmelser 

Nämndens övergripande ansvar 

Nämndens särskilda ansvar och delegation från kommunfullmäktige framgår under 
respektive nämnds specifika bestämmelser. I övrigt gäller följande generella 
bestämmelser för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 

1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde 
2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten 
3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 

lagstiftning samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt 
4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning 
5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas, genom att För detta 

ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 
6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som 
befinns påkallade 

2 § Övrigt ansvar 

Nämnden ansvarar för 

1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden 

2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet 
3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd 
4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde 
5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet 
6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin 

medborgardialogen, delaktigheten och brukarinflytandet 

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 

1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas 
samt nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och 
årsredovisning 

2. årligen i mars månad vid nämndssammanträdet redovisa ärenden som är äldre än sex 
månader och som inte är avgjorda. Redovisningen ska innefatta uppgifter om 
de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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4 § Samråd 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder när så 
erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 

Nämnden beslutar i följande frågor 

1. att för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom nämndens 
verksamhetsområde 

2. att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde 

3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens 
verksamhetsområde 

4. förändringar i nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fastställs i 
delegationsordning för personalärenden 

5. att inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps
och upphandlingspolicy godkäm1a för:frågningsunderlag och anta konsulter, 
entreprenörer och leverantörer 

6. att fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter 
verksamhetsområde i de fall där av kommunfullmäktige antagna taxor justeras 
genom uppräkning vid förändringar i basbelopp och/eller index 

7. att fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter 
8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram eeh-som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning 
9. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under 

respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente 

6 § Delgivning 

Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

7 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, som beslutas av nämnden ska underteclmas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden genom delegationsordning 
vem som ska underteckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ska ansvara för 
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) 
3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen (1990:782), 
kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering, 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 

3 (23) 



33

KFS 2011 :1 
Arbetsordning 

9 § Sammansättning 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

10 § Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda under 
pågående behandling av ett ärende om inte särskilda synnerliga skäl föreligger, vilket 
avgörs av enig nämnd eller utskott. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
· nkallelseordning. den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 

11 § Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens 
förvaltning som kallar ersättare, kansliavdelningens nämndsekreterare eller 
nämndadministratör, som skyndsamt tillser att ersättare kallas . Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

12 § Ersättare för ordförande 

Om varken ordförande eller en-vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande 
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten ledamot som har längst tjänstgöringstid i 
nämnden eller utskottet tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. 
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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13 § Sammanträdena 

Nämnderna beslutar om dag och tid för sammanträden. Sammanträdestidema ska 
samordnas så att de anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider och 
synkroniseras. som de själva bestämmer 

(OBS! Senast från 2018 behöver sammanträdestidema synkroniseras centralt för att 
administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Därefter beslutar 
respektive nämnd om sammanträdestider för nämnd och utskott.) 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträck
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordförande eller en vice ord
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 

14 § Öppna nämndssammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträ
den ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt of
fentlighets- och sekretesslagen. 

15 § Individärenden 

Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska 
hanteras separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, dag
ordning och protokoll. 

16 § Ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att 

1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 
3. främja samverkan med övriga nämnder samt 
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

Vid förfall för ordförande åligger motsvarande uppgifter vice ordförande. För 
kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i § § 11 - 13. 

Nämnds- eller utskottsordförandes bestämmer själv om beslut om eget deltagande i 
kurser, konferenser o.d. regleras i delegationsordningen. upp till tre dagar per tillfälle. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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17 § Justering av protokoll 

Protokollet justeras av nämnds- eller utskottsordförande och OJ>ROSitionsordförande. Justering ska 
ske senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

18 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordförande eller 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

19 § Omröstning och beslut 

En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning 
eller i ett beslut. 

Ordförande är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 

En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet 
av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock 
skyldig att rösta för fler än ett förslag. 

Utskott Utskottens ansvar7 

20 § Nämnder med utskott 

De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden (tom 
2017-12-31) och omsorgsnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser 
som anges i detta kapitel. S:eecialbestämmelser för utskotten framgår under respektive 
nämnds, inklusive kommunstyrelsens, specifika bestämmelser. 

21 § Utskottsordförande 

Ordfuranden i Nämnden utser utskottsordförande, vice utskottsordförande, ledamöter 
och ersättare i utskottet. Nämnden utser även utskottets beredning. är ledamot och 
ordförande i utskottet. Förste vice och andre vice ordförande i nämnden är ledamöter 
och vice ordförande i utskottet i nämnd ordning. 

Om utskottsordförande i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt u drag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för utskottsordförande fullgöra dennes uppgifter. 

22 § Mandatperiod 

Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 
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23 § Ersättare 

Ersättare i utskott ska vara personliga ersättare enligt inkallelseordning. 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
Avgår ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval genomföras för den återstående 
tj änstgöringstiden. 

24 § Sammanträdesdag 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet nämnden bestämmer. i enlighet med 
gemensamt sammanträdeskalendarium. 

7 (23) 

,(OBS! Senast från 2018 behöver sammanträdestiderna synkroniseras centralt för att administration 
och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Redan 2017 kommer viss koordinering att vara 
nödvändig.) 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter i utskottet begär det. Om extra sammanträde är nödvändigt ska detta 
synkroniseras i enlighet med gemensamt kalendarium. Extra sammanträde kan initieras 
av utskottsordförande eller minst två ledamöter i utskottet. 

25 § Beslutsförhet 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

26 § Beredning av utskott 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om be
redning behövs. 

Utskottsordförande eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

27 § Delegation från nämnden 

Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning 
och av de nämndspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden 
som nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 

28 § Kallelse 

Kallelsen till utskottet ber ska vara slaiftlig och ska om möjligt vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast fyra dagar före sammanträdet. Vid individ- personal-, eller 
selaetessärende kan kallelse ske omedelbart. 

Föredragningslista upprättas av utskottsordförande och ska om möjligt jämte 
handlingar i de på listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 

29 § Protokoll 

Vid sammanträdena ska protokoll föras på utskottsordförandes ansvar. Protokollen ska justeras av 
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utskottsordförande och en ledamot som utskottet utser. 

Utskottets beslut bfu: ska anmälas till nämnden genom att utskottets justerade 
IJrotokoll i sin helhet anmäls till nänmden, dock med undantag för individärenden 
som rotokollförs separat. 

Ordförande Beredning 

30 § Nämndernas beredning 

De nämnder som inte ska ha utskott enligt detta reglemente, ska istället ha en 
ordförandeberedning. Omsorgsnämnden ska dock ha både en beredning och ett 
individutskott. 

De nämnder som ska ha ordförandeberedning är således omsorgsnämnden, 
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ( från 2018-01-01 Miljö- och 
byggnadsnänmden 

Beredningen består av nämndens ordförande i nämnden och av förste och andre vice 
ordförande i nämnden. Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens 
sammanträde. iNämndsordförande är sammankallande. 

31 § Utskottens beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, kultur- och fritidsutskott och arbete- och 
lärandeutskott samt Omsorgsnämndens individutskott bereds av ordförande. 

32 § Sammankallande 

8 (23) 

Beredningen sammankallas av nämndsordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden 
ersättare. 

33 § Ersättare nämndernas beredning 

Nämnden ska utse personliga Beredningens ersättare inträder i enlighet med 
inkallelseordning. bland nämndens de ordinarie ledamöter, na i nämnden att 
tjänstgöra vid beredningen i ordförandens och de två vice ordförandenas ställe. 

Kan någon pga. sjukdom eller annan omständighet inte delta i beredningen ska dennes 
ersättare kallas. Om ersättaren inte kan delta kan beredningen likväl äga rum. Det räcker 
med att ordiliranden eller någon av de vice ordförandena deltar har deltagit. 

Kap 2 Specifika bestämmelser för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

1 § Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Utskott 
Kommunstyrelsen har fyra utskott 

1. Arbetsutskott 
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2. Personalutskott 
3. Plan- och näringslivsutskott- fi'ån 2018-01-01 
4. Arbete och lärandeutskott 
5. Kultur- och fritidsutskott 

2 § Arbetsform 
för kommunstyrelsen gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

3 § Ansvarsområde 

3 a Övergripande ledning och samordning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, 
såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 
Styrelsen ska därvid: 

1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrning av den kommunala verksamheten, 

2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente, 

3. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpan
de uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet, 

4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndpresidier och företagspresidier 
5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden, i de företag, förbund och organisationer som kommunen 
äger helt eller delvis eller har annat intresse i, 

6. ansvara för att den samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna 
fullgörs, 

7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och 
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag 

8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter och 
organisationer som berörs av de verksamhetsområden som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 

3 b Inhämtande av uppgifter 

Styrelsen får från övriga nämnder, kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

3 c Utveckling 

Notera att ordningsföljd och vissa formuleringar ändrats. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse med särskild 
tonvikt på åtgärder som rör 
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1. sysselsättnings och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och 
näringslivet i kommunen, 

2. turism och inflyttarfrågor, 
3. kommuninformation av övergripande karaktär, marknadsföring och kommunens 

attraktivitet, 
4. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö och naturvårdspoli 

tik, folkhälsoverksamhet, jämställdhet, integration och övrigt arbete för hållbar ut 
veckling, 

5. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps och säkerhetsverksam 
het, 

6. handikappolitiska frågor, tillgänglighetsarbete, 
7. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet, 
8. infrastruktur, 
9. kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ, 
10. övergripande statistik och prognoser inklusive övergripande bostadsförsörjnings 

frågor, 
11 . internationellt arbete, 
23. extern finansiering inom ramen för EU projekt och nationella projekt, samt 
13. översiktsplanering enligt 3 kap plan och bygglagen (2010:900). 

1. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet, 
2. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900) 

10 

3. sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i 
kommunen, turism och inklusive inflyttarfrågor, 

4-: övergripande frågor som hör samman med hållbar utveckling så som 
kommunens miljö- och naturvårdspolitik, folkhälsoverksamhet, jämställdhet ocli 
integration. och övrigt arbete för hållbar utveckling, 

5. övergripande bostadsförsörjningsfrågor 
6. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och 

säkerhetsverksamhet 
7. Handikap Politiska frågor rörande funktionsnedsättning och tillgänglighets arbete 
8. infrastruktur och kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande 

organ 
9. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt samt internationellt arbete 

3 d Förvaltning 

Notera förslag till ny ordningsföljd 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt, 
2. arbetet med att refom1era det kommunala regelbeståendet, 
3. utvecklingen av e förvaltning och kommunens centrala IT system, 
4. kommunens informationssäkerhet, 
5. att kommunens behov av försäkrings skydd är tillgodosett, 
6. att förvalta under kommunens vård ställda donations och fondmedel, 
7. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt, 
8. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil, 
9. ärenden om kommunens heraldiska vapen, 
10. kommooens upphandlingsfunktion, 
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11. instruktioner till omhad utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd 
kommun i företag o.dyl (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta), 

12. kommunens handikappråd, 
13. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten, 
14. att allmänheten informeras om verksamheterna, 

1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt, 
2. att allmänheten informeras om verksamheterna, 
3. kommunens ans lagstav la, 
4. kommunens informationssäkerhet, 
5. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten, 
6. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system, 
7. arbetet att reformera det kommunala regelbeståndet 
8. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt, 
9. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd arbetet 

med att reformera det kommunala regelbeståendet, 
10. att förvalta under kommunens vård ställda donations och fondmedel, (konsekvens även 

socialnämndens fondmedel) Kommunfullmäktiges ansvarsområde. 
11. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
12. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera 

Tingsryd kommun i företag o. dyl. (i den mån inte 
kommunfullmäktige gör detta), 

13. kommunens upphandlingsfunktion, 
14. kommunens handikappråd, 
15. ärenden om kommunens heraldiska vapen, 
16. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil, 

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om 
inte yttrandet är av principiell betydelse. 

3 e Ekonomi 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen en
ligt kommunfullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
1. placering och upplåning av medel, 
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar, 
3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid 

samt indrivning av förfallna fordringar 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit 

Föreskrifter om säkerhet ska därvid beaktas, 
2. besluta om konvertering och inlösen av lån, 
3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid företräda kommunen som ägare, Eg. KF 's presidium - se § 12 ovan. 
4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel, 
5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden 
6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra 

liknande åtgärder 
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3 f Personal 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyn
dighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör 
1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 
2. tolkning av lagar och avtal, 
3. kollektivavtal, 
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt 
7. svara för information till kommunens personal 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområde, 

3. besluta om stridsåtgärd, 
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 
5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan 
6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen 

3 g Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att 
minska sårbarhet och god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd 
beredskap. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreslaifter 
om arkivvården fim1s i arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd 
(1994:475) . 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsen svarar för räddningstj änsten genom Kommunalförbundet Räddnings
tjänsten Östra Kronoberg. 

3 h Kommunfullmäktiges beredningsorgan 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i 
kommunfullmäktige . 
. . . om inte fullmäktige har tillsatt ett berednings organ sem i vissa frågor som kan få 

!mot- svarande uppgift- Till KF's arbetsordning .. 

4 § Förvaltningsorganisation 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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Kommunstyrelsens ordförande 

5 § Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid och ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte kommunstyrelsens 
arbetsutskott godkänner annat beslut tagits om annat. U draget är på heltid. 

7 § Ansvar 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i förvalt

ningsform och i företagsform, 
2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt 

att ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens före

tag, 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat, 
5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe 

8 § Närvarorätt 

Kommunalråd får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd och utskott, 
men inte delta i besluten. 

Kommunalrådet har ookså rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

9 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem 
ersättare. 
Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd samt från 
2018 TIKAB' s styrelse, 

10§ Presidium 

13 

Arbetsutskottet ska ha ett residium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

1 § Arbetsformer 
för arbetsutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 
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1. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt 
de övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till arbetsutskottet att 
handlägga, 

2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och 
verk- samhet, 

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling, 
4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras 

för att kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning 
och kommunstyrelsens reglemente, 

5. ha rätt att på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse enligt lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544). 

Kommunst~relsens personalutskot 

13 § Sammansättning 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott. 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

14 § Utskott 
Utskottet har inte något presidium. 

15 § Arbetsformer 
För personalutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

16 § Ansvarsområde 

14 

Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den yttersta 
arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och arbetsgivarområdet 
som kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i de frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

17 § Förvaltningsorgan 
Personalutskottets förvaltningsorgan är kommunledningsförvaltningen. 

Plan- och näringslivsutskott - Tillkommer 2018-01-01 

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott 

18 § Sammansättning 
Utskottet för arbete och lärande består av fem ledamöter och tre ersättare. 

19 § Presidium 
Utskottet ska ha ett presidium som består av utskottsordförande och vice ordförande. 
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15 

Individärenden inom utskottets ansvarsområde hanteras gemensamt av utskottets samtliga ledamöter. 

20 § Arbetsformer 
För arbete- och lärandeutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

21 § Ansvarsområde 
1. socialnämndens U pgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
samt 

2. socialnämndens Individ- och familjeomsorgens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381) . 
3. kommunens flyktingmottagning och integrationsfrågor 
4. lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) 
5. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 
6. kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux, 

upP.dragsutbildning 
7. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010: 1622) 
8. kommunens arbetsmarknadsenhet 
9. folkhälsofrågor 

De föreningsstöd och utdelning av donationsfonder som socialnämnden ansvarar för ligger under 
kommunstyrelsen. 

Socialnämnden Arbete- och lärandeutskottet har rätt att besluta i frågor om yttrande 
till Lotterinspektionen gällande automatspel. samt hyror i särskilt boende. 

Nämnden Arbete- och lärandeutskottet fullgör även kommunens uppgifter enligt 
a1man författning i anslutning till det ovan angivna verksamhetsområdet. 

22 § Delegation från socialnämnden kommunstyrelsen 

Arbete- och lärandeutskottet Individsutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. 
individärenden) som bland annat avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och 
annat bistånd, inom följande områden: 

1. socialtjänstlagen (SoL) 
2. socialtjänstförordningen (SoF) 
3. lag om vård av miss brukare i vissa fall (L VM) 
4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 
5. lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 
6. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område 

Individutskottet Arbete- och lärandeutskottet ska fatta beslut om överklagande av 
domstols beslut i enskilda ärenden samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden 
individutskottet beslutat om. 

Individutskottet Arbete- och lärandeutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden 
som endast kan delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter och 
ersättare i nämnden enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen. 

Individutskottet Arbete- och lärandeutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de 
uppdrag som socialnämnden kommunstyrelsen tilldelar utskottet. 

23 § Begränsningar i individutskottets arbete- och lärandeutskottets delegation 
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Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden. 

a. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
b. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i sin helhet har överklagats, 
c. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 
d. vissa ärenden som anges i särskilda föreslaifter 

16 

Detta innebär att nämnden kommunstyrelsen i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 

Individutskottet !Arbete- och lärandeutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där 
socialnämnden kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om 
tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst individ ärende, hänskjuts ärendet till 
individutskottet arbete- och lärandeutskottet för avgörande. 

24 § Beredning av individutskottet arbete- och lärandeutskotte 

De individärenden som ska avgöras av socialnämnden kommunstyrelsen i dess helhet 
ska beredas av utskottet om ej annat beslutas. 

Individutskottet Arbete- och lärandeutskottet bereder således till exem el frågor i 
familjerättsärenden där socialnämnden i dess helhet är beslutande i enlighet med 
delegationsordning. 

25 § Förvaltningsorganisation 

Kommunledningsförvaltningen är förvaltningsorganisation för arbete- och lärandeutskottet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

26 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kultur- och fritidsutskott. 
Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

27 § Utskott 
Kultur- och fritidsutskottet har inte något presidium 

28 § Arbetsformer 
För kultur- och fritidsutskottet gäller "Reglemente för styrelser och utskott i Tingsryds kommun" 

29 § Ansvarsområde 

Kultur- och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja 
allmänkultur och fritidsverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 
\OBS! Föreslås ändra ordning på ansvars01mådena ... 
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1. 2. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag 

och fastställda normer, 
2. 5. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994: 1000), 
3. marknadsföra kommunen via evenemang med inriktning mot idrott, fritid och 

kultur och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen, 
4. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder 
5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 

follcbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer, 
6. 1. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet 

bedriver, genom ett nära samarbete med dessa, 
7. 3. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, tillika svara för den 

konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader 
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8. 4. vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet 

Kultur- och fritidsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i frågor som hänskjuts till 
kommuns!Yfelsens arbetsområde. 

30 § Förvaltningsorganisation 

Kultur- och fritidsutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kap 3 Specifika bestämmelser för Social 
Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

1 § Sammansättning 

Omsorgsnämnden består av nio (sju/2018) ledamöter och nio (sju/2018) ersättare. 

2 § Utskott 
Inom omsorgsnämnden ska finnas ett individutskott. 
Individutskottet består av omsorgsnämndens presidium. 

3 § Arbetsformer 
Individutskottet lyder under "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområden 

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ 
och familjeomsorg, äldre- och handikapp funktionshinderomsorg samt kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Omsorgsnämnden ansvarar för: 
1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 
2. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
2. kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

m.m. LSS (1993:287) samt kommunens ansvar för assistansersättning enligt 51 ka_.12 
socialförsäkrings balken 
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3. kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst enlig lagen 

(1997:736) om färdtjänst och lagen 1997:735) om riksfärdtjänst 
4. kommunens flyktingmottagning, 
5. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 
6. de föreningsstöd och utdelning av donationsfonder som socialnämnden ansvarar för, 
7. socialnämndens uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga och lagen (1988 :870) om vård av missbrukare i vissa fall, samt 
8. socialnämndens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381). 

Omsorgsnärnnden har rätt att besluta i frågor om yttrande till Lotterinspektionen 
gällande automatspel samt hyror i särskilt boende. 

Omsorgsnärnnden ansvarar för att samråd sker med Pensionärsråd. 

Omsorgsnärnnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i 
anslutning till det ovan angivna verksamhetsområdet. 

5 § Förvaltningsorganisation 

Omsorgsnärnndens förvaltningsorganisation är Omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens individutskott 

6 § Sammansättning 
Inom omsorgsnärnnden ska finnas ett individutskott. 

Individutskottet består av omsorgsnämndens residium. 

5 § Delegation från omsorgsnämnden 

Individutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland annat 
avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande om
råden: 

a. socialtjänstlagen (SoL), 
b. socialtjänstförordningen (SoF), 
c. lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 
d. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens omsorgsnärnndens område. 

Individutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstols beslut i enskilda ärenden 
samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet beslutat om. 

Individutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan delegeras till en 
särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden enligt 10 ka 4 § 
socialtjänstlagen. 

Individutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som omsorgsnärnnden 
tilldelar utskottet. 

7 § Begränsningar i individutskottets delegation 
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Enligt 10 k<!l) 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden. 

a. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
b. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i sin helhet har överklagats 
c. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 
d. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Detta innebär att omsorgsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 

Individutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där omsorgs ämnden delegerat 
be- slutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst 
individ- ärende, hänskjuts ärendet till individutskottet för avgörande. 

8 § Beredning av individutskottet 

De individärenden som ska avgöras av omsorgsnämnden i dess helhet ska beredas av 
iindividutskottet om ej annat beslutas. 

Individutskottet bereder således till eJ(empel frågor i familjerättsärenden där social 
nämnden i dess helhet är beslutande. 

Kap 4 Specifika bestämmelser för barn och 
ut-bi Id ni ngsnäm n den 

1 § Sammansättning 

Nämnden består av nio (sju/2018) ledamöter och nio (sju/2018) ersättare. 

f § Utskott 
Bildningsnämnden har inget utskott. Bildningsnämnden ska ha ett presidium med 
nämndsordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

3 § Arbetsformer 
ör bildningsnämnden gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområde 

Bildnings ämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen 
(2010:800) vad avseq~edagogisk verksamhet i form av: 

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
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2. det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna inom verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, 

3. kommunal VUJ(enutbildning, svenska för invandrare och särvux. 

Utöver detta ansvarar bildningsnämnden även för kommunens uppgifter enligt 
skollagen vad avser elevhälsa. 
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Bildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller uppdragsutbildning 
samt-ansvarar för skolskjutsverksamheten och kommunens biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamhet. 

5 § Delegation 

Bildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden: 
1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler 
2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet 
3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor 
4. fastställa avgift för särskild prövning 
5. fastställa inackorderingstillägg och resebidrag 
6. fastställa eventuell ansökningsavgift för gymnasial vuxenutbildning, samt 
7. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor 

6 § Förvaltningsorganisation 

Nämndens förvaltningsorganisation är bildningsförvaltningen. 

Kap 5 Specifika bestämmelser för samhälls
Byggnadsnämnden 

(Ändras inför ny Miljö- och byggnadsnämnd 2018-01-01) 

Allmänna bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
1. kommunens uppgifter gällande planläggning av mark och vatten och om 

byggande som enligt plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag ska fullgöras 
av byggnadsnämnden 

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken 
(1998:808) och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften 
inte lagts på annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras 
av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

3. kommunens tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) samt lagen (2007:1455) om 
detaljhandel med nikotinläkemedel 

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004: 168) 
ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och 
hälsoskyddsområdet 

5. att bevaka kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive 
förvaltning och förädling av markreserven 
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6. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt 
7. att ansöka om, utföra och bevaka kommunens talan vid lantmäteriförrättningar 

där kommunen är sakägare samt bevaka kommunens intresse enligt 
fastighets bildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagama 

8. kommunens gator och vägar inklusive belysning, grönområden, skötsel av allmän 
platsmark, sjö- och strandvård samt svarar i förekommande fall för kommunens 
representation i vägföreningar 

9. kommunens vägråd 
10. förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse m.m.) av kommunens 

fastigheter, anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark 
11. kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap 8 § miljöbalken 
12. kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA-verksamhet) enligt 

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
13. mätningsteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem. 
14. de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik.frågor 

samt för trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter 
enligt trafikförordningen (1998:1276) 

15. att inom det plan- och byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor 
som rör kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av 
byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

16. energiplaneringen och främjandet av energihushållningen samt ansvarar 
för kommunens energirådgivning 

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till 
det ovan angivna verksamhetsområdet. 

3 § Trafiknämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd. 

4 § Begränsning i ansvarsområdet och jävsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inte för sådan tillsyn och övrig myndighetsutöv
ning som framgår av§ 2 ovan, vad gäller kommunens egna verksamheter och objekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden får således inte utöva tillsyn över verksamhet som nämnden 
själv bedriver. Samhällsbyggnadsnämnden ska inte heller utöva tillsyn över kommunal 
verksamhet där verksamhetsansvaret ligger under annan nämnd än samhällsbyggnads
nämnden. För dessa ansvarar istället jävsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därmed inte beslut i byggnads- och tillståndsärenden 
enligt plan- och bygglagen eller enligt annan till byggnadsnämnd hörande speciallag
stiftning för byggnader och anläggningar där kommunen äger eller ansvarar för förvalt
ning och verkställighet av verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar inte heller beslut i tillsyns- och tillståndsärenden 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet där kommunen äger eller ansvarar för förvaltning 
och verkställighet av verksamhet. 

Jävsfrågan kopplad till nämndernas tillsynsansvar ska utvärderas årligen genom intern 
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kontroll, som granskas av revisorerna. 

5 § Förvaltningsorganisation 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnadsförvaltning
en och miljö- ochbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har inget verksamhetsansvar för 
plan- och miljöavdelningens myndighetsutövning. Det är istället plan och miljöavdel 
ningens miljö- och byggnadsförvaltningens förvaltningschef som har 
verksamhetsansvaret för både samhälls byggnadsnämndens och j ävsnämndens 
myndighetsutövning i enlighet med de ärenden som fastställs i nämndernas 
delegationsordningar. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får inte vara ansvarig för eller 
hantera tillsynsärenden och får inte heller vara ersättande delegat i sådant ärende. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får inte vikariera för 
avdelnings förvaltningschefen för plan och miljöavdelningen miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Varken handläggarna eller förvaltningschefen på plan och miljöavdelningen miljö
och byggnadsförvaltningen får arbeta med driftfrågor gällande sådana kommunala 
verksamheter och objekt som är föremål för plan och miljöavdelningens miljö- och 
byggnadsförvaltningens tillsyn. 

Särskild delegation från kommunfullmäktige 

6 § Fastighetsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
1. beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av 

dessa som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd, 
2. beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt 
upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp 
och villlrnr i övrigt. Som förutsättning härför gäller att det inte avser ärenden av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt eller innebär ekonomiskt åtagande som 
inte finns upptagen i budget. 

3. att upprätta och godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, 

4. uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen, 
5. att upplåta platser för torghandel, 
6. att ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av mark 

enligt plan- och bygglagen, 
7. upphävande av villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 

upptagna i köpebrev för försålda fastigheter, 
8. att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt 8 § lagen om 

exploateringssamverkan (1987: 11 ), 
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9. att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen (1973: 1149), 
10. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna använ

das för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningsla
gen (1970:988), 

11 . att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om sådan om 
upprättande av sådan plan eller bestämmelser enligt 14 kap 1 § fastighetsbildnings
lagen (1970:988) 

12. att ansöka om särskild förvaltning enligt 29 § bostadsförvaltningslagen (1977 :792). 

7 § Planfrågor (från 2018-01-01 i plan- och näringslivsutskott under 
kommunstyrelsen) 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större 
vikt. 

Som förutsättning härför ska gälla att planen eller bestämmelserna i princip överens
stämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande underlag, att pla
nens genomförandebeskrivning inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen ut
över budgeterade ramar samt att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploate
ringssamverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

8 § Övriga uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
1. beslut i socialnämndens kommunstyrelsen och dess utskotts ställe i ärenden enligt 

alkohollagen (1994:1738) som berör socialnämndens kommunstyrelsen och dess 
utskotts verksamhet 

2. namngivning för kvarters- och gatunamn, 
3. yttranden som avses i 3 kap 2 § ordnings lagen ( 1993: 1617) rörande upplåtelse 

av offentlig plats 
4. fatta beslut om flyttning av fordonsvrak, enligt lag om flyttning av 

fordon i vissa fall (1982:129). 

Samhällsbyggnadsutskott 

9 § Sammansättning 

Inom samhällsbyggnadsnämnden ska filmas ett utskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare. 

10 § Ansvar 

Samhällsbyggnadsutskottet ska besluta i de ärenden som framgår av samhällsbyggnads
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nämndens delegationsordning samt de övriga ärenden som nämnden på annat sätt över
lämnar till utskottet att handlägga. 

Kap 6 Specifika bestämmelser för jävsnämnden 
Upphör 2017-12-31 

1 § Sammansättning 

Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Jävsnämndens ansvar 

Jävsnämnden ansvarar för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter och objekt. Den myndighetsutövning som huvudsakli
gen är aktuell finns reglerad i följande lagstiftning: 

1. Miljöbalken 
2. Livsmedelslagen 
3. Lag om energideklaration av byggnader 
4. Plan- och bygglagen 
5. Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, hissar och ventilation 

3 § Förvaltningsorganisation 

24 

Jävsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnads miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avdelnings Förvaltningschefen för plan och miljöavdelningen miljö- och 
byggnadsförvaltningen är ansvarig för j ävsnämndens verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen eller annan anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen får inte 
på något sätt försöka påverka de tjänstemän i förvaltningens plan och miljöavdelning 
miljö- och byggnadsförvaltningen som arbetar med tillsyn, beträffande hur tillsynen 
ska bedrivas mot kommunen. För det fall att en tjänsteman inom plan och 
miljöavdelningen miljö- och byggnadsförvaltningen upplever att så sker, ska detta 
anmälas till kommunchefen. 

Vid oklarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan samhällsbygg
nadsnämnden ochjävsnämnden ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vid oenighet ska kommunstyrelsens arbetsutskotts tolkning av reglemente och delega
tionsordningar gälla. 

Kap 7 Specifika bestämmelser för val nämnden 

1 § Sammansättning 
Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Utskott 
Nämnden har inget presidium eller utskott. 

3 § Arbetsformer 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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KFS 2011 :1 
för valnärnnden gäller "Reglemente för styrelser och bolag i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområde 
Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val 
och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnärnnd. 

5 § Förvaltningsorganisation 
Valnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kap 8 Specifika bestämmelser för 
överförmyndarnämnden 

1 § Sammansättning 

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Utskott 

Nämnden har inte något presidium eller utskott. 

3 § Arbetsformer 

För överförmyndarnämnden gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i 
Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområde 

25 

Nämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter beträffande tillsyn över förmyndarskap, 
godmanskap och förvaltarskap och vad som i övrigt är föreskrivet om överförmyndare i 
föräldrabalken (1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995379), lag om god man för 
ensamkommande barn (2005 :240) samt andra författningar. 

7 § Förvaltningsorganisation 
Överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyre lse, nämnder och utskott 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

§ 18 

Nya riktlinjer för serveringstillstånd 
Dm 2016/519 710 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer nya riktlinjer för serveringstillstånd. 

Sammanfattning 

Enligt alkohollagen 2016:1622 ska kommunen ha riktlinjer för 
serveringstillstånd. Riktlinjerna uppdaterades senast 2014-08-28. Under 
2016 har en översyn gjorts av riktlinjerna där förändringama främst är av 
layoutmässig karaktär samt att en ensning gjorts av riktlinjerna inom hela 
den gemensamma organisationen för alkoholhandläggning sett till 
infmmationsinnehåll och utseende. Förslag till betydande innehållsmässiga 
förändringar är att restriktioner för servering av spritdrycker vid tillfälliga 
tillstånd tas bmt, att restriktionen för beviljande av serveringstillstånd 
kopplat till idrott tas bmt samt att möjligheten att söka sen serveringstid 
förlängs från 01.00 till 01.30. 

Beskrivning av ärendet 

Alkoholhandläggarna i den gemensamma organisationen fick i uppdrag av 
socialnämnderna i kommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge att ta 
fram nya förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. 

En total översyn har gjorts av riktlinjema där både dokumentstrukturen och 
innehåll har granskats. Ändringar som avser fmmalia, indelning av 
information och struktur har syftat till att skapa bättre stringens i texten, 
tydligare indelning med rubriker och underliggande text, förenklade 
beskrivningar och att informationen presenteras i den ordning som läsaren 
förväntas vilja ha den. Riktlinjerna har utformats så att det layoutmässigt 
och i informationstexterna är en större enhetlighet inom 
samarbetskommunerna. 

Förslag till betydande innehållsmässiga förändringar är att restriktioner för 
servering av spritdrycker vid tillfälliga tillstånd tas bmt, att restriktionen för 
beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott tas bmt samt att 
möjligheten att söka sen serveringstid förlängs från 01.00 till 01.30. 

Dessa tre förändringar motiveras av att beslutskulturen har varit att 
spritservering tillåts vid tillfälliga arrangemang. Det är ur alkoholpolitisk 

I Utdragsbestyd<ande 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

§ 18 folis . Dnr 2016/519 710 

synvinkel ingen skillnad på servering av olika typer av alkoholdrycker 
utifrån lämplighetskravet. Skulle någon inte vara lämplig att servera 
spritdrycker så är denne inte heller lämpad att servera andra alkoholdrycker. 
Kommunen kan om det finns särskilda skäl, avslå en ansökan i den delen 
som avser spritservering men det framstår inte längre som motiverat att ha 
en generell restriktion i riktlinjerna. 

Restriktion för beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott har tagits 
bort i flertalet kommuner. Det är idag vanligt med alkoholservering vid 
idrottsevenemang och i Tingsryd finns permanenta serveringstillstånd på 
Nelson garden Arena. Många av de tillfälliga serveringstillstånden inom 
kommunen söks av idrottsföreningar vilket också gör att det finns en 
koppling till idrott. Det uppfattas därför inte längre vara motiverat att 
behålla en restriktion för detta. 

Förslaget till förlängd serveringstid grundas i att det tillåts servering till 
01. 3 0 trots att dagens riktlinjer medger servering till O 1. Om det finns 
särskilda alkoholpolitiska skäl kan en ansökan för förlängd serveringstid 
avslås trots att kommunen normalt sett tillåter en viss serveringstid i 
riktlinjerna. Därför föreslås att den generella bestämmelsen sätts till att sen 
serveringstid medges till kl O 1.3 0. 

Ärendets beredning 

Socialförvaltningen genom alkoholhandläggarna. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 486, 2016-11-29 
Nuvarande gällande rilctlinjer för serveringstillstånd 
Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

:lo/~ /07 ~ r/o 
SAMMANTRÄDESPROTOKe)LL 6(25) 

2016-11-29 

§ 486 

Nya riktlinjer för serveringstillstånd 
Dnr 2016/400 SN 705 

Socialnämndens beslut 

Socialnämn.den beslutar att anta förslaget till nya riktlinjer och föreslå 
kommunfulhnälctige att fastställa nya rilctlinjer för serveringstillstånd. 

Sammanfattning 

Enligt alkohollagen 2016: 1622 ska kommunen ha riktlinjer för 
serveringstillstånd. Riktlinjerna uppdaterades senast 2014-08-28. Under 
2016 har en översyn gjorts av riktlinjerna där förändringarna främst är av 
layoutmässig karaktär samt att en ensning gjorts av riktlinjerna inom hela 
den gemensamma organisationen för allcoholhandläggning sett till 
inf01mationsinnehåll och utseende. Förslag till betydande innehållsmässiga 
förändringar är att restrilctioner för servering av spritdrycker vid tillfälliga 
tillstånd tas bort, att restrilctionen för beviljande av serveringstillstånd 
kopplat till idrott tas bort samt att möjligheten att söka sen serveringstid 
förlängs från 01.00 till 01.30. 

Beskrivning av ärendet 

Alkoholhandläggarna i den gemensamma organisationen fick i uppdrag av 
socialnämnderna i kommunerna Lessebo, Tings1yd och Uppvidinge att ta 
fram nya förslag till rilctlinj er för serveringstillstånd. 

En total översyn har gjorts av rilctlinjema där både dolrumentstrulcturen och 
innehåll har granskats. Ändringar som avser formalia, indelning av 
information och strulctur har syftat till att skapa bättre stringens i texten, 
tydligare indelning med rubrilcer och underliggande text, förenklade 
beskrivningar och att info1mationen presenteras i den ordning som läsaren 
förväntas vilja ha den. Rilctlinj erna har utformats så att det layoutmässigt 
och i informationstextema är en större enhetlighet inom 
samarbetskommunerna. 

Utdrags bestyrkande 

201(, -12 -01 l?-T 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

/!~ 

S.AM1VIANTRÄDESPROTOKOLL 7(25) 

2016-11-29 

Forts.§ 486 Dnr 2016/400 SN 705 

Förslag till betydande innehållsmässiga förändringar är att restriktioner för 
servering av spritdrycker vid tillfälliga tillstånd tas bort, att restriktionen för 
beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott tas bort samt att 
möjligheten att söka sen serveringstid förlängs från 01.00 till 01.30. 

Dessa tre förändringar motiveras av att beslutskulturen har varit att 
spritservering tillåts vid tillfälliga airnngemang. Det är ur alkoholpolitisk 
synvinkel ingen skillnad på servering av olika typer av alkoholdrycker 
utifrån lämplighetskravet. Skulle någon inte vara lämplig att servera 
spritchycker så är denne inte heller lämpad att servera andra alkoholdrycker. 
Kommunen kan om det finns särskilda skäl, avslå en ansökan i den delen 
som avser spritservering men det framstår inte längre som motiverat att ha 
en generell restriktion i riktlinjerna. 

Restriktion för beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott har tagits 
bort i flertalet kommuner. Det är idag vanligt med alkoholservering vi~ 
ich·ottsevenemang och i Tings1yd finns permanenta serveringstillstånd på 
Nelson garden Arena. Många av de tillfälliga serveringstillstånden inom 

·· ··· kommunen söks av idrottsföreningar vilket också gör att det finns en 
koppling till idrott. Det uppfattas därför inte längre vara motiverat att 
behålla en restriktion för detta. 

Förslaget till förlängd serve1ingstid grundas i att det tillåts servering till 
01.30 trots att dagens riktlinjer medger servering till 01. Om det finns 
särsldlda alkoholpolitiska skäl kan en ansökan för förlängd serveringstid 
avslås trots att kommunen normalt sett tillåter en viss serveringstid i 
riktlinjerna. Därför föreslås att den generella bestämmelsen sätts till att sen 
serveringstid medges tillld O 1.3 0. 

Besluts underlag 
Nuvarande gällande rilctlinjer för serveringstillstånd 
Förslag till nya rilctlinjer för serveringstillstånd 
Tj änsteslaivelse från alkoholhandläggare Agnes Alm, 2016-11-07 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmälctige 
Socialchef 
Alkoholhandläggare 

Utdrags bestyrkande 

201b -1 2. -01 
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2016/400 Jt./ ?OS-201-~ . {5l/3/ 

r.lTingsryds 
\;!!;,)kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Socialförvaltningen 

Agnes Alm 
0470-43027 

Agnes.alm@tingsryd.se 

2016-11-07 

Socialnämnden 

Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut 
om att anta nya riktlinjer för servermgstillstånd. 

Sammanfattning 
Enligt alkohollagen 2016: 1622 ska kommunen ha riktlmjer för servermgstillstånd. Rikt
linjerna uppdaterades senast 2014-08-28. Under 2016 har en översyn gjorts av riktlin
jerna där förändringarna främst är av layoutmässig karaktär samt att en ensning gjorts 
av riktlmjerna inom hela den gemensamma organisationen för alkoholhandläggning sett 
till informationsinnehåll och utseende. Förslag till betydande innehållsmässiga föränd
ringar är att restriktioner för servering av spritdrycker vid tillfälliga tillstånd tas bort, att 
restriktionen för beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott tas bort samt att möj
ligheten att söka sen serveringstid förlängs från 01.00 till 01.30. 

Beskrivning av ärendet 
Alkoholhandläggarna i den gemensamma organisationen fick i uppdrag av socialnämn
derna i kommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge att ta fram nya förslag till rikt
linjer för serveringstillstånd. 

En total översyn har gj01ts av riktlinjerna där både dokumentstrukturen och innehåll har 
granskats. Ändrmgar som avser formalia, indelning av information och struktur har syf
tat till att skapa bättre stringens i texten, tydligare indelning med rubriker och underlig
gande text, förenklade besla'ivningar och att informationen presenteras i den ordning 
som läsaren förväntas vilja ha den. Riktlinjerna har utformats så att det layoutmässigt 
och i informationstexterna är en stöne enhetlighet inom samarbetskommunerna. 

Förslag till betydande innehållsmässiga förändringar är att restriktioner för servermg av 
spritdrycker vid tillfälliga tillstånd tas bort, att restriktionen för beviljande av serve
ringstillstånd kopplat till idrott tas bort samt att möjligheten att söka sen serveringstid 
förlängs från 01.00 till 01.30. 

Dessa tre förändringar motiveras av att beslutslrulturen har varit att spritservering tillåts 
vid tillfälliga arrangemang. Det är ur alkoholpolitisk synvinkel ingen sldllnad på serve
ring av olilca typer av alkoholdrycker utifrån lämplighetskravet. Skulle någon inte vara 
lämplig att servera spritdrycker så är denne inte heller lämpad att servera andra alkohol
drycker. Kommunen kan om det finns särsldlda skäl, avslå en ansökan i den delen som 
avser spritservei'ing men det :framstår inte längre som motiverat att ha en generell re
strilction i riktlinjerna. 

Tingsryds kommun 
8ox88 
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) 

Restriktion för beviljande av serveringstillstånd kopplat till idrott har tagits bort i flerta~ 
let kommuner. Det är idag vanligt med alkoholservering vid idrottsevenemang och i 
Tingsryd finns permanenta serveringstillstånd på Nelson garden Arena. Många av de 
tillfälliga serveringstillstånden inom kommunen söks av idrottsföreningar vilket också 
gör att det finns en koppling till idrott. Det uppfattas därför inte längre vara motiverat att 
behålla en restriktion för detta. 

Förslaget till förlängd serveringstid grundas i att det tillåts servering till 01.30 trots att 
dagens riktlinjer medger servering till 01. Om det finns särskilda allcoholpolitiska skäl 
kan en ansökan för förlängd serveringstid avslås trots att kommunen normalt sett tillåter 
en viss serveringstid i riktlinjerna. Därför föreslås att den generella bestämmelsen sätts 
till att sen serveringstid medges till kl 01.30. 

Ärendets beredning 
Socialförvaltningen genom alkoholhandläggarna. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande gällande riktlinjer för serveringstillstånd 
Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Agnes Alm 
Alkoholhandläggare 

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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ALKOHOLSERVERING 
I TINGSRYDS KOMMUN 
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Riktlinjer för serveringstillstånd 

Upprättad: 2016-11-07 
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KONTAKT 
Från och med den 1 mars 2014 finns en gemensam organisation i delar av 

Kronobergs län för h_andläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen. Organisationen, kallad tillståndsenheten, är placerad i Växjö. 

Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma 

organisationen hand om arunälningar om servering eller försäljning av folköl. 

Du som vill söka ett serveringstillstånd eller arunäla försäljning eller servering 

av follcöl ska skicka din ansökan till Tingsryds kommun, se postadress nedan. 

Telefon 

E-post 

Adress 

Länkar 

Tingsryds kommuns växel 0477 - 44 000 

Växjö kommuns kontaktcenter 0470 - 410 00 

socialf örvaltningen@tingsryd.se 

Dackegatan 12 

Box88 

362 22 Tingsryd 

Tingsryds kommuns hemsida 

http://www.tingsryd.se/ 

Folkhälsomyndighetens hemsida 

http://www.folkhalsomvndigheten.se/ 

2 
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INLEDNING 

Ett rikt restaurangliv - en levande kommun 
Ett rikt restaurangliv är ett viktigt :inslag i en levande kommun. I dialog och 
samverkan med restaurangbranschen vill Tingsryds kommun bidra till att skapa 
restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för 
restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. 

Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, som den breda 
allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet att det är rättssäkert och 
att det präglas av ett stort socialt ansvar. 

Utifrån det s.k. skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder 
tillvaratas: Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Överservering, 
narkotikaanvändning, våld och diskriminering hör inte hemma i en god 
restaurangmiljö. 

Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa 
tar skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det 
gäller utsträckta serveringstider. 

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför 
tillståndshavares lämplighet. Restaurangnäringen ska utmärkas av hög moral och 
god etik. Det har vi alla ett intresse av. 

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra kommunen till det goda 
exemplet - med ett rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i en levande 
kommun. 

Syftet med riktlinjer för alkoholservering 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa all<0holens skadeverkningar. 
En utgångspunkt i tillämpningen av lagen är att skyddet för människors hälsa går 
före företagsekonomisk eller näringspolitisk hänsyn. 

De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från all<ohollagen och dess 
föreskrifter. Lagstiftaren anser att det är mycket vildigt atl: kommunerna har tydliga 
riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt Alkohollagen (2010:1622) och 
anslutande föreskrifter (Alkoholförordningen 2010:1636). 

Tankarna balcom kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa 

e Förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd 
0 Lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd 
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Genom riktlinjerna kan kommunen informera alhnänheten om den lokala 
appassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagen som i vissa 
fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen all<0holpolitik. Kommunerna 
ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får inte 
heller vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. 

Tingsryds kommuns mål med riktlinjer för serveringstillstånd är: 

ID Att förhindra överkonsumtion av allcohol. Särskilt fokus ska ligga på 

ungdomar och unga vuxna. 

• Att bidra till en förbättrad folkhälsa 

ID Att tillse att endast entreprenörer som uppfyller lagstadgade kraven erhåller 
tillstånd 

• Att tydliggöra sambandet mellan matservering och allcoholservering 

• Att se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt 
bemötande 

I Tingsryds kommun är det Socialnämnden som ansvarar för tillämpningen av 
allcohollagen när det gäller handläggning, tillståndsgivning och tillsyn·. 
Serveringstillstånd lämnas under förutsättning att allcohollagens krav är uppfyllda. 
Hur kommunen bedriver arbete med tillsyn av serveringstillstånd anges i särskild 
tillsynsplan. 

Serveringstillstånd 

8 kap. 1 § allcohollagen (2010:1622) 

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker lcrävs tillstånd 
av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 

8 kap. 2 § 
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag 
eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa allcoholdrycker får ske endast 
om tillstånd har meddelats av kommunen. Med detta menas försäljning av all(ohol 
mot ersättning. Som ersättning rälmas också de fall då alkoholdryck ingår i annan 
avgift, t.ex. en entreavgift. Ett serveringstillstånd innebär således en rätt för 
tillståndshavaren att mot betalning servera sina gäster de alkoholdrycker som 
tillståndet omfattar. 
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Undantag då serveringstillstånd inte behövs gäller endast om följande tre punkter 
är uppfyllda, enligt 8 kap 1a § alkohollagen: 

1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 
2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än 

kostnaden för inköp av dryckerna\ och 
3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av 

all<ohol- eller lättdrycker. 

Stadigvarande serveringstillstånd 
Stadigvarande serveringstillstånd kan antingen avse hela året eller en viss del av året 
(säsongsrättighet). Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har 
tillsvidaretillstånd till servering under sorrunarmånaderna. Stadigvarande 
serveringstillstånd kan meddelas antingen till allmänheten eller till slutet sällskap. 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
Vid start av restaurang där det är tänkt att försäljning och servering av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker ska förekomma behövs ett tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. För att stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten ska medges enligt 8 kap. 15 § alkohollagen krävs: 

1. att serveringsstället har ett kök i anslutning till serveringslokalen 

2. att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls 

3. att restaurangen har tillräckligt antal sittplatser och en överblickbar 

serveringsyta 

4. att sökande uppfyller all<ohollagens krav på personlig och ekonomisk 

lämplighet. 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 
Ett stadigvarande tillstånd avseende slutna sällskap är antingen: 

• en så kallad klubbrättighet, d.v.s. ett tillstånd för ett visst sällskap som 

förening, företag, klubb, personalgrupp och liknande 

0 en så kallad festvåningsverksamhet, d.v.s. ett tillstånd till en restaurangrörelse 

som på beställning bedriver servering till olika sällskap 

e ett cateringtillstånd där mat och dryck serveras i en för tillfället aktuell lokal 

1 Punkt t-vå ii-i:nebär att ingen arm.an kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av 
gästerna. Avgift för att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte förekomma. Detta 
innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt vare sig mat eller för andra 
varor eller tjänster mm. 
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Tillfälliga serveringstillstånd 
TiJlf älliga tillstånd att servera alkohol avser en enstal<a tidsperiod eller ett enstal<a 
tillfälle. Tillfälliga tillstånd att servera ali<oholdrycker förutsätter att det inte är fråga 
om regelbunden, återkommande verksamhet. Tillfälligt serveringstillstånd kan 
meddelas för servering till allmänheten och till slutna sällskap. På en 
ansökningsblankett får man ansöka om upp till 3 enstal<a tillfällen inom 12 månader. 

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Det är möjligt att ansöka om tillfälligt serverings-tillstånd till allmänheten under 
enstaka tidsperioder eller vid enstal<a tillfällen som vid exempelvis festivaler eller 
andra tidsbegränsade arrangemang. 

Några viktiga punkter vid handläggningen av tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten är enligt alkohollagen och utifrån de kommunala riktlinjerna: 

• Sökande ska uppfylla alkohollagens lämplighetskrav för att kunna erhålla 

tillstånd 

• Tillfällig servering vid festivaler och filmande arrangemang medges normalt 

inte för längre period än sju dagar. 
• Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen och brandsäkerhetskrav 

ska efterlevas 

• Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. 
• Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal 

sittplatser och tydliga avgränsningar (Socialförvaltningen och 

Polismyndigheten beslutar vid varje enskilt evenemang). 
• Betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet måste garanteras. 

Bedömning om vakter behövs och antalet val<ter sker i samråd med polisen. 
• Servering av alkohold1ycker ska avslutas senast kl. 01.30. Polismyndighetens 

och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömrung av riskerna för 
närboendestörningar och ordningsstörningar sent på dygnet tillmäts stor 

betydelse vid prövning av serveringstidens längd. 

• Tillfälliga serveringstillstånd beviljas högst 6 gånger per kalenderår. 
0 Tillfälligt tillstånd bifalls inte i avval<tan på stadigvarande tillstånd. 

(i) Restriktivitet gäller för tillstånd som främst ril<tar sig till ungdomar. 

Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av 
gemensamt intresse i förening, företag eller sammanslutning utöver den aktuella 
tillställningen där arrangören i förväg vet vilka som deltar. Serveringslokalen får 
inte vara öppen för nya gäster under pågående tillställning. 
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Det är inte ovanligt det krävs en utredning för att klarlägga om en tillställning är 
en allmän eller sluten tillställning. Grundregler är att en tillställning som polisen 
bedömer vara en offentlig tillställning aldrig kan få ett serveringstillstånd för ett 
slutet sällskap utan bedöms då vara öppen för allmänheten. Även hur 
annonseringen sker och hur inbjudningar gått ut är viktigt vid bedömningen. 

ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING 

Handläggningstider 

Alkoholförordning (2010:1636) 5 § 

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från 
det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på 
grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra 
månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan 
den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

Handläggningen påbörjas efter att avgiften för ansökan har betalats. Ansökan 
utreds av alkoholhandlägga.ren som lämnar ett motiverat förslag till beslut till 
Socialförvaltningen. Handläggnings-tiden nedan räl<.nas från att en ansökan är 
komplett och varierar beroende på bl.a. om beslut tas av nämnd eller genom 
delegationsbeslut. 

Permanenta tillstånd tar längre tid att handlägga än tillfälliga tillstånd. 
Handläggningen går fortast om ansökan innehåller de begärda handlingarna när 
den kommer in. Är ansökan komplett och inga frågetecken uppstår vid 
utredningen har Tingsryds kommun ambitionen att handlägga stadigvarande 
tillstånd på 2-3 månader. Har det tidigare funnits tillstånd i lokalen fattas beslut av 
socialchefen på delegation medan nyetableringar alltid beslutas av socialnämnden. 

Typ av tillstånd Handläggningstid 

Stadigvarande tillstånd till allmänheten 2-3månader 

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2-3månader 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 1 månad 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 2 veckor 

Då handläggningen av tillfälliga tillstånd till allmänheten o{ta kräver samplanering 
av arrangör, polis, räddningstjänst och kommunens alkoholhandläggare är det bra 
att sökande lämnar in ansökan i god tid. En handläggnings-tid på ca en månad för 
tillfälliga tillstånd till allmänheten räknas som normal handläggnings-tid, men vid 
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större arrangemang krävs i regel längre tid. Handläggningstiden för tillfälliga 
tillstånd till slutna sällskap beräknas till ca två veckor. Under vissa tider på året, t.ex. 
semestertider kan handläggningstiden bli längre varför ansökningar gärna bör 
lämnas i god tid före evenemanget. 

Kommunens infonnationsskyldighet 

8 kap. 9 § alkohollagen 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och 
anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av fåreskrifterna i kommunen. 

På Tingsryds kommuns hemsida (www.tingsryd.se) finns både information om 
serveringstillstånd i allmänhet och konkret vägvisning i form av blanketter som kan 
användas vid ansökan till de olika tillstånden. Information kan också lämnas via 
telefon eller inbokade besök 

I utbildningen Ansvarsfull alkoholservering "Stöldritt" som vänder sig till 
tillståndshavare och serveringspersonal på serveringsställen i Tingsryds kommun, 
sprids kunskaper och information om bland annat alkohollagen, tillsyn och 
konflikthantering. Kommunen bjuder också årligen in till en informationsträ.ff riktat 
till de som är tillfälliga och permanenta tillståndshavare i kommunen. 

Kunskapsprov 

8 kap. 12 § alkohollagen 
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om 
denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serverin~sverksamheten. 

Att servera alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den 
som anförtros uppgiften, förutom annan lämplighet, har en god kunskap om det 
regelverk som omgärdar allrnholserveringen. Sökanden ska därför genomgå ett 
kunskapsprov för att visa en god kännedom om alkohollagens bestämmelser. Det 
finns möjlighet till att få tolk om behov för det finns. 

Kommunen administrerar prövning av en sökandes kunskaper i alkohollag
stiftningen genom att använda prov framtagna av Follchälsomyndigheten. 
Sökanden ges möjlighet till två omprov inom ramen för en tillståndsansökan. Att 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram kunskapsprovet möjliggör att 
prövningen sker så enhetligt som möjligt i hela landet. 

Det finns olika prov beroende på vilket tillstånd som söks. Det mest omfattande 
provet ställs till den som ansöker om permanent tillstånd till alhnänheten. Även 
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sökande av tillfälliga tillstånd till slutna sällskap måste genomföra ett 
kunskapsprov. 
Det finns vissa undantag, t.ex. om den som söker redan har ett tillstånd eller om 
tillståndet gäller vid ett enstaka tillfälle, t.ex. ett bröllop. 

Remissyttranden 

8 kap. 11 § alkohollagen 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att 
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om 
arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering 
till allmänheten. 
8 kap. 16 § 
Lokaler som används får servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap 
av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från 
brandsäkerhetssynpunlct. 

Kommunen sldckar i stort sett alltid remisser till Polismyndigheten så länge det 
inte är ett mycket litet arrangemang. Genom att sldcka remisser till olika 
myndigheter konh'olleras den sökandes vandel, dvs. att den sökande inte är 
brottsligt belastad, att sökande är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig till 
det allmänna (betalt skatter, moms och arbetsgivaravgifter och dyl.). 

Polismyndighetens yfuande om eventuella risker för ordningsstörningar i området 
för den tilltänkta etableringen och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av 
störningsrisken för närboende ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövning. 
Kommunen skickar remiss även till räddningstjänsten för att säkerhetsställa att 
lokalen är brandsäker och ibland även till Skatteverket. 

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 

8 kap. 17 § all(ohollagen 
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild rislc för 
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i 

Vid en ansökan om serveringstillstånd eller vid förändringar i befintliga 
serveringstillstånd ska Tingsryds kommun bedöma om risken för olägenheter kan 
uppstå. Bedömningen utgår bland annat från inkomna ansökningshandlingar samt 
remissyth'anden, framförallt Polismyndighetens och samhällsbyggnads
förvaltningens yttrande väger tungt vid bedömningen. 
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Det görs en bedömning av om serveringsställets belägenhet kan föranleda 
alkoholpolitiska olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. Det kan handla om att lokalen är belägen i ett bostadsområde 
eller i ett område som på annat sätt är känsligt för störningar. Förutom 
bostadsområden kan det vara fråga om närheten till skolor eller fritidsgårdar, 
institutioner för missbrukare eller liknande verksamhet. 

När kommunen bedömer serveringsställets belägenhet ser tillståndsenheten 
framför allt på: 

., risk för störningar för omgivningen 

• restaurangens inriktning, t.ex. renodlad restaurang för matservering, 

restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till unga 

personer. 

• kända geografiska problemområden 

• eventuell påverkan för ungdomar, unga vuxna eller andra grupper som är 

särskilt skyddsvärda 

Kommunens tillsyn 

9 kap. 2 § alkohollagen 
Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 
gäller får servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn 
över detaljhandeln med folköl. Kommunen slca upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
länsstyrelsen. 

Nedan följer huvuddragen för olil<a sätt att arbeta med tillsyn. En mer detaljerad 
beskrivning finns i den tillsynsplan som kommunen har upprättat. Den beskriver 
kommunens planerade tillsynsarbete. 

Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser 
skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om 
sanl<tionsåtgärder. Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett 
beslut. En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har 
framkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren. 

Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, 
exempelvis utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med 
branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också 
kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur all<ohollagen ska omsättas i det 
praktiska arbetet på serveringsstället. 
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Inre tillsyn 
Inre tillsyn innebär att kommm1en arbetar med att granska om den som har 
serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkoh.ollagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som 
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är 
administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan 
myndigheterna. 

Yttre tillsyn 
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående 
verksamhet, framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. 

Samordnad tillsyn 
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, då kommunen 
tillsammans med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och 
räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. 

Kommunens sanktionsmöjligheter 
Om innehavaren av ett serveringstillstånd inte uppfyller de förutsättningar som 
gällde när tillståndet meddelandes eller följer de bestämmelser som gäller för 
servering får kommunen tillgripa sanl<:tionsmöjligheter. De sanktionsmedel som 
står till buds är erinran, varning eller återkallelse. I regel tillgrips erinran först, följt 
av varning och vid upprepade fall eller grova överträdelser återkallelse. 

Vid mindre allvarliga förseelser sker i regel rättelse i samförstånd mellan kommunen 
och tillståndshavaren. I Tings1yds kommun strävar vi efter att i dialog lösa 
uppkomna problem. 

Prövnings- och tillsynsavgifter 

8 kap. 10 § all<:ohollagen 

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

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. 

I kommunallagen (1991:900) framgår att avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och 
baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen. 

Avgifter för ansökan ska täcka kommunens kostnader i samband med utredning 
av ärendet. Tillsynsavgiften ska täcka kommunens utgifter i samband med 
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tillsynsbesök och inre tillsyn. Aktuella avgifter går att finna på kommunens 
hemsida. För tillfälliga serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften i 
ansökningsavgiften. 

På en ansökningsblankett om tillfälligt serveringstillstånd får man ansöka om upp 
till 3 enstaka tillfällen inom 12 månader. Ansölaringsavgiften betalas per 
ansökningsblankett som skickas till kommunen. 

RIKTLINJER VID SERVERING 

Serveringstider 

8 kap. 19 § alkohollagen 
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av 
tiden får servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar 
annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte 
påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Den svenska allcohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Social hänsyn ska 
därför ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska intressen. 
Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen. 

Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens början och kl. 
01.00 för serveringens avslutande. Kommunen har rätt att ge tillstånd till utsträckt 
serveringstid. Utsl-räckt serveringstid är således undantag från detta och ska därför 
prövas i varje enskilt fall. Enbart ekonomiska skäl, t.ex. en hänvisning till att en 
konkurrerande eller närliggande restaurang har utsträckt serveringstid, är därför inte 
en tillräcklig grund för bifall till en ansökan om utsträclaring av serveringstiden 
utöver normaltiden. 

Vid prövningen av serveringstid ska man bealcta risken för allcoholpolitiska 
olägenheter. För att kunna göra en fullgod bedömning av om det föreligger risk för 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om det kan innebära särskild risk 
för människors hälsa förs en dialog med bland andra Polismyndigheten och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Riktlinjer: 
e Vid prövning av stadigvarande serveringstider utöver den så kallade 

normaltiden klockan 11.00-01.00 inhämtas alltid yttrande från Polis

myndigheten och samhällsbyggnadsförvaltrringen. Dessa remissyttranden har 
stor betydelse för om en ansökan om förlängd öppettid blir beviljad eller inte. 
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Tidigare servering än 11.00 medges inte. Senare serveringstid än till 01.30 

medges inte. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och risken för 

störning i övrigt som är avgörande. Särskilt ska beaktas om serveringsställets 
sena öppettider kan leda till störningar för närliggande bostäder. 

• När tillfälliga tillställningar till allmänheten är förlagda utomhus kan det 

finnas särsldld stor risk för störningar. Ligger sådana serveringar i tätbebyggt 

område är kommunen särsldlt restriktiv vid beviljande av förlängda 

öppettider. 

• I de fall förlängd öppettid senare än 01.00 medges gäller i regel beslutet under 

en prövotid på 6 månader. Därefter kan tillståndshavaren ansöka om 

permanent förlängd serveringstid. 

Vid beslut om förlängd öppettid kan kommunen villkora att det alltid ska finnas 
personal på plats som genomgått kursen Ansvarsfull all<0holservering eller 
motsvarande. 

Ordning och nykterhet 

3 kap. 5 § all<ohollagen 
Försäljning av alkoholdn;cker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
fårhindras. Den som tar befattning med fdrsäljning av alkoholdrycker slca se till att 
ordning och nykterhet råder på fdrsäljningsstället. 
8kap. 20 § 
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att 
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

Riktlinjer: 

• Att försäljning och servering av större mängder all<ohol till en person eller 

grupp begränsas, det är t.ex. inte tillåtet att i Tingsryds kommun tillåta 
servering av hela flaskor med spritdrycker, hinkar med öl eller så kallade 

shotsbrickor. 
(l Tingsryds kommun ska själva eller i samarbete med andra närliggande 

kommuner erbjuda utbildningen Ansvarsfull all<oholservering. 
(l Tingsryds kommun ska aktivt påverka företag eller föreningar med 

serveringstillstånd att låta personalen genomgå utbildningen ansvarsfull 

all<oholservering. 
" Tingsryds kommun ska löpande bjuda in restaurangföretagen och 

föreningar till informations-. och dialogträffar. 
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Uteserveringar 
Serveringsområdet kan utöver restauranglokal inomhus även omfatta avgränsat 

område utomhus. Kommunen kan vid beslut om uteservering villkora tiderna för 

när uteserveringen ska vara utrymd. Om kommunen inte har villkorat tillståndet 

med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 

utrymningstid, det vill säga 30 :minuter efter den serveringstid som gäller för 

serveringsstället i övrigt (se 8 kap. 19 § all<0hollagen). Uteservering regleras inte 

särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering. 

Riktlinjer: 

e Vid risk för störninga.T på grund av uteserveringen kan serveringstiden för 

denna och den tid då uteserveringen ska vara utrymd begränsas. 

Polismyndighetens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har stor 

betydelse för beslutet. 

• Uteserveringen skall ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. 

Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över 

uteserveringen. I övriga fall kan kommunen meddela villkor om 

bordsservering eller bemanning på uteserveringen. 

• Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd 

(för gatumark krävs även Polismyndighetens tillstånd) 

• Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela server.ingstiden. 

• Serveringen ska bedrivas i en avgränsad server.ingsyta, med 

tillfredsställande antal sittplatser och med tydliga avgränsningar. Hur 

serveringsytan ska vara avgränsad avgörs i varje enskilt fall beroende på 

verksamhet och målgrupp. 

• Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av räkförbudet. 

Gemensamt serveringsutrymme 

8 kap. 14 § alkohollagen 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att 
utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. 

Flera tillståndshavare har möjlighet att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. 

Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En 

förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget 

serveringstillstånd. Ansökan om gemensamt serveringsutrymme kan göras både 

15 
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för tillståndshavare av permanenta tillstånd och av tillståndshavare av tillfälliga 

tillstånd. 

Riktlinjer: 

Il handläggningstiden för ansökan om gemensamt serveringsutrymme 

beräknas till 1-2 månader 

Il det ska finnas tydlig avgränsning av det gemensamma utrymmet 

Il endast bordsservering är tillåten 

Cateringverksamhet 

8 kap. 4 § alkohollagen 

Den som bedriver cateringverksamhet får slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 
serveringstillstånd under fårutsättning att den lokal där serveringen äger rum for varje 
tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverlcsamhet 
ska ha ett eget kök för tillredning av mat for att få stadigvarande serveringstillstånd. 

Riktlinjer: 

• Verksamheten ska ha ett kök för tillredning av mat 

• Verksamheten ska kunna erbjuda ett varierat utbud av för-, huvud- och 

efterrätter 

• Verksamheten har bara serveringstillstånd i den kommun ansökan gjorts 

och beviljats, om verksamhet ska ske i annan kommun måste en ansökan 

göras i den aktuella kommunen 

• Tillståndshavaren ska vid varje serveringstillfälle, då alkoholdrycker 

serveras, göra en anmälan på särskild blankett, tillsammans med ett 

godkännande från räddningstjänsten om att lokalen är godkänd ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Det senare gäller ej vid servering i privat bostad. 

Kryddning av snaps 

8 kap. 3 § alkohollagen 

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till 
kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna 

serveringsrörelsen. 

16 
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Riktlinjer: 

e kryddningen avser spritdryck som motsvarar det traditionella svenska 

okryddade brännvinet 

., verksamheten ska vara i mindre omfattning 

., kryddningen ska ske i originalbutelj 

e av den anmälan som ska göras till kommunen ska framgå vill<a kryddor 

som används, villcen spritdryck som avses och mängd som ska kryddas 

Provsmakning 

8 kap. 6 § allcohollagen 

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller anqra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning 
att 

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som 
provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller 

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett 
tillfälligt tillstånd for provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 

Riktlinjer: 

En tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska kunna anordna 

provsmalcning av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Irman 

arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen. I anmälan ska anges tid och 

plats för provsmalcningen, vilka utställare som ska finnas på plats, vilka drycker 

som ska erbjudas provsmalcning av, hur biljettförsäljning ska gå till samt hur 

ordning och nykterhet ska sälcerställas. 

Det är också möjligt för partihandlare/utställare att erhålla tillfälligt tillstånd för 

provsmakning, antingen ensldlt eller gemensamt. Detta tillstånd gäller enbart 

provsmakning av den eller de drycker tillståndet omfattar. Vid provsmalcning av 

en dryck ges en mycket liten mängd, jämför med systembolagets modell. 

Tillståndet ska endast ges i samband med mässor, antingen renodlade vin-, öl- eller 

spritmässor eller om drycken är en del av andra produkter som mässan omfattar, 

exempelvis köksmässor. 

17 
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8 kap. 7 § alkohollagen 

Den som tillverkar allcoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, 
vid tillverlcningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om 
sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade 
alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar 
tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska 
skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om 
serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till 
exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat 
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje 
enskilt fall. 

Riktlinjer: 

Exempel på villkor som kommunen kan ställa i samband med beslut: 

• förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av arrangemang 

• olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett 
serveringsställe ( exempelvis för uteservering) 

• olika serveringstider beroende på typ av evenemang 

• antal gäster på ett ställe 
• begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, eller vid 

vissa evenemang endast tillåta bordsservering 

• utbildning för personal vid sen serveringstid, exempelvis Ansvarsfull 

alkoholservering 

DIALOG OCH SAMVERKAN 

I dialog och samverkan vill Tingsryds kommun utveckla en ömsesidig respekt och 

förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår 

kontald med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi 

ambitionen att nå samsyn, vara lyhörda och lättillgängliga. 

Utbildning 

Sedan ett tiotal år har utbildningen Ansvarsfull all<0holservering "Stökfritt" varit 

18 
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en naturlig del i samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen och 

restautangnäringen. Ansvarsfull alkoholservering är en evidensbaserad metod 

som minskar våld och oroligheter på krogen. Sedan 2011 ligger ansvaret för att 

kursen arrangeras på kommunerna. I Kronobergs län har flera kommuner gått 

samman och anordnat kursen. Målsättningen är att krögare med personal samt 

föreningar som återkommande ansöker om serveringstillstånd i Tingsryds 

kommun ska erbjudas utbildningen minst en gång vartannat år. För att metoden 

Ansvarsfull alkoholservering ska nå målet med minskat våld på krogarna krävs 

också att kommunens och polisens tillsyn över serveringarna genomförs 

regelbundet. Dessutom är dialog och informationsträffar med representanter från 

näringen och enheten för tillståndsgivning ett viktigt inslag i metoden. 

Informationsträffar 

Tingsryds kommun har som målsättning att en gång per år bjuda in föreningar 

och andra arrangörer av tillfälliga tillstånd till en informationsträff. 

Representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen deltar och 

informerar om de förutsättningar som gäller för alkoholservering till slutna 

sällskap eller till allmänheten. Informationsträffen anordnas lämpligen på våren 

och blir därmed också en förberedelse till de större sommararrangemang som 

brukar arrangeras under sommaren. 

19 
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2 

1. Inledning 
I alkohollagen (2010:1622) står lagstiftat att det i kommunerna ska finnas tydliga riktlinjer för 

ärendehandläggning enligt lagen. Riktlinjerna ska redovisa vad som gäller enligt alkohollagen 

och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 

tillståndsprövningen. Statens folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur de 

kommunala riktlinjerna för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som 

finns sldljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet. Nedanstående 

riktlinjer är :framtagna enligt FHI:s modell i samverkan med länets kommuner för att gälla 

Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommuns riktlinjer speglar kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. 

Riktlinjerna ska därför revideras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 

Socialnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för tillämpningen av 

alkohollagen och har uppdragit åt socialförvaltningen att handlägga ansökningar, utföra tillsyn 

samt besluta i ärenden enligt delegation 

Riktlinjerna ersätter inte kommunens tillsynsplan som antogs av Socialnämnden 2013-05-04. 

Tillsynsplanen redogör mer konhet för kommunens planerade tillsynsarbete. 

På Tingsryds kommuns hemsida, www.tine:srvd.se, finns både information om 

serveringstillstånd i allmänhet och konla:et vägvisning i fmm av blanlcetter som används vid 

ansökan till de olika tillstånden. 

Syfte 

Syftet med riktlinjema är att visa den sökande vad kommunen allmänt anser som väsentligt 

vid tillståndsprövning. Tanlcen bakom kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa 

förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Genom riktlinjerna kan 

kommunen info1mera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Det är 

särsldlt viktigt att det blir tydligt för de personer som vill ansöka om serveringstillstånd vilka 

villkor som gäller både utifrån lagstiftning och lokala förhållanden. 

Riktlinjerna syftar också till att främja likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd. 

En individuell prövning måste dock alltid ske utifrån det ensldlda fallet. 
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2. När behövs serveringstillstånd.? 

8 kap.1 § 
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av 
den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 

3 

Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagsstiftning. Sociala hänsyn ska därför 
ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Servering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats av 
kommunen. Med detta menas försäljning av alkohol mot ersättning. Som ersättning rälmas 
också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exemepel en entreavgift. Ett 
serveringstillstånd innebär således en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera sina 
gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar. 

Det finns några undantag då serveringstillstånd inte behövs. Dessa tillfällen beskrivs i 
Alkohollagen 8 kap 1 §. 

8 kap.1 § 
Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen: 

1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 
2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna, och 
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker. 

Alla tre punkterna måste vara uppfyllda. Punkt ett innebär att det inte få vara fråga om en 
verksamhet som återkommer mer eller mindre regelbundet. Gästerna ska även vara kända till 
namn och antal i förväg. Det handlar således endast om i förväg inbjudna gäster. Bröllop eller 
SO-årsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle anses uppfyllt. Punkt två innebär att 
ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av gästerna. Avgift för 
att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte förekomma. Detta innebär att 
arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt vare sig för mat eller andra varor 
eller tjänster. Punkt tre innebär att varken serveringslokaler eller detaljhandelslokaler får 
användas om servering ska vara tillåten enligt undantagsbestämmelserna. 
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3. A:nsökaum och handläggning 
Alkoholförordning (2010:1636) § 5 

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att 
en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av 
utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden 
ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den urspungliga 
tidsfristen har gått ut. 

Handläggningstid 

4 

En ansökan om serveringstillstånd ska enligt alkohollagen göras skriftligt' till kommunen. 
Ansökan görs genom blanketter som finns att hämta på kommunens hemsida. 
Handläggningstiden påbörjas när samtliga för tillståndets erforderliga handlingar inkommit 
från sökanden, kunskapsprov med godkänt resultat är genomfört samt att ansölmingsavgiften 
har betalats. I ansölmingsärenden är det sökanden som har bevisbörda. Det innebär att 
sökanden på begäran av kommunen ska inkomma med de handlingar som behövs för 
prövningen. Ansökan utreds av alkoholhandläggaren som lämnar ett motiverat förslag till 
beslut. 

Handläggningstiden varierar mellan olika sorters tillstånd. Är ansökan komplett och inga 
frågetecken uppstår vid utredningen har Tingsryds kommun ambitionen att handlägga en 
ansökan skyndsamt. Handläggningstiden är också beroende av gällande delegationsordning. 
Normalt är handläggningstiden k01tare om tjänsteman har delegation att fatta beslut.i ärendet. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande handläggningstid: 

Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd berälmas normalt till tre månader. Vid 
stadigvarande tillstånd remitteras olika instanser och information hämtas från olika 
håll varför handläggningstiden är längre. 
Handläggningstiden vid tillfälligt tillstånd till allmänheten berälmas normalt till två 
månader men vid större arrangemang kan längre tid krävas. Handläggningen av 
tillfälliga tillstånd till allmänheten kräver ofta samplanering av arrangöi~ polis, 
räddningstjänst och kommunens alkoholhandläggare. Därför är det bra att sökande 
lämnar in ansökan i god tid. 
Handläggningstiden vid slutet sällskap berälmas normalt till tre veckor. Under vissa 
tider på året, exempelvis under semeste1tider, kan handläggningstiden bli längre varför 
ansölmingar bör lämnas i god tid före själva evenemanget. 

- Handläggningstiden vid catering, provsmalming, kryddning av snaps, ändrade 
ägarförhållanden, ändrade serveringstider, gemensamt serveringsutrymme samt 
lokalutvidgning beräknas no1malt till två månader. 
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5 

Kommunens informationsskyldighet 

8 kap. 9 § 

Kommunen ska tillhandahålla infonnationen om vad som gäller enligt denna lag och 

anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

Kommunen är skyldig att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande 
föreskrifter. I Tingsryds kommun strävas det efter att tillhandahålla uppdaterad information 
om alkohollagen och vad som gäller vid ansökning av de olika serveringstillstånden via 
hemsida. På hemsidan ska alla blanketter samt anvisningar som behövs vid en ansökan finnas. 

Kunskapsprov 

8 kap.12 § 
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna 
lag och . anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten. 

Att servera alkohol är en socialt ansvarfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den som 
anförtros uppgiften, förutom annan lämplighet, har en god kunskap om det regelverk som 
omgärdar alkoholserveringen. Sökanden ska därför genomgå ett kunskapsprov för att visa god 
kännedom om alkohollagens bestämmelser. Kommunen administrerar prövning av den 
sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen genom att använda prov framtagna av Statens 
folkhälsoinstitut. Alla serveringstillstånd la:äver godkänt resultat i kunskapsprovet. Det finns 
vissa undantag. Till exempel om den som söker redan har ett tillstånd som minst motsvarar 
den aktuella ansökan eller om tillståndet gäller vid ett enstaka tillfälle, till exempel ett bröllop. 

För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar inom varje 
delområde som ingår i provet. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande kunskapsprovet 

Tid för prov kan bokas först då ansökningsavgiften är betald. Sökanden ges möjlighet 
till två omprov inom ramen för tillståndsansökan. Om inte godkänt resultat uppnås på 
tredje försöket avslås ansökan. Därefter kan en ny ansökan lämnas in och dä1med 
måste en ny a:nsölmingsavgift betalas. 
Resultatet från kunskapsprovet delges nonnalt senast två arbetsdagar efter avlagt prov. 

Tolk kan anlitas vid behov. 
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6 

Remissyttranden 

8 kap.11 § 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens 
yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast 
obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som ligger till grund 
för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens 
allmänna lämplighet for verksamheten. 

8 kap.16 § 
Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av 
den som har stagvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunk:t. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande remissyttranden: 

Polismyndigheten ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten 
samt om · alkoholpolitiska olägenheter kan tänkas uppstå ur ordnings- och 
trafiksäkerhetssynpunkt. 
Räddningstjänsten ska yttra sig om lokalens lämplighet ur bransäkerhetsynpunkt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska yttra sig över kökets kapacitet och om risk för 
störning finns hos närboende. 
Den ekonomiska prövningen är ett viktigt inslag i kommunens granskning av 
ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd. Remissyttrande begärs in av 
Skatteverket. Kravet är att den sökande ska ha :fullgjort sina skyldigheter mot det 

allmänna. Ekonomisk misskötsamhet är skäl för avslag. Det är viktigt att alla företag 
kan konkurrera på samma villkor och ekonomisk lämplighet är av stor vikt i 
bedömningen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning som finns för att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. DäJ.för är en utgångspunkt i tillämpningen av lagen att 
skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska 

hänsyn. 
Remisser till andra kommuner kan också sändas om sökanden har eller tidigare har 
haft serveringstillstånd för att höra om verksamheten skötts i enlighet med 

lagstiftningen. 
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Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 

Skap.17§ 

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är 
uppfyllda. 

Vid en ansökan om serveringstillstånd, etablering eller förändring av ett serveringsställe till 
exempel genom utökad serveringstid eller ändrad verksamhetsinri.ktning, bedöms risken för 
om olägenheter kan uppstå. Vid tillståndsprövning utgår bedömningen från inskickade 
ansökningshandlingar, yttranden från remissinstanser samt den kunskap som 
tillståndsmyndigheten har förvärvat om det aktuella området, sökande och/eller 
serveringsstället. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande olägenheter på grund av 
serveringsstället belägenhet eller andra skäl: 

Samtliga remissinstansers yttranden väger tungt vid handläggningen av ärendet. Vid 
bedömning av eventuella olägenheter tas följande aspekter i beaktande: 

Eventuella störningar för omgivningen kan uppkomma. 
Restam-angtäthet 
Restam-angens inriktning, till exempel en renodlad restaurang för matservering, 
restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig främst till ungdomar. 
Kända geografiska problemområden. 

- Närhet till skola, fritidsgård eller liknande områden där barn och ungdomar vistas. 
- Närhet till idrottsanläggningar. 

Närhet till trafikleder. 

4. Kommunens tillsynsverksamhet 

9 kap. 2 § 
Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn 
över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
Länsstyrelsen. 
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Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta med tillsyn. En mer detaljerad beskrivning 
finns i den tillsynsplan som kommunen har upprättat (SN § 122, 2013-05-14). Den beskriver 
kommunens planerade tillsynsarbete. 

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, till exempel 
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och informations- och nätverksmöten mellan 
myndigheter och branschen. Information via kommunens hemsida blir allt viktigare. Därför 
har Tingsryds kommun höga ambitioner när det gäller information via hemsidan. Där ska 
även alla blanketter som kan behövas vid en ansökan finnas tillgängliga. 

Inre tillsyn innebär att kommunen arbetat med att granska om den som har serveringstillstånd 
fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 
Granslmingen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten och 
Skatteverket. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och 
underrättelser mellan myndigheterna. Till den inre tillsynen räknas också en fo1tlöpande 
bevakning av serveringställenas marlrnadsföring i annonser och dylikt. 

Yttre tillsyn ät· då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet för att 
kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och i enlighet med tillståndsbeviset. 
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, dvs att kommunen tillsammas med 
myndigheter som Polis, Skatteverket och Räddningstjänst gör en gemensam tillsyn på 
serveringsstället. En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har 
framkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren. 

Kommunens sanktionsmöjligheter 
Både inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser 
skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om sanlctionsåtgärder. 
Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. Om innehavaren av ett 
serveringstillstånd inte uppfyller de förutsättningar som gällde vid tillståndets meddelande 
eller inte följer de bestämmelser som gäller för servering får kommunen tillgripa 
sanktionsmöjligheter. De sanktionsmedel som står till buds är erinran, varning eller 
återkallelse. I regel tillgrips erinran först, följt av varning och vid upprepade fall eller grova 
överträdelser återkallelse. Vid mindre allvarliga förseelser sker i regel rättelse i samförstånd 
mellan kommunen och tillståndshavaren. I Tingsryds kommun strävar vi efter att i dialog lösa 

uppkomna problem. 

5.Avgifter 

8 kap.10 § 
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 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. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen 
ska fatta beslut om serveringstillstånd. 
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Tillsynsavgiften och avgifter för ansökan ska täcka kommunens kostnader i samband med 

ansökan, arrangeradet av kunskapsprovet och utgifter i samband med tillsynsbesök. Aktuella 

avgifter går att finna på kommunens hemsida. 

6. Riktlinjer vid! se:rvering 

Serveringstider 

8 kap.19 § 
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden 

för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat får 

servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare 

än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör 

en väsentlig del av alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 

för serveringens början och Id. 01.00 för serveringens avslutande. Kommunen har rätt att ge 

tillstånd till utsträckt serveringstid. Utsträckt serveringstid är således undantag från detta och 

ska där.ror prövas i varje ensldlt fall. Enbart ekonomiska skäl, till exempel en hänvisning till 

att en konkurrerande eller närliggande restaurang har utsträckt serveringstid är därför inte en 

tillräcldig grnnd för bifall till en ansökan om utsträckning av serveringstiden utöver 

normaltiden. 

Vid prövningen av serveringstid ska risken för alkoholpolitiska olägenheter beaktas. För att 

kunna göra en fullgod bedömning av om det föreligger risk för olägenheter i fråga om ordning 

och nykterhet eller om det innebär särskild risk för människors hälsa förs en dialog med bland 

annat Polismyndigheten och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande serveringstid: 

Vid prövning av serveringtider utöver den så kallade nmmaltiden klockan 11.00 -

01.00 inhämtas alltid yttrande från polismyndigheten och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa remissyttranden har stor betydelse för om en 

ansökan om förlängd öppettid blir beviljad eller inte. Tidigare servering än kl. 11.00 

medges inte. Senare öppettid än till Id. 01.30 medges inte. Det är i första hand 

ordningen på serveringsstället och risken för störning i övrigt som är avgörande. 

När tillfälliga tillställningar till allmänheten är förlagda utomhus kan det finnas 

särskild stor risk för störningar. Ligger sådana serveringar i tätbebyggt område är 

konununen särskilt restrilctiv vid beviljandet av förlängda öppettider. 
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Ordning och nykterhet 

3 kap. 5 § 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras. Den som har befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning 

och nykterhet råder på försäljningsstället. 

8 kap.20 § 
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att 

störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande ordning och nykterhet: 

Tillstånd för spritdrycker medges endast i undantagsfall vid tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten, till exempel vid kräftskiva. 

Att det på alla serveringsställen med stadigvarande tillstånd ska finnas en alkohol- och 

dragpolicy. 

Tingsryds kommun ska själva eller i samarbete med andra närliggande kommuner 

erbjuda utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. 

Tingsryds kommun ska minst en gång vartannat år bjuda in restaurangföretagen och 

föreningar till informations- och dialogträffar. 

Uteserveringar 
Uteservering regleras inte särsldlt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan 

alkoholservering. Enligt 8 kap 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse 

ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till 

serveringsstället. Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteserveringen eller risk 

för störningar av närboende, kan serveringstiden för denna begränsas. Om kommunen inte har 

villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 

utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringtid som gäller för serveringsstället i 

övrigt ( 8 kap 19 § AL). 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande uteserveringar: 

Vid risk för stömingar på grund av uteserveringen kan serveringstiden för denna och 

den tid då uteserveringen ska vara utrymd begränsas. Polismyndighetens och 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har stor betydelse för beslutet. En 

bedömning görs i varje enskilt fall. 

Uteserveringen skali ligga i anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från 

sina ordinarie lokaler k:um1a ha uppsikt över uteserveringen. 
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Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommenen eller privat färd. För gatumark 
krävs även polismyndighetens tillstånd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda. 
Lagad mat ska kwma tillhandahållas under hela serveringstiden. 
Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta och med tillfredsställande antal 
sittplatser. Hur serveringsytan ska vara avgränsad avgörs i varje enskilt fall beroende 
på verksamhet och målgrupp. 
Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet. 

Gemensamt serverings utrymme 

8 kap.14 § 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 

tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja 
ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för 
ordning och nykterhet inom serveringutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt 
denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där. 

I 8 kap 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett 
gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera 
på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har 
ett eget serveringstillstånd. Ansökan om gemensamt serveringsutrymme kan göras både för 
tillståndshavare av permanenta tillstånd och av tillståndshavare av tillfälliga tillstånd. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer gällande gemensamt 
serveringsutrymme: 

Avgränsning av det gemensamma utrymmet ska vara tydligt och det ska vara möjligt 
att ha en överblickbarhet över hela området. 

Serveringstider ska bedömas i varje enskilt fall. 
Tillståndsmyndigheten kan komma att meddela särskilda villkor som exempelvis 
förordnade ordningsvakter, bordsservering och/eller personal på den gemensamma 
serveringsytan under den tid som serveringen pågår. 

7. Villkor vid meddelande av seirveiringstillståncll. 
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd 
också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverlmingar. 
Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut 
om utölming av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av 
serveringslokal eller annat serveringsuti:ymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet 
ska bedömas i vaije ensldlt fall. 

Exempel på villkor som kommunen kan ställa i samband med beslut: 
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- Förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av arrangemang. 
- Antal gäster på ett serveringsställe 

Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, kan meddelas vid 
permanent servering eller vid vissa evenemang om detta krävs ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

- Villkor som kan meddelas är att den som är serveringsansvarig på ett serveringsställe 
med stadigvarande servedngstillstånd ska ha genomgått utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering. 

8. Tillfälliga se:rveringstillstånd 

8kap. 2 § 
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller 
annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss 
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller 
ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 

Tillfälligt tillstånd att servera alkohol avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle och 
förutsätter att det inte är fråga om regelbunden, återkommande verksamhet. Tillfälligt 
serveringtillstånd kan meddelas för servering till allmänheten och till slutna sällskap. 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 

Det är möjligt att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under enstaka 
tidsperioder eller vid enstala tillfällen som vid till exempel konserter, danstillställningar, 
marknader, festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt 
intresse i förening, företag eller sammanslutning utöver den aktuella tillställningen och där 
aiTangören i förväg vet villca som deltar. Serveringlokalen får inte vara öppen för nya gäster 
under pågående tillställning. 

Det är inte ovanligt att diskussioner uppstår om tillställningen är allmän eller sluten. En 
tillställning som polisen bedömer vara en offentlig tillställning kan aldrig få ett 
serveringstillstånd för ett slutet sällskap utan bedöms då vara öppen för allmänheten. Även 
hur annonseringen sker är viktig vid bedömningen om det handlar om ett slutet sällskap. 

Tingsryds kommun tillämpar följande riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd för 
servering till allmänheten: 

Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. 
Stor restriktivitet ska gälla för tillstånd i samband med idrottsevenemang eller till 
evenemang som främst riktar sig till ungdomar. 
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- Ett varierat utbud med lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. 

Serveringen ska vara väl avgränsad med tillräckligt antal sittplatser, utomhus ska 

serveringsytan vara avgränsad med plank, staket, tält eller dylikt. 

Betryggande tillsyn över serveringen ska kunna garanteras. Bedömning om vakter 

behövs och antalet vakter sker i samråd med Polismyndigheten. 

Tillfälliga tillstånd ges högst 6 gånger per år. Därefter anses det övergå till 

regelbunden verksamhet vilket kräver ett stadigvarande tillstånd. 

Tillfälligt tillstånd ska inte bifallas i avvaktan på stadigvarande tillstånd. 
Servering av alkoholdrycker ska avslutas senast kl. 01.00 under förutsättning att risk 

för alkoholpolitiska olägenheter inte föreligger. 

Tillstånd av servering av sprid1ycker ges bara undantagsvis, exempelvis vid 

la:äftskiva. 

Tillfällig servering vid festivaler och liknande anangemang bör ej medges för längre 

period än sju dagar. 

Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen. 

9. Dialog och samverkan 
I dialog och samverkan vill Tingsryds kommun utveclda en ömsesidig respekt och förståelse 
för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinldarna. I vår kontakt med 

tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att nå samsyn, vara 

lyhörda och lättillgängliga. 

Former av samverkan 

Utbildning 
Sedan ett tiotal år har utbildningen Ansvarsfull alkoholservering varit en naturlig del i 

samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen och restaurangnäringen. Ansvarsfull 

alkoholservering är en evidensbaserad metod som minskar våld och oroligheter på krogen. I 
Kronbergs län har över 600 serveringspersonal och la:ögare utbildats i metoden. Sedan 2011 

ligger ansvaret för att kursen anangeras på kommunerna. I vått län har flera kommuner gått 
samman och anordnat kursen. Tingsryds kommun har och kommer att anordna kursen 

tillsammans med Lessebo och Uppvidinge kommuner. 

För att metoden Ansvarsfull alkoholservering ska nå målet med minskat våld på krogarna 

krävs också att kommunens och polisens tillsyn över serveringarna genomförs regelbundet. 
Dessutom är dialog och informationsträffar med representanter från näringen och enheten för 

tillståndsgivning ett viktigt inslag i metoden. 

Jnfprmationsträffar 
Tingsryds kommun har som målsättning att vid ett tillfälle vartannat år bjuda in 

tillståndshavare med permanenta tillstånd och föreningar och andra anangörer av tillfälliga 
tillstånd till en informationsträff. Representanter från kommunen, räddningstjänst och polis 

deltar och informerar om de förutsättningar som gäller för alkoholservering till slutna sällskap 
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eller till allmänheten. Informationsträffen anordnas lämpligen på våren och blir därmed också 
en förberedelse till de stö1Te arrangemang som brukar arrangeras under sommaren. 

Tillståndsenheten i Tingsryds kommun 
Adress: 
Dackegatan 12 
Box 88 

362 22 TINGSRYD 

Telefon: 0477 -44 000 (vxl) 

Alkoholhandläggare: 
Telefon: 0477 - 443 19 

E-post: socialförvaltnin2:en@tin1Zsryd.se 

Du kan få information och finna blanketter för ansökan via kommunens hemsida: 
www.tingsryd.se 

Ytterligare information finns på Statens folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se, under 
rubriken tillsyn. 
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