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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-04-04 

Kommunstyrelsen 

Angående ekonomisk uppföljning från nämnderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har av nämndernas ekonomiska uppföljningar sammanställt en 
kommungemensam ekonomisk uppföljning, som förs till kommunstyrelsen för behand
ling. Ärendet är ett informationsärende. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Månadsrapporter och årsprognos per 28 februari 2017 

Sammanfattning 

Förvaltning 

Kommunledningsförvaltning 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
Miljö- och byggnadsförvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltning 
Socialförvaltning 

Summa förvaltningar 

VA-verksamhet, resultat 
Renhållning, resultat 

Budgeterat resultat: 
Resultatprognos totalt Delårsrapport 1: 

Investeringsbudget: 
Utfall investeringsbudget: 
Utfall investeringsbudget, %: 

Befolkningsutveckling 

Förändring 1 jan - 31 mars 
Förändring 1 nov - 31 mars 

Övrigt 2017: 

Tingsryd 2017-03-31 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Avvikelse mot budget, mkr 
Prognos Prognos 

helår 2017 helår 2017 Förändring 

1 

per feb föreg. period 

0,0 
0,9 

-1,0 
0,3 
3,2 

3,4 

0,0 
-0,6 

14,7 mkr 
- mkr 

36,8 mkr 
1,5 mkr 

4% 

o,o 

prognos 

o,o 

(12 393) 
(12 344) 

Sid 

2 
3 

10 
12 
19 

3 
3 
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~Tingsryds 
kommun. 

Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltning 
Februari 2017 

Månad nr 2 2017-03-29 

Riktpkt % 16,7% 

Budget TB Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tidigare progn 

KF 2017 2017 2017 tom28/2 % prognos awikelse avvikelse 

Specifikation 

Kommunchef 1 333 0 1 333 269 20,2 1 333 0 0 

Kansliavdelning 11 804 95 11 899 2 598 21,8 12 149 -250 0 

Utvecklingsavdelning 13 587 119 13 706 2 160 15,8 13 706 0 0 

Ekonomiavdelning 5603 167 5770 1 069 18,5 5 770 0 0 

Personalavdelning 9 721 181 9 902 1 260 12,7 9 652 250 0 

lnformationsavdelning (IT) 0 0 0 -258 0 0 0 

Nettokostnad 42 048 562 42 610 7 098 16,7 42 610 0 0 

varav 

Överförmyndarverksamhet 2 027 0 2 027 943 46,5 2 282 -255 0 

IT-drift centralt 0 0 0 -258 0 0 0 

Kommentar 

Utfall period 
Det totala utfallet efter februari uppgår till 16, 7 procent av budgeten, d. v.s. i enlighet med riktpunkten. Motsvarande period förra året 
var budgetförbrukningen 17,0 procent. 

Överlag ligger förvaltningens verksamheter på förväntade nivåer även om det finns verksamheter som avviker från riktpunkten. 
Kansliavdelningen har precis som tidigare överförmynderiet att försöka hantera då verksamheten har det fortsatt kämpigt ekonomiskt 
som en följd av stora volymer. Inom personalavdelningen är kostnaderna för personalbefrämjande åtgärder och omplaceringar låga 
vilket bidrar till att hålla nere förvaltningens totala budgetförbrukning. Samtliga avdelningar har verksamheter som avviker från 
riktpunkten men totalt för KLF bedöms ekonomin balansera. 

Kommentar årsprognos 
Prognosen för KLF är i dagsläget ett resultat i balans med budget dvs. ett noll-resultat. Det finns emellertid en viss osäkerhet 
eftersom vi vet sedan tidigare att några av förvaltningens verksamheter har snäva budgetramar, bl.a. överförmynderiet som trots 
ökad budgetram sannolikhet är underfinansierat (bedömning 0,2-0,4 mkr). Det finns för tillfället ett par vakanta tjänster inom 
förvaltningen vilket bidrar till kostnader och därmed en förbättrad prognos. 

Jämförelse förra prognosen 
Prognosen är den första för 2017, ingen jämförelse tillgänglig. 

Övrigt 

2 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(37) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-21 

Justerare 

Cf+H 

§ 39 

Ekonomisk rapport för februari 2017 
Dm 2017-0344-200 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden tar emot informationen. Med utgångspunkt 
från redovisad rappmt finns det ingen anledning till akuta åtgärder för 
den samlade verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark och miljö- och byggnadschef 
Camilla N ornnan redovisar ekonomisk månadsrapport för febrnari 2017. 
Månadsrapporten omfattar både miljö- och byggnadsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, en uppdelning kommer att ske senare under 
året. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar på ett överskott på 946 tkr och miljö
och byggnadsförvaltningen ett underskott på 984 tkr. 

Ärendet har inte behandlats i samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med tillhörande Stratsysrappmt från 
samhälls byggnadschef Jonas Weidenmark, 2017-03-14. 

2. Ekonomiskt underlag från miljö- och byggnadschef Camilla N onman, 
2017-02-21. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

3 

Utdrags bestyrkande 
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Månadsrapport feb 2017 

Samhällsbyggnadsnämnd 

4 

Tingsryds 
kommun 
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1 Verksamhetens mål och utveckling 

1.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

1.1.1 Ekonomi 

Driftuppföljning 

Verksamhet/konto Budget 2017 Utfall period 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsavdelningen 6 662 

Gatuavdelningen 9 534 

Parkavdelningen 4192 

Bygg- och 
miijöavdelningen 2 484 

Fastighetsavdelningen 12 736 

Fastighetsförvaltning 
(B&U) -422 

Kostavdelningen (B&U) 0 

Städavdelningen (B&U) 0 

Summa 35186 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsavdelningen 0 

VA-avdelningen 0 

lnvesteringsuppföljning 

Kod Projekt Budget2017 

91000 Infrastruktur 5 900 

9200 Fordon och maskiner 500 

93000 Energisparåtgärder 5 000 

Fastighetsinvesteringar - ny-, 
94000 till och ombyggnad 0 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 6 200 

95000 Renhållningsverksamhet 400 

95500 VA-verksamhet 12 000 

Samhällsbyggnadsnämnd, Månadsrapport feb 2017 
6 

786 

1 931 

882 

777 

2 051 

-1 585 

-169 

-183 

4 490 

1 165 

3 131 

Utfall period 

Årsprognos 
Prognostiserad 

avvikelse 

4 716 1 946 

9 534 0 

4 192 0 

2 484 0 

12 736 0 

578 -1 000 

0 0 

0 0 

34 240 946 

0 0 

0 0 

Årsprognos Prognosticer 
ad avvikelse 

5 900 

500 

5 000 

0 

6 200 

400 

12 000 

3(6) 
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Kod Projekt Budget2017 Utfall period 

Summa 30 000 

2 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Aktiviteter 

Medborgare Prioritering av 
underhållsatgärder på 
skollokaler 

Atgärder för yttre Plan för yttre åtgärder 
skolmiljön skall i skolmiljön 
planeras 

God förmåga att möta 
behov av planer och 
mark 

Nöjda kunder Öka antalet mått för 
att beskriva 
kundnöjdhet 

Kommunikation med 
medborgana skall vara 
tydlig och öppen 

Samhälle God förmåga att möta 
behov av planer och 
mark 

Verka för aktivt Planering av 
samarbete i beläggningsarbeten 
bredbandsutbyggnaden 

Hållbarhet skall HE 5.3 Ökat underhåll 
beaktas vid inköp, drift av befintliga 
och hantering av fastigheter 
resurser i (underhållsplan) 
verksamheten 

HE 5.4 Ökat underhåll 
av kommunala gator 
(underhållsplan) 

Skapa en kommun Projekt: Härliga 
med attraktiva fysiska kommun 
miljöer och 
välfungerande 
infrastruktur 

Ekonomi Följa fullmäktiges Utredning 4.1.4 
riktlinjer för budget och Kostverksamhet 
redovisning 

Utredning 2.6.2 
Skogsinnehav 

Utredning 6.1.6 
Skapa fler bostäder 

5.4 Underhåll gator 

Utredning 2.3.3 
Verksamhetslokaler 

Samhällsbyggnadsnämnd, Månadsrapport feb 2017 
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Status 

Årsprognos 
Prognosticer 
ad awikelse 

30 000 

Kommentar 

-

C 

.,., 

.,., 
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Perspektiv Nämnds mål Aktiviteter 

Utredning 2.5 Maskin 
och 
fordons investeringar 

Utredning 3.3 Gator 
och vägar 

1.3.1 Nedläggning av 
kök 

Fastställa rutin för 
ekonomisk 
rapportering 

Uppföljning av 
verksamheten enligt 
fastställd rutin 

Projektuppdelning 
investeringar 2017 

Internbudget 2017 

HE 2.1 Fastigheter 
som inte är 
verksamhetslokaler -
försäljning 

HE 2.5 Maskin och 
fordonsinvesteringar -
konkurrensutsättning 

HE 2.6.1 
Skogsinnehav -
Strategi inkl 

övervägande 
försäljning 

HE 3.3 Gator och 
vägar 

HE 5.1.2 5.1 
Energisparprojekt 
fastigheter 

Medarbetare God hälsa 

Medarbetarna skall ha Uppföljning 
kompetens, utvecklas, medarbetarenkät 
känna sig hörda och 2016 
delaktiga i 
verksamheten. 

Process Ständiga förbättringar Strukturarbete inom 
skall prägla förvaltningen 
samhällsbyggranas (organisationens 
processer utformning) 

Kostpolicy 

Internkontroll 

Nämndsadministration 

Samhällsbyggnadsnämnd, Månadsrapport feb 2017 
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Status Kommentar 
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C 
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-

2017-03-12 

Planen för 
energisparprojket 
finns. Uppdrag för 
2017 kommer att 
skrivas till 
Tingsrydsbostäder. 

-
~ 
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3 Sammanfattning 

Årets första månadsrapport omfattar fortfarande miljö och byggnadsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. En uppdelning kommer att ske senare under året. 

Det är alltid svårt att ge rättvisande prognoser tidigt av årets början men vissa signaler kan det 
ändå ge. 

Det totala överskottet härör i prognosen från staben 

Cheferna ligger på staben vilket innebär att nuvarande sjukskrivningar inom chefsgruppen ger 
ett överskott. Det finns också överskott kvar pga av icke tillsatt administrativ chef och 
tjänsteledighet hos en ingenjör. 

En klar bild måste skapas i hela personalsituationen. Det är viktigt inför den kommande 
ekonomiska sperationen mellan miljö och byggnadsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.Detta är speciellt viktigt då planen är att 
samhällsbyggandsförvaltningen går över till att bli en avdelning, tekniska avdelningen, under 
kommunledningsförvaltningen den första april. 

Bekämpningen av Sjögull kommer att få statligt stöd från HA V nämaste tre åren, drygt 6,5 
miljoner. Projektetkommer att ta en halv tjänst i anspråk. Vi har också en tjänsteledig ingenjör 
t.o.m november. Kvarvarande halvtid kommer till stor del behövas för projektet, torget i Ryd. 
Därför kommer att behövas ytterligare en ingenjör på staben. En rekrytering skulle också 
underlätta kommande generationsskifte. 

Flytten till Torggatan 12 har gjort att rutiner fått ändras och behöver ses över. Inte minst för 
verksamheterna från arbetskontoret som flyttat längre från sin personal. 

Inom park har perioden dominerats av åtgärder i de tätortsnära skogarna. Avvikande för 
perioden är även att vi har varit engagerade i kontorsflyttarna, vilket påverkat våra ordinarie 
verksamheter. 

Fastigheternas prognos visa ett underskott på 1 milj vilket är en flaggningen för om vi inte 
lyckas med försäljning och uthyrning av aktuella objekt. Av erfarenhet känner vi till att det är 
väldigt svårt att hyra ut lediga lokalytor bådel externt och internt. 

Under förra året påbörjades arbetet med ett utökat formaliserat samarbete avseende 
renhållningsfrågor och fem kommuner har skrivit på en avsiktsförklaring avseende detta 
samarbete. Projektgruppen har haft två sammanträden hittills och arbetet fortlöper enligt 
planerna. 

Personalläget är något prekärt inom renhållningen pga en uppsägning och en 
långtidssjukskrivning. Vikarie är anställd samt en personal är inhyrd som ersättare. 
Omvandling av verksamheten till entreprenad pågår. 

Va-avdelningen står inför ett långsiktigt arbete med riktat underhåll och förnyelse. Syftet är 
att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Det senare nås främst 
genom minskad energiförbrukning och minskade underhållskostnader men även genom att ha 
som ambition att minska avdelningens lån, då man där ligger relativt högt och därigenom får 
stora kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Avdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnd, Månadsrapport feb 2017 
9 
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TK Månadsrapport PATEBEOOl 2017-02-2108:21:29 

Period 2016-12 
ANSV 213* 

21310 Bygg- och miljöchef 21520 MBK-verksamhet 3 Intäkter/Inkomster -150,0 -114,3 -35,7 76,2% 
21310 Bygg- och miljöchef 21520 MBK-verksamhet 5 Kostnader för arbetskraft 258,0 40,5 217,5 15,7% 
21310 Bygg- och miljöchef 21520 MBK-verksamhet 6 Övriga verksamhetskostnader 82,0 42,1 39,9 51,3% 

21310 Bygg- och miljöchef 21520 MBK-verksamhet 7 Övriga verksamhetskostnader 453,0 613,5 -160,5 135,4% 

2131QBygg-_och !lli~öchef 21520 MBK-verksamhet 9 Kommunintern förs. och inköp 26,0 109,3 -83,3 420,5% 

Summa21520 669,0 _ 691,1 -22,1 103,3% 

21310 Bygg- och miljöchef 21551 Byggverksamhet 3 Intäkter/Inkomster -2 258,0 -1110,8 -1147,2 49,2% 

21310 Bygg- och miljöchef 21551 Byggverksamhet 5 Kostnader för arbetskraft 1305,0 1343,0 -38,0 102,9% 

21310 Bygg- och miljöchef 21551 Byggverksamhet 6 Övriga verksamhetskostnader 284,0 17,7 266,3 6,2% 

21310 Bygg- och miljöchef 21551 Byggverksamhet 7 övriga verksamhetskostnader 156,0 99,7 56,3 63,9% 

21310 Bygg: och miljö_chef 21~~1_Bygg\/erksamhet 9 Kommunintern förs. och inköp 464,0 452,4 11,6 97,5% 

Summa21551 :49,0 ·-----~-----------------···---
_ 8_02,1 -851,1 _ -1636,9% 

21310 Bygg- och miljöchef 21552 Planverksamhet 3 Intäkter/Inkomster -793,0 -233,4 -559,6 29,4% 

21310 Bygg- och miljöchef 21552 Planverksamhet 5 Kostnader för arbetskraft 1081,0 798,2 282,8 73,8% 

21310 Bygg- och miljöchef 21552 Planverksamhet 6 övriga verksamhetskostnader 13,0 4,4 8,6 3·3,5% 

21310 Bygg- och miljöchef 21552 Planverksamhet 7 övriga verksamhetskostnader 557,0 356,4 200,6 64,0% 

21310 Bygg_:_o_ch milj~~h~f 21552 Planverksamhet 9 Kommunintern förs. och inköp 489,0 352,4 136,6 72,1% _______ ,, ________ -

Summa 21552 1347,0 1_278,0 69,0 94,9% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 3 Intäkter/Inkomster -2 388,0 -1 836,7 -551,3 76,9% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 4 Kostnader/Utgifter 83,0 82,6 0,4 99,6% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 5 Kostnader för arbetskraft 2182,0 1696,4 485,6 77,7% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 6 övriga verksamhetskostnader 51,0 55,8 -4,8 109,4% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 7 Övriga verksamhetskostnader 107,0 161,0 -54,0 150,4% 

21310 Bygg- och miljöchef 26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd 9 Kommunintern förs. och inköp 149,0 -35,7 184,7 -24,0% 

Summa26100 184,0 123,'-I 60,6 _ 67,1% 
.. . . 

21310 Bygg- cich miljöchef 26110 Livsmedelsskydd 3 Intäkter/Inkomster -496,0 -476,0 -20,0 96,0% 

21310 Bygg- och miljöchef 26110 Livsmedelsskydd 5 Kostnader för arbetskraft 718,0 550,5 167,5 76,7% 

1/,jQ 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22 

Justerare 

§ 39 

Ekonomisk rapport 
Dnr2017/54 042 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för februari 
med årsprognos för helåret 2017, bilaga 1. 

2. Nämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och verksamhet då 
årsprognos för helåret 2017 visar på ett positivt utfall. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningskarnrer Jan-Henrik Lothigius redogör för månadsrapport för 
februari med årsprognos för år 2017. 

Barn- och utbildningsförvaltningens totala bedömning utifrån den 
redovisning och de beräkningar som gjmis till och med februari, är att barn
och utbildningsnämnden kan ha förutsättningar för att redovisa en budget i 
balans utan underskott. Årets första prognos präglas av en osäkerhet främst 
när det gäller köp av utbildning och då specifikt de ökade kostnader som 
uppstår från den 1 juli 2017 när friskolan i Rävemåla startar. Osäkerheten 
avser volym och omfattning av antalet elever som börjar på friskolan i de 
olika skolformerna, samt en osäkerhet om kostnadsminslmingar i den 
konununala verksamheten. En osäkerhet finns även över utveckling och 
volymförändringar i verksamhet och ekonomi för alla nyanlända i våra 
skolformer. 

Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på marginellt 
+0,3 mkr (+338 tkr) totalt för nämnden, Vux/TLC:s andel utgör+ 0,2 mkr 
av detta överskott. Sammanfattningsvis visar prognosen i princip en 
"nollavvilcelse11 och då vi kan förvänta oss ganska stora budgetavvikelser 
både på intäkts- och kostnadssidan i likhet med de två senaste åren, är 
marginalen för ett eventuellt underskott väldigt liten. Årets första prognoser 
är osäkra och präglas av en viss försiktighet i organisationen. 

Föreligger förslag att barn- och utbildningsnämnden ska godkänna 
månadsrappmi för februari med årsprognos för helåret 2017. Att nämnden i 
samband med månadsrapporten behandlar frågan och beslutar om ifall 
åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och verksamhet. 

I Utdrngsbe,tyrlcmdo 
12 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22 

Justerare 

§ 3 9 fortsättning 

MBL-information har ägt rum den 16 mars 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningskmmer Jan-Hemik Lothigius, 
2017-03-13. 

2. Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden för februari 2017. 

Beslutet sldckas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdrngsbostyckande 

13 
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~Tingsryds 
\:!:)kommun 

Barn- och utbildnings-
fön,!:.lltninnl:J.n 

Jan-Henrik Lothigius 
0477-441 00 

barn.utbildning@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

Till Barn- och utbildningsnämnden 

BUN månadsrapport för februari med årsprognos 2017 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för februari, med årsprognos 
för helåret 2017. Att nämnden i samband med månadsrapporten behandlar frågan och 
beslutar om ifall åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och verksam
het. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt rutinerna och riktlinjerna för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser, 
behandlas nämndens månadsrapport för februari i mars, där nämnden har ansvar för att 
utifrån helårsprognosen besluta om ifall åtgärder skall vidtas för en budget i balans, eller 
avvikelser skall äga rum mot fastställda verksamhetsmål. Rutinerna och riktlinjerna är 
ett förtydligande av ansvar för verksamhet och ekonomi i form av budgetansvar och 
krav på åtgärder vid avvikelser. Efter beslut av nämnden i mars skall månadsrapporten 
för februari skickas till kommunstyrelsen i april. 

Sammanfattning av helårsprognosen 
Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts 
t o m februari är att nämnden kan ha förutsättningar för att redovisa en budget i balans 
utan underskott. Årets första prognos präglas av en osäkerhet främst när gäller köp av 
utbildning och då specifikt de ökade kostnader som uppstår från den 1 juli 2017 när 
friskolan i Rävemåla startar. Osäkerheten avser volym och omfattning av antalet elever 
som börjar på friskolan i de olika skolformerna, samt en osäkerhet om kostnadsminsk
ningar i den kommunala verksamheten. En osäkerhet finns även över utveckling och 
volymförändringar i verksamhet och ekonomi för alla nyanlända i våra skolformer. 

Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på marginellt+ 0,3 mkr 
(+ 338 tkr) totalt för nämnden, Vux/TLC:s andel utgör+ 0,2 mkr av detta överskott. 
Sammanfattningsvis visar prognosen i princip en "nollavvikelse", och då vi kan förvänta 
oss ganska stora budgetavvikelser både på intäkts- och kostnadssidan i likhet med de två 
senaste åren, är marginalen för ett eventuellt underskott väldigt liten. Årets första pro
gnoser är osäkra och präglas av en viss försiktighet i organisationen. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

14 

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

Ärendets beredning 
Arbetet med ovanstående har ägt rum i mars och politisk behandling sker i mars BUN 
samt KS i april. 

MBL-information § 19 har ägt rum 2017-03-16. 

Beslutsunderlag 
Upprättad månadsrapport för februari, bilaga 1. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Jan-Henrik Lothigius 
F örvaltningskamrer 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

15 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Period Månadsuppföljning 

Intäkter och kostnader Årsbudget Utfall feb 
NÄMND KKL 2017 2017 

4 Barn-och ut 3 Intäkter/Inkomster -34145 -3 300 
4 Barn-och ut 4 Kostnader/Utgifter 54377 5 521 
4 Barn-och ut 5 Kostnader för arbetskraft 176 284 30116 
4 Barn-och ut 6 övriga verksamhetskostnad 8 605 1 201 
4 Barn-och ut 7 övriga verksamhetskostnad 19164 2142 
4 Barn-och ut 8 RR övr intäkter o kostnader 33 4 
4 Barn-och ut 9 Kommunintern förs. och inkC 53 862 9 657 
Summa4 278180 45340 
SummaBUN 278180 45340 

Not 1: Årsbudget (AB) TIHäggsans!ag löneökningar 2016 helår 2017 !otalt 5059 

2017-03-13BUN Månadsuppföljning feb 2017 

Till BUN Mån Helår feb 2017 

Belopp i tkr Llstuttag 
Redovisning brutto Riktpunkt 

Återstår 
Ars- Jllll 

2017 Förb% prognos 
-30 845 9,7% -39 655 
48 856 10,2% 56 542 ,2165 

146168 17,1% 180 696 -4412 
7404 14,0% 8 605 0 

17 022 11,2% 19 024 140 
29 12,1% 33 0 

44205 17,9% 52 597 1265 
232 840 1613% 277 842 338 
232 840 16,3% 277 842 338 

ksum 
338 

16 

2017-03-07 

16,66% 

Bokslut 
2016 

21199 
-1772 
-8 331 
-1 696 
-6 633 

23 
-190 

2 600 
2 600 

o" ,-,. 
I-' 
Ol 

()Q 

Ol 

td 
q 
z 
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Period 

Konto 
.2 pos 

10. 
31. 
32. 
33. 
35. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
47. 
49. 

Totalt 

Not 1: 

Till BUN Mån Helår feb 2017 

Månadsuppföljning Belopp i tkr Ustuttag 
Redovisning brutto Riktpunkt 

Verksamhets- Årsbudget Utfall feb Återstår Förb Ars-
områden 2017 2017 2017 % proonos 

Barn- och utb nämnd 773 98 675 12,7% 733 40 
Allmän kultur 100 0 100 0,0% 100 0 
Bibliotek 7 015 1 074 5 941 15,3% 7 015 0 
Musik/kulturskola 4213 778 3 435 18,5% 4011 .· 202 
Fritidsgårdar 1 268 205 1 063 16,2% 1 268 0 
Förskola 57511 9 520 47 991 1616% 57111 400 
Pedagogisk omsorg 346 44 302 12,7% 346 0 
Fritidshem 10 997 2484 8 513 22,6% 11187 -190 
Förskoleklass 5 337 844 4493 15,8% 4362 975 
Grundskola 118 081 21332 96749 18,1% 119140 ·1 059 
Gymnasieskola 58 945 7 017 51 928 11,9% 59775 .-830 
Vuxenutbildning 7367 1117 6 250 15,2% 7167 200 
Centr adm reserv mm BUF 6 227 829 5 398 13,3% 5 627 600 

278 180 45 340 232 840 16,3% 277 842 338 

Atsbudget (ÅB) 11Uäggsanslag löneökningar 2016 helår 2017 totalt 5059 ksum 
338 

Vux/TLc prognosavvikelse skall tas med I feb som helår med särskild upplysning till EUN varav Vux/TLC 

2017-03-13BUN Månadsuppföljning feb 2017 

17 

2017-03-07 
16,66% 

Bokslut 
2016 

54 
2 

125 
157 
575 

-217 
106 

-890 
1 349 
3 313 

-4595 
1 698 

922 

2600 

2 
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Till BUN Mån Helårfeb 2017 

Månadsrapport för februari med helårsprognos för år 2017 utifrån utfallet t o m februari månad 

Helårsprognosen i månadsrapporten baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och budgetansvariga, för våra verksamheter, från förskola till 
vuxenutbildning, elevhälsa, och bibliotek mm. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka är; köp- och försäljning av 
utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för resursfördelning samt central administration och nämnd. Detta är årets första prognos 
utifrån utfallet perioden januari-februari. Från den 1 april 2017 övergår vuxenutbildningen och verksamheten på TLCtill Arbete och Lärande. I särskild 
upplysning redovisas årsprognosen och avvikelsen förVux/TLC till nämnden i februari och eventuellt i mars, därefter från delårsbokslutet i april övergår 
verksamhet och ekonomi till Arbete och Lärande, Vux/TLC redovisar en positiv avvikelse på 200 tkr. 

Sammanfattning 
Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts tom februari är att nämnden kan ha förutsättningar för att 
redovisa en budget i balans utan underskott. Årets första prognos präglas av en osäkerhet främst när gäller köp av utbildning och då specifikt de ökade 
kostnader som uppstår från den 1 juli 2017 när friskolan i Rävemåla startar. Osäkerheten avser volym och omfattning av antalet elever som börjar på 
friskolan i de olika skolformerna, samt en osäkerhet om kostnadsminskningar i den kommunala verksamheten. En osäkerhet finns även över utveckling 
och volymförändringar i verksamhet och ekonomi för alla nyanlända i våra skolformer. 

Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på marginellt+ 0,3 mkr (+ 338 tkr) totalt för nämnden, Vux/TLC:s andel utgör+ 0,2 mkr av 
detta överskott. Sammanfattningsvis visar prognosen i princip en "nollavvikelse", och då vi kan förvänta oss ganska stora budgetavvikelser både på intäkts
och kostnadssidan i likhet med de två senaste åren, är marginalen för ett eventuellt underskott väldigt liten. Årets första prognoser är osäkra och präglas 
av en viss försiktighet i organisationen. 

Operativa och centrala avvikelser 
Cheferna för den operativa verksamheten inom nämndens ansvarsområde redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på+ 0,4 mkr (+ 425 tkr) 
medan de centala verksamheterna redovisar en marginell avvikelse på - 0,1 mkr (- 0,87 tkr), totalt+ 338 tkr. När det gäller brutto intäkter och kostnader 
förväntas ganska stora budgetavvikelser även för år 2017. För våra verksamhetsområden redovisas större avvikelser F-9 och gy. Avvikelserförekommer 
inom enskilt ansvar och verksamhet vilket muntligt kommer att redovisas för nämnden. 

För övrigt hänvisas till budgetuppföljningen och resultatsammanställningen ovan. 

2017-03-13BUN Månadsuppföljning feb 2017 

18 

3 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-03-20 

§ 114 

Rapportering ekonomi och verksamhet 
Dnr 2017/96 SN 042 

Socialnämndens beslut 

15(37) 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten med 
prognos per den 28 februari 2017. 

2. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete under 2017 skickar 
socialnämnden rapp01ten vidare till KS. 

Sammanfattning 

Den totala prognosen per den 28 februari 2017 för socialnämnden är 
+ 3 200 000 kr. 

Gemensam administration: prognos är ett överskott på 800 000 kr för att 
hantera underskottet från 2016 med samma belopp som skall återställas 
under 2017. 
Aldreomsorgen: prognos är ett överskott på 2 miljoner kr framförallt 
beroende på att anpassning och rekrytering till högre bemanning inte är helt 
genomfört samt att färre vak och sjukresor än beräknat har behövts de första 
två månaderna. 
Funktionshinderomsorgen: prognos är ett överskott på 1 miljon kr främst 
inom boendestöd/stödboende 
Individ ochfamfljeomsorgen: prognos är en budget i balans 
Hälso-och sjukvård: prognos är ett underskott om 600 00 kr framförallt 
beroende på höga personalkostnader för sjuksköterskor bl.a. för att krav för 
klara semesterperioden och övrig rekrytering verkställts (tex. 
introduktions anställningar) 
Under sammanträdet redovisar HSL chef för en handlingsplan för förbättrad 
kostnadskontroll. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport, socialnämnden februari 2017 
Tjänsteskrivelse av socialchef Katarina Carlzon, 2017-03-14 

Utdrags bestyrkande 

1 Zu 17-0:S-28"' 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialnämnden 

§ 114 fortsättning 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(37) 

2017-03-20 

Dm 2017/96 SN 042 

Utdrags bestyrkande 

20 2ut 1-- Os -2l? /?.T 
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20il-. 3ltl 

r.lTingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Katarina Carlzon 
0477 44310 

Katarina.carlzon@tingsryd.se 

Ekonomisk månadsrapport 

Prognos per den 28 februari 2017 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-03-14 

Till Socialnämnden 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten med prognos per 
den 28 februari 2017. 

2. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete under 2017 skickar socialnämnden 
rapporten vidare till KS. 

Sammanfattning 

Den totala prognosen per den 28 febrnari 2017 för socialnämnden är+ 3 200 000 kr. 

Gemensam administration: prognos är ett överskott på 800 000 kr för att hantera under
skottet från 2016 med samma belopp som skall återställas under 2017. 
Aldreomsorgen: prognos är ett överskott på 2 miljoner kr framförallt beroende på att 
anpassning och rekrytering till högre bemanning inte är helt genomfört samt att fåne 
vak och sjukresor än beräknat har behövts de första två månaderna. 
Funktionshinderomsorgen: prognos är ett överskott på 1 miljon kr främst inom boende
stöd/stödboende 
Individ och familjeomsorgen: prognos är en budget i balans 
Hälso-och sjukvård: prognos är ett underskott om 600 00 kr framförallt beroende på 
höga personalkostnader för sjuksköterskor bl.a. för att krav för klara semesterperioden 
och övrig rekrytering verkställts (t.ex. introduktionsanställningar) 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, socialnämnden februari 2017 

Nämndens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Katarina Carlzon 
Socialchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 o~ivx) 

fax 
0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www .tingsryd.se 
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201 i-, '30::/--

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden 
Februari 2017 
Månad nr 
Riktpkt % 

2 

16,7% 

Budget KBrrB Arsbudg Redovisat 

lom 28/02 

1 087 

210 

5 837 

Prognos 

% 

Prognos Prognos Tidigare 

KF 2016 

12 241 

755 

35832 

2016 2016 avvikelse 

800 

0 

0 

% prognos 

Gemensamt (ansv 51) 

varav nämndsadm 10050) 

191 12 432 8,7% 11 632 94% 0 

0 755 27,7% 755 100% 0 

Individ- och familjeoms (ansv 511) 

varav 
missbruksvård {vhl 55) 

övrig vuxen (57110) 

barn- och ungdomsvård (vhl 56) 

försörjningsstöd {vhl 57510) 

Äldreomsorg (ansv 512) 

varav 
hemljänst {vht 51030) 

äldre- och korttidsboende {vhl 51020+51040) 

Funktionshinderomsorg (ansv 513) 

varav 
personlig assistans {vhl 51310+51320) 

boende 

daglig verksamhet {vhl 51390+52050) 

stödboende/boendeslöd {vht 52010+52020) 

Hälso- och sjukvård (ansv 514) 

varav 

sjuksköterskor {vht 51110) 

rehabilitering {vht 51120) 

Nettokostnad 

Gemensamt: +800 tkr 

3447 

1 600 

16007 

8 797 

504 36 336 

29 3 476 

0 1 600 

186 16 193 

76 8 873 

158 536 4157 162 693 

53 377 1 598 54 975 

92 781 2 178 94 959 

74 590 1140 75 730 

20492 

30538 

9 774 

7 358 

30 491 

19 935 

10296 

311 690 

398 

412 

153 

85 

792 

569 

20 890 

30 950 

9 927 

7 443 

31 283 

20 504 
210 10 506 

6 784 318 474 

315 

727 

2294 

1 676 

22375 

9 604 

10 776 

10 907 

2 924 

4 895 

1 474 

820 

5263 

3527 

1 656 

45 469 

16,1% 36 336 

9,1% 

45,4% 

14,2% 
18,9% 

3 476 

1 600 

16 193 

8 873 

13,8% 160 693 

17,5% 54 975 

11,3% 92 959 

14,4% 74 730 

14,0% 

15,8% 
14,8% 

11,0% 

16,8% 

17,2% 

20 890 

30 950 

9 927 

6 443 

31 883 

21104 

15,8% 10 506 

14,3% 315 274 

0 

0 

0 

0 

2 000 

0 

2000 

1 000 

0 

0 

0 

1 000 

-600 

-600 

0 

3 200 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

99% 

100% 

98% 

99% 

100% 

100% 

100% 

87% 

102% 

103% 

100% 

99% 

- visar en låg siffra (8,1%) och detta beror på att här ligger de 800 000:- som ska sparas in för att täcka föregående 
års underskott. 

Individ- och familjeomsorg: +-0 
- har några återsökningar att hämta in vilket gör att siffror för övrig vuxen och försörjningsstöd ser höga ut. - finns 
det ingen anledning att tro något annat än budget i balans. 

Äldreomsorg: +2 mkr 
- hemtjänst visar en något hög siffra på grund av resursfördelningssystemet. Kommer säkerligen variera en del även 
under 2017 men slutsats är att vi bör uppnå en budget i balans här även detta år. 
- äldre- och korttidsboende visar en något låg siffra och därav beräknat överskott. Förhoppningsvis får vi se en 
bättre anpassning till den höjda budget som områdescheferna erhöll inför 2016. Här spelar även sjuk- och 
vakpotten en central roll. 

Funktionshinderomsorg: +1 mkr 
- Så vida inte efterfrågan på boende ökar så beräknas ett överskott inom stödboende/boendestöd även i år. 

Hälso- och sjukvård: -600 tkr 
- Problemet med höga kostnader för sjuksköterskor kvarstår. -616 000:- kan vara en underdrift eftersom sommaren 
har en tendens att bli dyrare. 

Total prognos för socialförvaltningen 2017 = 3 200 000:-

22 
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0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Befol kn i ngsstatisti k 

Ack 
Antal förändr Födelse- Flyttn.-

Period/datum invånare fr 1 jan Födda Döda netto In Ut netto 

2012 (31 dec) 12 141 -94 115 177 -62 548 579 -31 
2013 (31 dec) 12 156 15 99 178 -79 949 855 94 
2014 (31 dec) 12 198 42 120 161 -41 725 642 83 
2015 (31 dec) 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 
2016 (31 dec) 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 

Medel 5 tir 32 114 177 -64 765 670 95 

2012 
31 mars 2012 12 210 -25 24 63 -39 130 116 14 
30juni 2012 12 194 -46 33 75 -42 252 246 6 
30 sept 2012 12 168 -67 85 140 -55 418 429 -11 
31 dec 2012 12 141 -94 115 177 -62 548 579 -31 

31 mars 2013 12 116 -25 28 53 -25 121 121 0 
30 juni 2013 12 188 47 61 95 -34 324 243 81 
30 sept 2013 12 146 5 81 135 -54 487 428 59 
31 dec 2013 12 156 15 99 178 -79 949 855 94 
2014 
31 mars 2014 12 152 -4 23 45 -22 165 147 18 
30juni 2014 12 172 16 47 84 -37 346 293 53 
30 sept 2014 12 155 -1 89 116 -27 536 510 26 
31 dec 2014 12 198 42 120 161 -41 725 642 83 
2015 
31 mars 2015 12 226 28 27 63 -36 214 159 55 
30juni 2015 12 289 91 55 117 -62 447 294 153 
30 sept 2015 12 292 94 86 153 -67 655 494 161 
31 dec 2015 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 
2016 
31 mars 2016 12 322 62 32 41 -9 176 105 71 
30juni 2016 12 360 100 59 77 -18 356 238 118 
30 sept 2016 12 334 74 96 125 -29 534 431 103 
31 dec 2016 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 
2017 
31 mars 2017 

Per 1 november: Förändring jmf 
med året innan 

Antal inv 1 nav 2007 12 580 
Antal inv 1 nav 2008 12 532 -48 Budget 2009 
Antal inv 1 nav 2009 12 396 -136 Budget 2010 
Antal inv 1 nav 2010 12 243 -153 Budget 2011 
Antal inv 1 nav 2011 12 205 -38 Budget 2012 
Antal inv 1 nav 2012 12 164 -41 Budget 2013 
Antal inv 1 nav 2013 12 141 -23 Budget 2014 
Antal inv 1 nav 2014 12 155 14 Budget 2015 
Antal inv 1 nav 2015 12 278 123 Budget 2016 
Antal inv 1 nav 2016 12 344 66 Budget 2017 

Budgeterat 1 nav 2016 12 328 50 Ram 2017 - beslut ks 
Utfall 1 nav 2016 12 344 66 
Marginal budget 16 

23 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 67 

Taxa för tomter - bostäder 
Dnr 2017/178 346 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i § 56/2016 om godkännande av 
förslag till taxa för tomter i Tingsryds kommun, samt hemställan om 
fullmäktiges antagande. Eftersom uppgifter om alla berörda orter saknades, 
tog samhällsbyggnadsnämnden upp ärendet på nytt den 23 augusti 2016 (§ 
127/2016). Kommunstyrelsens ordförande och kommunsekreteraren 
bedömer att formuleringen vid det senare tillfället inte var tillräckligt tydlig, 
varför samhällsbyggnadsnämnden ombeds att ta upp ärendet igen och 
använda nedanstående formuleringar som finns i nämndens första beslut. 

Förslag till ny tomttaxa 
Nedanstående priser baserar sig på undersökning från samtliga angränsande 
kommuner och likande orter storleksmässigt. Som underlag har använts 
Real Estate samt mäklarsidor. 

Tingsryd 95 kr/kvm 
Privata tomter i Tingsryds närhet ligger på 95-130 kronor kvadratmetern. De 
tomter som sålts i privat regi de senaste två åren har haft ett mer attraktivt 
läge än de tomter som kommunen kan erbjuda. 

Väckelsång 80 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Ryd, Urshult, Linneryd 60 kr/kvm 
Ryd behåller sitt kvadratmeterpris och de andra två orterna höjer sitt. 
Faktorer som spelat in är pendlingsavstånd både till Tingsryd och Växjö och 
orternas arbetsgivare. 

Fridafors, Rävemåla och Konga 50 kr/kvm 
Behåller nuvarande tomttaxa. I princip ingen försäljning av tomtmark finns 
registrerad varför inget bra aktuellt marknadsvärde finns att tillgå. 

Sjönära eller andra attraktiva lägen 150 kr/kvm eller särskild 
överenskommelse 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Dnr 2017/178 346 

Justerare 

§ 67 forts. 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 
Avgift för vatten, avlopp, el och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår ej 
i köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-02-06 § 23, 
Taxa för tomter i kommunen - bostäder. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2017-01-31. 
3. Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Filip Storm, 

2016-12-06. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-08-23 § 127, 

Taxa för tomter i kommunen - bostäder. 
5. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-04-26 § 56, 

Taxa för tomter i kommunen- bostäder. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(41) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-21 

Justerare 

Cl+H 

l 
J 

15ft 
§28 I _J__ 

Taxa för tomter i kommunen - bosfä~:r ~~ Y 1 9 
f{ J 

Dm2014-1055-206 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderat förslag till taxa för 
tomter i kommunen - bostäder. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer att kommunfullmälctige antar 
föreslagen taxa för tomter i kommunen - bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i§ 56/2016 om godkännande av 
förslag till taxa för tomter i Tingsryds kommun, samt hemställan om 
fullmälctiges antagande. Eftersom uppgifter om alla berörda 01ter saknades, 
tog samhällsbyggnadsnämnden upp ärendet på nytt den 23 augusti 2016 (§ 
127/2016). Kommunstyrelsens ordförande och kommunsekreteraren 
bedömer att formuleringen vid det senare tillfället inte var tillräckligt tydlig, 
varför samhällsbyggnadsnämnden ombeds att ta upp ärendet igen och 
använda nedanstående formuleringar som finns i nämndens första beslut. 

Förslag till ny tomttaxa 
Nedanstående priser baserar sig på undersökning från samtliga angränsande 
kommuner och likande orter storleksmässigt. Som underlag har använts 
Real Estate samt mäklarsidor. 

Tingsryd 95 kr/kvm 
Privata tomter i Tings1yds närhet ligger på 95-130 kronor kvadratmetern. De 
tomter som sålts i pdvat regi de senaste två åren har haft ett mer attraktivt 
läge än de tomter som kommunen kan erbjuda. 

Väckelsång 80 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Ryd, Urshult, Linneryd 60 kr/kvm 
Ryd behåller sitt kvadratmeterpris och de andra två 01te111a höjer sitt. 
Faktorer som spelat in är pendlingsavstånd både till Tingsryd och Växjö och 
ortemas arbetsgivare. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(41) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-21 

Justerare 

CHH 

§ 28 f01isättning 

Fridafors, Rävemåla och Konga 50 kr/kvm 
Behåller nuvarande tomttaxa. I princip ingen försäljning av tomtmark finns 
registrerad varför inget bra aktuellt marlmadsvärde finns att tillgå. 

Sjönära eller andra attraktiva lägen 150 kr/kvm eller särsltlld 
överenskommelser 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 
Avgift för vatten, avlopp, el och :fjänvärme följer gällande taxa och ingår ej i 
köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-02-06 § 23, 
Taxa för tomter i kommunen - bostäder. 

2. Tjänsteshivelse frånkomm1mselaeterare Jörgen Wijk, 2017-01-31. 
3. Tjänsteslaivelse från mark- och exploateringsingenjör Filip Storm, 

2016-12-06. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-08-23 § 127, 

Taxa för tomter i kommunen - bostäder. 
5. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-04-26 § 56, 

Taxa för tomter i kommunen - bostäder. 

Beslutet sldckas till 
Mark- och exploateringsingenj ör 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
62011-oz-oÅJ? 
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Arende 6 

Taxa för industrimark 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 68 

Taxa för industrimark 
Dnr2017/509 406 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut§ 123/2016 om godkännande av 
upprättat förslag till ny taxa för industrimark och begärde komplettering i 
form av en forteckning över samtliga orter med planlagd industrimark. 

Mark- och exploateringsingenjör har inkommit med en skrivelse med den 
begärda kompletteringen. För att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden 
har haft tillgång till hela underlaget vid beslutstillfållet, förs ärendet upp på 
nytt till nämnden. 

Förslag till taxa för industrimark 
Nedanstående priser baserar sig på undersökning från samtliga angränsande 
kommuner och liknande orter storleksmässigt. Som underlag har använts 
Real Estate samt mäklarsidor. Något bokfört värde per fastighet finns inte 
för industrimark utan det bokförda värdet är sammanslaget för flera 
fastigheter inom orten varpå det inte ger ett rättvist värde. Priset avser 
industrimark som redan är detaljplanerad. 

Tingsryd 150 kr/kvm 
Avser fastigheter eller del av fastigheter i Tingsryd. 

Väckelsång 100 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Fridafors, Konga, Linneryd, Ryd, Rävemåla, Urshult och Älmeboda 70 
kr/kvm 
Priset är till största delen baserat på privat försäljning av mark som ska 
användas för industri eller annan verksamhet. 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 
Avgift för vatten, avlopp, el och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår ej 
i köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

I Utclragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 68 forts. Dnr2017/509 406 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-02-06 § 24, 
Taxa för industrimark. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2017-01-31. 
3. Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Filip Storm, 

2016-12-06. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-08-23 § 123, 

Förslag till ny taxa för industrimark. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(41) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-21 

Justerare 

CH· l-f 

§ 29 

Taxa för industrimark 
Dm 2016-1118-206 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderat förslag till taxa för 
industlimark. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antai· 
föreslagen taxa för industrimark. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut§ 123/2016 om godkännande av 
upprättat förslag till ny taxa för industtimai·k och begärde komplettering i 
form av en förteckning över samtliga orter med planlagd industrimai-k. 

Mark- och exploateringsingenjör har inkommit med en skrivelse med den 
begärda kompletteringen. För att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden 
har haft tillgång till hela underlaget vid beslutstillfållet, förs ärendet upp på 
nytt till nämnden. 

Förslag till taxa för industrimark 
Nedanstående priser baserar sig på undersölrning från samtliga angränsande 
kommuner och liknande mier storleksmässigt. Som underlag har använts 
Real Estate samt mäldarsidor. Något bokfö1t värde per fastighet finns inte 
för industrimark utan det bokförda värdet är sammanslaget för flera 
fastigheter inom mien varpå det inte ger ett rättvist värde. Priset avser 
industrimark som redan är detaljplanerad. 

Tings1'Yd 150 kr/kvm 
Avser fastigheter eller del av fastigheter i Tingsryd. 

Väckelsång 100 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Fridafors, Konga, Linne1'Yd, Ryd, Rävemåla, Urshult och Ålmeboda 70 
kr/kvm 
Priset är till största delen baserat på privat försäljning av mark som ska 
användas för industri eller annan verksamhet. 

Utdrags bestyrkande 
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~ Tingsryds 
\!:)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(41) 

Samhällsbyggnadsnänmden 2017-02-21 

Justerare 

CH-1+ 

§ 29 f01tsättning 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 
Avgift för vatten, avlopp, el och :gänvätme följer gällande taxa och ingår ej i 
köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-02-06 § 24, 
Taxa för industrimark. 

2. Tjänsteskdvelse från kommlillsekreterare Jörgen Wijk, 2017-01-31. 
3. Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Filip Storm, 

2016-12-06. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-08-23 § 123, 

Förslag till ny taxa för industrimark. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenj ör 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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r:.:lT:ingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (45) 

2016-08-23 

Justerare 

CHH 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 123 Dm: 2016 1118 206 

Förslag till ny taxa för industrimark. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till ny taxa för 
industrimark. 

2. Taxan kompletteras med en förteckning över samtliga orter med 
planlagd industrimark. 

3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige antar föreslagen taxa. 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående priser baserar sig på undersökning från samtliga angränsande 
kommuner och likande orter storleksmässigt. Som underlag har använts Real 
Estate samt mäklarsidor. Något bokfört värde per fastighet finns inte för 
industrimark utan det bokförda värdet är sammanslaget för flera fastigheter 
inom orten varpå det inte ger ett rättvist värde. 

Priset avser industrimark som redan är detaljplanerad. 

Tingsryd 150 kr/kvm 
Avser fastigheter eller del av fastigheter i Tingsryd. 

Väckelsång 100 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Övriga orter 70 kr/kvm' 
Priset är till största delen baserat på privat försäljning av mark som ska 
användas för industri eller annan verksamhet. 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 

Avgift för vatten, avlopp, el och :fjän-värme följer gällande taxa och ingår ej i 
köpeskillingen. 

Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

Cl1~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (45) 

2016-08-23 

§ 123 forts 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från mark- och exploateringsingenjör 2016-06-22. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-08, § 141. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) m fl yrkar att rubriken övriga orter tas bort och 
ersätts med en lista över samtliga orter i kommunen med planlagd 
industrimark. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 

Ut ragsbestyrkan e 

It 
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Förteckning över Dp-industrimark 

Förteckning över de tätorter i Tingsryds kommun, utanför Tingsryd och Väckelsång, som har 
detaljplanelagd industritomtmark: 

• Fridafors, 

• Konga, 
• Linneryd, 
• Ryd, 
• Rävemåla, 
• Urshult och 
• Älmeboda. 

Listan ska bifogas till protokollet från Samhällsbyggnadsnämndens möte den 2016-08-23. 
Referens: 

§ 123, dnr. 2016 1118 206, SBN beslut nr. 2. 

y;Wf ~v}ilfl/ 
Filip Storm 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Arende 7 

Förslag till beslut om 

indelning i valdistrikt, 

Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

usterare 

§ 70 

Förslag till beslut om indelning i valdistrikt, Tingsryds 
kommun 
Dnr 2017/147 110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen fatta beslut om indelning i de 
valdistrikt som gällde vid valet 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Vid valen 2014, EU-val och RKL-val, hade Tingsryds kommuns valkrets 
sju valdistrikt: Almundsryd, S Sandsjö, Tingsryd 1, Tingsryd 2, Urshult, 
Väckelsång samt Älmeboda-Linneryd. 

Nedan anges utdrag är vallagen kap 4, § 17: 

17 § Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 
Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller 
fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 3 00 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

I utdraget föreligger de skäl till att en sammanslagning gjorts av områdena 
Älmeboda - Linneryd till ett enda val distrikt. V ar för sig har områdena färre 
än 1000 röstberättigade. 

Fullmäktige lämnar förslag om indelning till länsstyrelsen, vilken senast den 
1 december 2017 fattar beslut om indelning i valdistrikt. 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen fatta beslut om indelning i de 
valdistrikt som gällde vid valet 2014. 

Beslutsunderlag 

Valnämnden § 3, 2017-03-01 
Vallagen kap 4, § 17 
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~Tingsryds 
~kommun 
Valnämnden 

Justerande 

~f 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-03-01 

Förslag till beslut om indelning i valdistrikt Tingsryds 
kommun 
Dm 2017/147 110 

Beslut 

V alnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen fatta beslut om indelning i de 
valdistrikt som gällde vid valet 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Vid valen 2014, EU-val och RKL-val, hade Tingsryds kommuns valkrets sju 
valdistrikt: Almunds1yd, S Sandsjö, Tingsryd 1, Tingsryd 2, Urshult, 
Väckelsång samt Älmeboda-Linneryd. 

4 

Fullmäktige lämnar förslag om indelning till länsstyrelsen, vilken senast den 1 
december 2017 fattar beslut om indelning i valdistrikt. 

Gruppledarna i patiier i fullmäktige har innan valnämndens sainmanträde 
delgett ordförande och vice ordförande synpunkter från de patiier som är 

representerade i fullmäktige. Inget av de tillfrågade patiiema har haft något 
att erinra mot den indelning som förelåg vid valet 2014. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
2017-03-07 
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Arende 8 

Kommunstyrelsens 

övertagande av vården 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 72 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna 
handlingar från socialnämnden 
Dnr 2017/ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från 
Socialnämnden från Individ- och familjeomsorgen som inte är överlämnade 
till kommunarkivet vid verksamhetsövergången, överlämnas till 
Kommunstyrelsen och Utskottet för arbete och lärande. 

Sammanfattning 

Genom omorganisation 2017 kommer Individ- och familjeomsorgen att byta 
förvaltning. För att Individ- och familjeomsorgen ska få behålla 
behörigheten till sitt närarkiv så fordras ett beslut i Kommunfullmäktige om 
övertagande av vård av allmänna handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 15 § Arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet avhända sig 
allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande 
som sker med stöd av 
l .lag, eller 
2.särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

Under 2017 kommer Individ- och familjeomsorgen att gå från 
Socialnämnden ansvarsområde till Kommunstyrelsen, Utskottet för arbete 
och lärande. I och med detta kommer Individ- och familjeomsorgen ej 
längre ha behörighet till sitt eget närarkiv. Endast i ärende som är öppna 
dagen för flytten kommer behörigheten att per automatik flyttas över. 

Inom Individ- och familjeomsorgen så är det mycket vanligt med 
återkommande klienter är det av största vikt att tillgång till avslutade ärende 
som ännu inte tillsänts centralarkivet kvarstår hos Individ- och 
familjeomsorgen. Detta för att i största möjliga mån säkerställa en snabb 
och rättssäker handläggning för medborgare, samt för att förhindra att viktig 
information gällande klienter "ramlar mellan stolarna". Detta blir extra 
viktigt då omfattande personalomsättning på Individ- och familjeomsorgen 
gör att den personliga kännedomen om klienter kan vara bristfällig och 
handläggare då blir hänvisad till tidigare dokumentation. 

I Otdragsbestyrkande 



44

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 20 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 72 forts. 

På grund av ovan sagda bör vården av de allmänna handlingar som står 
under Socialnämndens omsorg i Individ- och familjeomsorgens arkiv, 
övertas av Kommunstyrelsen och Utskottet för arbete och lärande vid 
omorganisation. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av områdeschefen för Individ- och familjeomsorgen, 
Vuxen. Ärendet har varit på remiss hos kommunalförbundet Sydarkivera. 

I Utdragsbestyrkande 
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l".iTingsryds 
\:!;/kommun 

Socialförvaltningen 

Evelina Magnusson 
0477 443 70 

evelina.magnusson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

2017-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från Socialnämnden från 
Individ- och familjeomsorgen som inte är överlämnade till kommunarkivet vid verk
samhetsövergången, överlämnas till Kommunstyrelsen och Utskottet för arbete och lä
rande. 

Sammanfattning 

Genom omorganisation 2017 kommer Individ- och familjeomsorgen att byta förvalt
ning. För att Individ- och familjeomsorgen ska få behålla behörigheten till sitt närarkiv 
så fordras ett beslut i Kommunfullmäktige om övertagande av vård av allmänna hand
lingar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 15 § Arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 
handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 
1.lag, eller 
2.särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

Under 2017 kommer Individ- och familjeomsorgen att gå från Socialnämnden ansvars
område till Kommunstyrelsen, Utskottet för arbete och lärande. I och med detta kommer 
Individ- och familjeomsorgen ej längre ha behörighet till sitt eget närarkiv. Endast i 
ärende som är öppna dagen för flytten kommer behörigheten att per automatik flyttas 
över. 

Inom Individ- och familjeomsorgen så är det mycket vanligt med återkommande klien
ter är det av största vikt att tillgång till avslutade ärende som ännu inte tillsänts central
arkivet kvarstår hos Individ- och familjeomsorgen. Detta för att i största möjliga mån 
säkerställa en snabb och rättssäker handläggning för medborgare, samt för att förhindra 
att viktig information gällande klienter "ramlar mellan stolarna". Detta blir extra viktigt 
då omfattande personalomsättning på Individ- och familjeomsorgen gör att den person
liga kännedomen om klienter kan vara bristfällig och handläggare då blir hänvisad till 
tidigare dokumentation. 

På grund av ovan sagda bör vården av de allmänna handlingar som står under Social
nämndens omsorg i Individ- och familjeomsorgens arkiv, övertagas av Kommunstyrel
sen och Utskottet för arbete och lärande vid omorganisation. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0471441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av områdeschef Evelina Magnusson på Individ- och familjeomsor
gen. Ärendet har varit på remiss hos kommunalförbundet Sydarkivera. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Socialnämnd 
Individ- och familjeomsorgen 
Kommunarkivet 

Evelina Magnusson 
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen 

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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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-03-20 

§ 31 

Reviderad taxa Gibson Auditorium 
Dnr2017/194 806 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för Gibson 
Auditorium enligt protokollsbilaga. 

2. Kultur- och fritidsutskottet uppdrar åt kommunledningsförvaltningen 
att se över av kontraktet med AMB avseende vidareuthyrning. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidssamordnaren har haft i uppdrag att se över hyran gällande 
Gibson Auditorium. Det har konstaterats att uthyrningen av lokalen varit 
väldigt låg. En starkt bidragande orsak till detta beror på att kommunen i 
dag har en alldeles för hög hyra. Ett steg för att kunna hyra ut oftare och 
således nyttja den fina anläggningen mer är att sänka hyreskostnaderna. 
Nästa steg är att se över möjligheten att jobba mer aktivt till att få fler 
produktioner till auditoriet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kultur- och fritidssamordnare, 2017-03-09 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 

2017-03-24 
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Bi a KOFU § 31 2017-03-20 

Förslag gällande ny taxa vid Gibson Auditorium 2017-03-09 

Taxeklass 1-Privat extern aktör 

Kommersiella evenemang med entreavgift, grundavgift 
timmar utöver 

Taxeklass 2- Privat extern aktör 

Föreläsningar och konferenser utan entreavgift, grundavgift 
timmar utöver 

Taxeklass 3- Föreningar i kommunen (ideella) 

Lokala evenemang med entre, grundavgift 

timmar utöver 

Lokala evenemang utan entre, grundavgift 

timmar utöver 

föreningsmöten grundavgift 

timmar utöver 

Taxeklass 4- Kommunens interna .förvaltningar 

Möten och föreläsningar grundavgift 

timmar utöver 

Samarrangemang, ex barnteater med fri entre, grundavgift 

timmar utöver 

Tillval: 

Ljud och ljus skötsel 

Repetition och förberedelse i anslutning till evenemang 

timmar utöver 

Bokning sker via: 

Medborgarkontoret 
Telefon 0477-441 00 
medborgarkontoret@tingsryd.se 

8000:-18h 

750:-/ h 

1000:-/4h 
750:-/h 

500:- /4h 

200:- /h 

500:-/4h 

150:-/h 

500:-/4h 

150:- /h 

1000:-/4h 

200:-/h 

500:-/4h 

100:-/h 

500:-/h 

500:-/4h 

150kr/h 

Tingsryds 
kollllllUD 
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r:.:lTingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justeran e 

J!f!l 

Kf § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-28 

Dnr 2014/99 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen 

16 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till taxor i nya konsert
och konferenslokalen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden§ 49, 2014-04-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 77, 2014-03-03 
Kultur och fritidsnämnden § 19, 2014-02-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 289, 2014-08-11 
Kommunstyrelsen§ 174, 2014-08-18 

Ett förtydligande ges till bilaga till kultur- och fritidsnämndens beslut 
§ 49/2014. Garderoben är inte bemannad. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för uthyrning av konsert- och konferenslokalen i Gibson 
auditorium enligt protokollsbilaga från kultur- och fritidsnämnden (§ 49, 
2014-04-16). 

Exp: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Hemsidan 
Ekonomiavdelningen 

/'r,./1./ Utdrags bestyrkande 2014-09-01 
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· • Bilaga Ks j~ ~ t~3 
~'[mgsryds Kf § 116 
~ AOmmun 2014-os-2s 

zBlt~B&::lJ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-16 

·r1N~~Avris KOMiuN-
2014 .. 07.,.. O 7 gro 

0 nr . Dl Y 7 
--,i---

Kof § 49 Dnr 2014/17 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen (bilaga) 

Kultur- och fritidsnänmden beslutade vid sammanträde 2014-02-04, § 19, 
att föreslå taxor för konsert- och konferenslokalen i Tingsryd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-03, § 77, att 
återremittera ärendet till kultur- och fritidsnänmden. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnänmden § 19/2014. 
Kommunstyrelsen§ 77/2014. 
Förslag till taxa för att hyra den nya konsert- och konferenslokalen i 
Tingsryd, kultur- och fritids chef Stefan Johansson 2014-04-16. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnänmden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för konsert- och 
konferenslokalen enligt bilaga 1. 

Exp. 
Kommunfullmäktige 

... 

~ tK L\J~ 
{J?cC< (),.,, 

if;.;· .I , ~~~; 1!J 
l • 

Justerande Utdrags bestyrkande 

5 

20/L(-OS-Ol- ~q~~ 
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Tingsrydls 
kommun 

Kultur- och fritids
förvaltningen 

S!efan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

2014-04-23 

Förslag till taxa för att hyra den nya konsert och konferenslokalen i Tingsryd. 

Med anledning av att Tingsryds kommun under september månad inviger en ny kon
sertlokal/konferenslokal så föreslår kultur och fritidsnämnden följande taxor för uthyr
ning av konsertlokal för totalt 450 besökare. 

Kommersiella evenemang med professionella artister 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Lokala evenemang, föreningar inom Tingsryds kommun 
Samt 1 O % av redovisade biljettintäkter. 
4 timmar, därutöver 500 kr extra/timme 

Konferens eller föreläsning upp till 4 timmar 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Tingsryds kommun/förvaltningar upp till 4 timmar 
Därutöver 250 kr extra/timme 

Förslag till beslut 

16 000 kr/8 tim. 

2 000 kr 

8 000 kr 

1 000 kr 

Kultur och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att fastställa förslaget till taxa för uthyr
ning av konsertlokal/konferenslokal 

L'\ i· ipgsryds kommun ., 
~ E9x 88 

d-,,{ O · · p2 22 Tingsryd 
' 1'/ 

besöksadress 
Skyttegatan 2 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 311 37 

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

1 (1) 
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f:.JTingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-03-03 

Justeran e 

Au§77 Dnr 2014/99 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
föreslagna taxor i nya konsert- och konferenslokalen för år 2014-2015. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och :fritidsnämnden, § 19, 2014-02-04 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för framtagande av 
nytt.förslag till taxor för konsert- och konferenslokal för år 2014-2015. 

Exp: 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ut ags estyr _an e 

11 
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Tingsryds 
kommun 

Kultur- och fritidimämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-02-04 

Justerande 

Kof § 19 Dnr 2014/17 806 

Taxor i nya konsert- och konferenslokalen (bilaga) 

Den nya konsert- och konferenslokalen beräknas vara färdig i september 
2014. Då uthyrningen kommer att administreras av kultur- och 
fritidsförvaltningen har förslag till taxor för denna lokal tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för att hyra den nya konsert- och konferenslokalen i 
Tingsryd, kultur- och fritidschef Stefan Johansson 2014-01-20. 

Beslut 

Kultur- och :fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för konsert- och 
konferenslokalen för år 2014-2015 enligt pvanstående förslag. 

Exp. 
Konununfulhnäktige 

•:-. 

Utdrags bestyrkande 

13 

/l 
,,J,!-,1. 
v{O 

,,?0'11 lf·--o' .,,."'>-1- (7~, -z ~- ~-~ , · 
~ '-' (/7710~~~;1/;h---J 
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Kultur- och fritids
. förvaltningen 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

2014-01-20 

Förslag till faxa för att !hyra den nya konsert och konferenslokalen i Tingsryd!. 

Med anledning av att Tingsryds kommun under september månad inviger en ny kon
sertlokal/konferenslokal så föreslår kultur och fritidsnämnden följande taxor för uthyr
ning av konsertlokal för totalt 450 besökare. 

Kommersiella evenemang med! professionella artister 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Lokala evenemang, föreningar inom Tingsryds kommun 
Samt 10 % av redovisade biljettintäkter. 
4 timmar, därutöver 500 kr extra/timme 

Konferens eller föreläsning upp till 4 timmar 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Tingsryds kommun/förvaltningar upp till 4 timmar 
Därutöver 1 000 kr extra/timme 

Ingår: . 
Konferensansvarig 
Block och pennor samt vatten 
Grundläggande ljud och ljus (AMB) 

+?Extrabord i entre 

Ingår inte: Garderob 

Förslag till beslut 

16 000 kr/8 tim. 

2 000 kr 

8 000 kr 

4 000 kr 

Kultur och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att fastställa förslaget till taxa för uthyr
ning av konsertlokal/konferenslokal 

~ 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
S~yttegata~ 2 0477 4f 1 00 C[.f) 
Tingsryd .,,- ~·=--- /i ): .,

1 I .!.---- JA . l -----, J .. -&•/) . ._. 
/ / ,.,.11 «,) I " 
t....,. ... ~-··..,,,.,.. ,.1 {! . L \ 

fax 
0477 311 37 

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

1 (1) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

k.)usterare 

§ 69 

Information om Ingång Tingsryd 
Dnr 2017/185 233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot information om Ingång Tingsryd. 
2. Kommunstyrelsen upphäver därmed tidigare fattat beslut om 

inrättande av Landningsbanan enligt§ 260, 2015-11-16. 

Sammanfattning 

Genom att inflyttning av nyanlända till Tingsryds kommun har minskat 
finns behovet att ändra innehållet i den planerade "Ingång Tingsryd" 
tidigare Landningsbanan. Förändringen innebär att innehållet i den 
planerade "Ingång Tingsryd" koncentreras till mötesplatserna för integration 
och i samverkan med ett av studieförbunden skapas föreläsningar med 
efterföljande frågestund - koncept "Lyssna fika fråga". 

Beskrivning av ärendet 

I oktober 2015 lämnade dåvarande utvecklingschefen, in en skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott där man beskriver en enhet i kommunen dit 
alla familjer samt ensamkommande barn tillsammans med gode man blir 
hänvisade, en så kallad Landningsbana. 
Nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit 
inskrivna i svensk förskola eller skola samt deras vårdnadshavare eller gode 
man skulle där tillsammans under fyra veckor få en grundläggande 
introduktion med fokus på skolgång och föräldraskap. I mars 2016 får 
integrationssamordnare i sitt uppdrag att arbeta vidare med konceptet 
Landningsbana. Under våren 2016 meddelar man från barn-och 
utbildningsförvaltningen att det inte längre finns intresse för att medverka i 
en Landningsbana. Inflödet av nyanlända har minskat och behovet av en 
Landningsbana finns inte längre. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen 
fortsätter man med det upplägg man haft tidigare vad gäller kartläggning av 
barn och ungas kunskapsnivå. 

Sedan dess har planeringen av en verksamhet påbörjats av 
integrationssamordnare på integrationsenheten, då med att, som tidigare, 
handla om att ge en introduktion in i svenska samhället men som lägger 
fokus på vuxna nyanlända och ensamkommande ungdomar "Ingång 
Tingsryd" Under arbetets gång ser enheten för integration att de nyanlända 
som kommer till kommunens mötesplatser får god information via de 
studiecirklar som ges i samhällsinformation, och som integrationsenheten 
har i samverkan med ett av studieförbunden. Det är en verksamhet att bygga 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

usterare 

§69forts. Dnr2017/185 233 

vidare på och utveckla, med den kunskap enheten vill få ut till kommunens 
nyanlända. 

Beslutsunderlag 

"Landningsbana" för familjer och ensamkommande barn 
Kommunstyrelsen§ 260, 2015-11-16 
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l'.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Anna Pastoor 
0477 442 65 

anna.pastoor@tingsryd.se 

Ingång Tingsryd 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-03-08 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för information. 

Sammanfattning 

Genom att inflyttning av nyanlända till Tingsryds kommun har minskat finns behovet 
att ändra innehållet i den planerade "Ingång Tingsryd" tidigare Landningsbanan. För
ändringen innebär att innehållet i den planerade "Ingång Tingsryd" koncentreras till 
mötesplatserna för integration och i samverkan med ett av studieförbunden skapas före
läsningar med efterföljande frågestund - koncept "Lyssna fika fråga". 

Beskrivning av ärendet 

I oktober 2015 lämnade dåvarande utvecklingschefen, in en skrivelse till kommunsty
relsens arbetsutskott där man beskriver en enhet i kommunen dit alla familjer samt en
samkommande barn tillsammans med gode man blir hänvisade, en så kallad Landnings
bana. 
Nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk 
förskola eller skola samt deras vårdnadshavare eller gode man skulle där tillsammans 
under fyra veckor få en grundläggande introduktion med fokus på skolgång och föräld
raskap. I mars 2016 får integrationssamordnare i sitt uppdrag att arbeta vidare med kon
ceptet Landningsbana. Under våren 2016 meddelar man från barn-och utbildningsför
valtningen att det inte längre finns intresse för att medverka i en Landningsbana. Inflö
det av nyanlända har minskat och behovet av en Landningsbana finns inte längre. Enligt 
barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter man med det upplägg man haft tidigare 
vad gäller kartläggning av barn och ungas kunskapsnivå. 

Sedan dess har planeringen av en verksamhet påbörjats av integrationssamordnare på 
integrationsenheten, då med att, som tidigare, handla om att ge en introduktion in i 
svenska samhället men som lägger fokus på vuxna nyanlända och ensamkommande 
ungdomar "Ingång Tingsryd" Under arbetets gång ser enheten för integration att de ny
anlända som kommer till kommunens mötesplatser får god information via de studie
cirklar som ges i samhällsinformation, och som integrationsenheten har i samverkan 
med ett av studieförbunden. Det är en verksamhet att bygga vidare på och utveckla med 
den kunskap vi vill få ut till kommunens nyanlända. 

Ärendets beredning 

Utvecklingsavdelningen - Integrationsenheten 

Beslutsunderlag 

"Landningsbana" för familjer och ensamkommande barn 
Kommunstyrelsen§ 260, 2015-11-16 

1 (2) 

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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Arbetsutskottets beslut ska skickas till 
Anna Pastoor 
Integrationsenheten/Utvecklingsavdelningen 

Anna Pastoor 
Integrationssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

2(2) 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-16 

§ 260 

Landningsbana för familjer och ensamkommande barn 
Dm 2015/572 133 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (26) 

1. Kommunstyrelsen imättar en "Landningsbana" för barnfamiljer och 
ensamkommande barn. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
planera och staiia samt därefter under i första hand två år samordna 
Landningsbanan. 

3. Landningsbanan finansieras inom befintlig ram. 

Sammanfattning 
En Landningsbana är en enhet i kommunen dit nyanlända barn och 
ungdomar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk förskola 
eller skola välkomnas tillsammans med vårdnadshavare eller gode män. 
Syftet är att fä en grundläggande introduktion i det svenska samhället, med 
fokus på skolgång och föräldraskap. 

Beskrivning av ärendet 
Landningsbanan ska vara en lugn och trygg plats att landa i. Den medför 
också en tydligare organisation som kan avlasta skolorna och ge en 
sammanhållen bild av de elever som kommer och omfattningen av deras 
behov. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för integration 
genom en samordnad och likvärdig infmmation till vårdnadshavare om den 
svenska skolan/förskolan, hur egenvård, hälso- och sjukvård fungerar, 
kommunala förvaltningar, föreningsliv mm. På Landningsbanan ska också 
de första grundläggande kunskaperna i svenska fchmedlas. 

Verksamheten bedöms vara personalintensiv och kräver i flera fall 
specialkompetens. Behovet av pedagoger och elevhälsopersonal ute på 
skolorna, t ex i förberedelseklasserna, bedöms inte minska med imättandet 
av en Landningsbana. 

Fördelen är att introduktionsarbetet kan samordnas på ett strukturerat sätt, 
att aviseringar från Migrationsverket hamnar rätt från början samt att 
involverad personal i verksamheterna kan fokusera på sina specifika 
kompetensområden. Landningsbanan innebär således både en 
effektivisering av kommunens ansvar och för den nyanlände en god 
integrering i samhället. 

Justerare 

W\ 
I tf I A/\J IUtdrap,sbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare ly 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) 

2015-11-16 

§ 260 fmts. Dm 2015/572 133 

Landningsbanan är kostnads beräknad till 1 750 000 kronor per år, baserat på 
bedömning gjord i september 2015. 

Årendets beredning 
Frågan om Landningsbana har utretts av en arbetsgrupp med representanter 
från socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, barn- och 
utbildningsförvaltningen med Tingsryds Lärcenter, elevhälsan och 
Dackeskolan samt kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2015-10-21 
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 från chef för elevhälsan Katrin Karlsson och 
skolchef Yngve Rehnström, "Landningsbana i Tingsryds kommun" 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 373, 2015-11-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar att satsningen ska heta "Startbanan". 

Anna Johansson (C), Patrick Ståhlgren (M) och Kenneth Görtz (M) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att Landningsbanan 
finansieras inom befintlig ram. 

Ordförande ställer Åke Gummessons (S) yrkande mot Anna Johanssons (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna 
Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till: 

KLF, utvecldingsavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 

I Utdrngsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 373 2015-11-02 
Ks § 260 2015-11-16 iQo I J/ 5--:;- :i 

TJÄNSTESKRIVELSE I.I Tingsryds 
\:!!:,/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Datum 2015-10-21 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

"Landningsbana" för familjer och ensamkommande barn 

Förslag till beslut 
Att imätta en "Landningsbana" för barnfamiljer och ensamkommande barn 

Att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att planera och starta samt därefter un
der i första hand två år samordna Landningsbanan 

Sammanfattning 
En Landnings bana är en enhet i kommunen dit nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-
19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk förskola eller skola välkomnas tillsam
mans med vårdnadshavare eller gode män. Syftet är att få en grundläggande introdukt
ion i det svenska samhället, med fokus på skolgång och föräldraskap. 

Beskrivning av ärendet 
Landningsbanan ska vara en lugn och trygg plats att landa i. Den medför också en tydli
gare organisation som kan avlasta skolorna och ge en sammanhållen bild av de elever 
som kommer och omfattningen av deras behov. Målsättningen är att skapa bättre förut
sättningar för integration genom en samordnad och likvärdig information till vårdnads
havare om den svenska skolan/förskolan, hur egenvård, hälso- och sjukvård fungerar, 
kommunala förvaltningar, föreningsliv mm. På Landningsbanan ska också de första 
grundläggande kunskaperna i svenska förmedlas. 

Verksamheten bedöms vara personalintensiv och kräver i flera fall specialkompetens. 
Behovet av pedagoger och elevhälsapersonal ute på skolorna, t ex i förberedelseklasser
na, bedöms inte minska med inrättandet av en Landningsbana. 

Fördelen är att introduktionsarbetet kan samordnas på ett strukturerat sätt, att avisering
ar från Migrationsverket hamnar rätt från början samt att involverad personal i verk
samheterna kan fokusera på sina specifika kompetensområden. Landningsbanan inne
bär således både en effektivisering av kommunens ansvar och för den nyanlände ett 
tydligare och tryggare möte med och integrering i samhället. 

Landningsbanan är kostnadsberäknad till 1 750 000 honor per år, baserat på bedömning 
gjord i september 2015. 

Ärendets beredning 
Frågan om Landningsbana har utretts av en arbetsgrupp med representanter från Social
förvaltningens Individ- och familjeomsorg, Barn- och utbildningsförvaltningen med
Tingsryds Lärcenter, Elevhälsan och Dackeskolan samt Kommunledningsförvaltningens 
utvecldingsavdelning. Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

;Jj 
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Tingsryds kommun 
Box 88 

2,-- ryff 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

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

( 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 från Chef för Elevhälsan Katrin Karlsson och Skolchef 
Yngve Rehnström, "Landningsbana i Tingsryds korrunun". 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 

=~~~~------{+-~ . ,/·-, 
~~<~~~ 

Eva Palmer 
Utvecklings chef 

Tingsryds kommun 
Box88 

~ f JJ2 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Katrin Karlsson 
katrin.karlsson@tingsryd.se 

Landningsbana Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2015-10-07 

Till Laila Jeppsson 

Tillsätta verksamhetschef/samordnare som får i uppdrag att planera för- och starta upp 
verksamheten Landningsbanan i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

En enhet i kommunen dit alla familjer samt ensamkommande barn tillsammans med 
gode man blir hänvisade. 

Nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk 
förskola eller skola samt deras vårdnadshavare eller gode man får tillsammans under 
fyra veckor en grundläggande introduktion med fokus på skolgång och föräldraskap. 

Finansiering genom kommunens intäkter från Migrationsverket och den statliga etable
ringsschablonen. Man kan också undersöka möjligheterna till extra projektmedel via 
länsstyrelsen och/eller skolverket för uppstait av ny verksamhet. OBS Behovet av peda
goger och elevhälsapersonal ute på skolorna, tex i förberedelseklasserna, minskar inte 
på grund av en "Landningsbana". 

Den 1 januari 2016 kommer nya regler gällande nyanlända elevers skolgång att införas. 
Det nya regelverket kräver att en nyanländ elevs kunskaper bedöms. Bedömningen ska 
ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för pla
neringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att eleven 
har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är 
lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. 
Skolverket kommer att ge ut ett kaitläggningsmaterial i tre steg varav steg ett och två 
blir obligatoriska. Vi föreslår att steg ett och två genomförs på landningsbanan. 

telefon fax e-post/hemsida 
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Tingsryds kommun 
Box88 

~ )(' ~22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn. utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Beskrivning av ärendet 

Syftet med verksamheten 
Skapa en plats där familjerna kan "landa" i det nya. Skapa lugn och trygghet. 

e Ge bättre och likvärdig information till vårdnadshavare om den svenska sko
lan/förskolan och samhället. 

2(6) 

• Genomföra en kartläggning som ger förskolor och skolor förutsättningar att planera 
en individuell statt för barn och elever (steg ett och steg två av Skolverkets kart
läggningsmaterial). 

• Planera för och genomföra vaccinationer i samverkan med övriga skolsköterskor. 

e Informera om egenvård, hälso- och sjukvård i Sverige mm. 

e En tydligare organisation som avlastar skolorna, alla aviseiingar går via landnings
banan. 

• Skapa bättre integration för att öka måluppfyllelsen för samtliga elever. 

o Få en sammanhållen bild av de elever som kommer och omfattningen av deras be
hov. 

e Ge nyanlända de första grundläggande kunskaperna i svenska för att de ska kunna 
kommunicera något när de kommer ut i verksamheterna. 

o Skapa bättre förutsättningar för integrering i samhället genom samordning mellan 
olika förvaltningar i kommunen, föreningsliv, sjukvård osv. 

Tingsryds kommun 
Box88 

k,, 1 -~22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag till organisation 

Förslag Personal 

V ei·ksamhetschef/Samordnare ( 50%) 
Planering och genomförande av verksamheten 
Samordning med förskolor och grundskolor 
Arbetsledning av personal på landningsbanan 
Samverkan med andra organisationer och förvaltningar (migrationsverket, social
tjänsten osv) 
Ekonomi och arbetsmiljö 

Pedagoger, 3 st (semestertjänster, 3 x 50%) 

3(6) 

Vi rälmar med att ha tre olika, åldersbaserade, undervisningsgrupper. En förskolegrupp 
och två "skolgmpper", en för yngre elever ( ev låg- och mellanstadium) och en för äldre 
elever ( ev högstadium och gymnasium). Vi behöver lärare med kompetens i kartlägg
ning samt Svenska som andraspråk, gärna med kunskaper i alfabetisering och som kan 
informera om svenska skolsystemet. 

Förskollärare gärna med erfarenhet av att arbeta med nyanlända. Informera om svenska 
barnomsorgen, barnuppfostran i Sve1ige osv. 

Pedagogerna kan stötta ute i de olika verksamheterna i kommunen vid perioder av "ar
bets brist". 

Elevhälsa 
Skolsköterska (50%) 
Medverka vid inskrivningssamtal alternativ genomföra ett hälsosamtal. 
Kontakter med landstingets flyktingsköterskor och vårdcentraler. 
Planera för och genomföra vaccinationer i samverkan med övriga skolsköterskor. 
Överlämning till skolsköterska på respektive skola. 
Informera om egenvård, hälso- och sjukvård i Svedge mm. 

Kurator (20%) 
Finnas tillgänglig för samtal och konsultation, länk vidare tilJ specialistvård vid trauma 
osv. 
Information. 

Specialpedagog (20%) 
I samverkan med krutläggningspedagogerna genomföra steg ett och två. 
Tillsammans med pedagoger och mottagande skola planera för skolgång då extra an
passningar och särsldlt stöd blir aktuellt. 
Infonnera om den svenska skolan tillsammans med pedagogerna. 

Språkstödjare/Tolkar 
De vanligaste språken i nuläget är arabiska, dari, somaliska samt tigrinja. 

Förslag lokal 
Vi räknar med att det behövs en lokal på ca 100 kvm, uppdelad i fyra olika rum. Mötes
platsen i Tingsryd alternativt kommunägd annan lämplig lokal. 

Box88 
362 22 Tingsryd 

Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag omfattning 
Fyra veckor 

4(6) 

Måndag-fredag under förmiddagstid. Kortare uppehåll över sommaren. 

Kostnader (tkr) 
Verksamhetschef halvtid 
Pedagoger, 3 halvtider 
Skolsköterska, 1 halvtid 
Kurator, 20% 
Specialpedagog, 20% 
Lokalkostnad (uppskattning) 
Tolkar 
Material, övrigt 
Totalt 

Förslag kartläggning 

340 
760 
250 
100 
100 
100 
50 
50 

1750 

På mottagningsenheten görs steg ett och två enligt Skolverkets material för kartläggning 
av nyanlända elever. 
Lärare och vid behov specialpedagog tillsammans med språkstödjare/tolk utför kart
läggningssamtal. 
När kartläggningen fu· genomförd skapas en kartläggningsprofil som ligger till grund för 
rektors beslut om klassplacering. All information som ska följa med eleven samlas i en 
elevmapp. Mottagande skola får då en klar och samlad bild av eleven innan denne bör
jar på skolan och dfumed ges skolan bättre förutsättningar att möta varje individ. 
Läraren, specialpedagogen och språkstödjaren blir även en naturlig länk när eleven bör
jar skolan. 

Kartläggning förskola 
Socialt samspel, grov-/finmotorik 
lek, modersmål, stödbehov 

Kartläggning skola 
Steg ett: Elevens balegrund och erfarenheter 
Steg två: Litteracitet och numeracitet 
Skolverkets kaitläggningsmaterial. 

Förslag information 
Att bo i Sverige 
Det svenska skolsystemet 
Förskolan 
Bainuppfostran i Sverige 
Pubertet och ungdomstid 
Sjukvård, socialtjänst och polis, SFI 
Familjerätt, lagar och regler 
Fritid 

Tingsryds kommun 
Box 88 
3WTingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp bestående av Ragnhild Olsson IFO, Tony Lund
ström TLC samt Katrin Karlsson Elevhälsan. Mats Mellqvist Dackeskolan, Stefan Jo
hansson samt Anna Rosliakova Utvecklingsavdelningen har medverkat till viss del. I 
slutskedet har skolchefen varit med i arbetet om personalbemanning och kostnader. 

Beslutsunderlag 

Statistik 
I bilaga 1 finns statistik över antalet individer som Tingsryds kommun tagit emot under 
den första delen av 2015. 
Statistiken kan ge en fingervisning om det fortsatta behovet av en "landningsbana" i 
kommunen. I dagsläget finns ingen tydlig prognos för antalet nyanlända för kommande 
period. 

Nuläge vecka 38, 2015 

Förberedelseklass Dackeskolan 
Cirka 20 elever på låg-/mellanstadiet varav 15 är nya för läsåret. Flera nya på väg in 
Cirka 3 0 elever på högstadiet varav 10 är nya för läsåret. Kontinuerligt nya på väg in 

Förberedelseklass Trojaskola 
Cirka 20 elever varav 10 nya för läsåret. 6 stycken till på väg in 

Språkintroduktion Wasaskolan 
73 elever varav 35 nya för läsåret 

Totalt 
Cirka 150 elever i förberedelseldass samt språkintroduktion 
Varav cirka 80 är nya i verksamheten eller på väg in 

Övrigt 
Det finns i dagsläget 3 mötesplatser i Tingsryds kommun - I Ryd, Urshult samt Tings
ryd. Där arbetar 3 flyktingmottagare vilka talar Arabiska, Dari samt Somaliska. 

En bovärd är nyligen anställd. 

Reflektioner 
Det finns kompetens och klmskap att ta tillvara ute på skolorna/förskolorna. 
Samverkan med rektorer, förskolechefer, elevhälsa samt personalen i förberedelseklas
serna är avgörande i arbetet med uppstart av en landningsbana. 

En viss frustration har märkts vid samtal med personal i förberedelseldass, elevhälsa 
och skolledning. Oklarheter kring aviseringar, svårt att få helhetsgrepp, tung arbetsbe
lastning och en känsla av att personalens kompetens inte uppmärksammas eller tas till
vara är något av det som lyfts fram. 

Tingsryds kommun 
I Box 88 
V'- "'r v(j/2 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Från något håll har det kommit negativa reaktioner, "hur kan man ha råd att starta upp 
en sådan verksamhet när vi ska arbeta efter Hållbar ekonomi? Lägg ut de pengarna i 
verksamheterna istället så vi får bättre förutsättningar att göra ett bra arbete" 

Men det har också kommit fram mycket positiva kommentarer som "äntligen kan det 
kanske bli ordning, så skönt om inskrivningssamtal och en första kaiiläggning kan vai·a 
Idar då eleverna kommer, det skulle göra vått arbete så mycket enklai·e" 

Att det är rörigt och oklmi med aviseringarna från migrationsverket, att information om 
elever kommer till fel skola eller inte kommer alls verkm tyvärr vara ganska vanligt. 

Att skolenheterna blir avlastade med det "detektivat'betet" och får infonnation direkt 
från landningsbanan om vilka elever som kommer skulle göi'a stor skillnad. 

En enig skolledning står bakom förslaget om en landningsbanå och ser att detta skulle 
bli en mycket bra lösning som skulle ge en struktur åt introduktionsm·betet och under
lätta att få till ett bra mottagande. 

Katrin Karlsson 
Chef för Elevhälsan 

Tingsryds kommun 
Box88 

~ 'T ~ Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 

Justerare 

§ 71 

Avtal mellan Tingsryds kommun och STIM 
Dnr 2017/180 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner det nya avtalet med STIM enligt 
protokollsbilaga. 

2. Kostnaden för avtalet finansieras 2017 genom 
kommunledningsförvaltningens budget. 

3. Kostnaden för avtalet 2018 lyfts in i budgetarbetet för budget 2018. 

Beslrrivning av ärendet 

För att kunna spela upp musik i offentliga sammanhang krävs ett avtal med 
dels STIM och dels med SAMI/IFPI. Kommunen har redan ett avtal med de 
två senare parterna som löper fram till den 31 december 2018 men det är 
dags att träffa ett nytt avtal med STIM. Enligt avtalet så är kostnaden för 
Tingsryds kommun 69 214 kronor/år. Detta ska finansieras ur 
kommunledningsförvaltningens budget för 2017 som vid behov kommer att 
lyftas som en budgetfråga för 2018. 

Genom detta avtal erhåller Kommunen en icke-exklusiv licens att spela upp 
musik i offentliga delar av sin verksamhet. 

Överförmyndarhandläggaren har inget att erinra mot det nya avtalet. 

Ärendets beredning 

Ärendet handlades av den tjänsteman som vart fkanslicheftidig höst 2016 
och hon har även förhandlat fram avtalet så som det följer av de bifogade 
handlingarna. 

I Otilragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kristoffer Ekvall 
0477 44 113 

Kristoffer.ekvall@tingsryd.se 

o2o; J/ /So 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-03-22 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Nytt avtal mellan Tingsryd kommun och STIM 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner det nya avtalet med STIM enligt protokollsbilaga. 
2. Kostnaden för avtalet finansieras 2017 genom kommunledningsförvaltningens 

budget. 
3. Kostnaden för avtalet 2018 lyfts in i budgetarbetet för budget 2018. 

Sammanfattning 
Genom detta avtal erhåller Kommunen en icke-exklusiv licens att spela upp musik i 
offentliga delar av sin verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
För att kunna spela upp musik i offentliga sammanhang krävs ett avtal med dels STIM 
och dels med SAMI/IFPI. Kommunen har redan ett avtal med de två senare parterna 
som löper fram till den 31 december 2018 men det är dags att träffa ett nytt avtal med 
STIM. Enligt avtalet så är kostnaden för Tingsryds konnnun 69 214 kronor/år. Detta ska 
finansieras ur kommunledningsförvaltningens budget för 2017 som vid behov kommer 
att lyftas som en budgetfråga för 2018. 

Undertecknad har inget att erima mot det nya avtalet. 

Ärendets beredning 
Ärendet handlades av Evelina Magnusson under hennes tid som t.f. kanslichef och hon 
har även förhandlat fram avtalet så som det följer av de bifogade handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Bifogat till denna skrivelse är avtalet samt dess bilagor 1-3. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
STIM 
Ekonomiavdelningen 

Kristoffer Ekvall 
Överfö1myndarhandläggare 

OSu 
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Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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STIM:// 
LICENSAVTAL 

Mellan 

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå {STIM) u.p.a., (702002-3524), Box 17092, 104 62 
Stockholm, ("STIM"), 

och 

Tingsryds kommun (212000-0621), Box 88, 362 22 Tingsryd(" Kommunen"), 

har följande avtal träffats. 

1. Detta avtal kompletterar och ersätter i tillämpliga delar STIM:s Allmänna villkor och STIM:s Särskilda 
villkor 2016 (Bilaga 1) för: · · 

• "Musik i omsorg", 
• "Bakgrundsmusik i skola", 
• "Musik i media-skolor", 
• "Livemusik", 
• "Musik i motionspass" och 
• "Musik på jobbet" 

(gemensamt "Avtalet") . 

2. Kommunen, erhåller härmed från STIM en icke-exklusiv licens att i Sverige använda den musik som vid 
var tid innehas av STIM i den omfattning som närmare anges i detta Avtal (den "Licensierade 
Musikanvändningen"). Användning av STIM:s musik i andra sammanhang än vad som särskilt framgår 
av detta Avtal kräver en separat licens från STIM. Sådan musikanvändning som faller utanför Avtalet är 
t.ex. om Kommunen önskar tillgängliggöra STIM:s musik på Internet. 

Avtalet omfattar endast sådan Licensierad Musikanvändning där Kommunen är huvudarrangör. Avtalet 
omfattar således inte samarrangemang med andra arrangörer. Licensansökan för sådana 
samarrangemang ska vara STIM tillhanda innan samarrangemanget anordnas. 

Avtalet omfattar inte heller musikarrangemang som anordnas av annan musikarrangör i lokal eller på 
mark som upplåtits/utlånats till musikarrangören av Kommunen. För sådana arrangemar,g ansvarar 
musikarrangören. Om Kommunen upplåter/lånar ut lokal eller mark till annan musikarrangör ska 
Kommunen på Stims begäran redovisa namn och adress till musikarrangören samt plats o·ch datum för 
musikarrangemanget. 

3. Kommunen ska mot förfrågan från STIM inkomma med rapportering avseende den Licenserade 
Musikanvändningen. Rapporteringen ska innehålla sådan information som vid var tid efterfrågas. 

4. Kommunen ska till STIM mot faktura senast den 31 december varje år betala en årlig överenskommen 
ersättning enligt bilaga 2 exklusive moms. Den första årliga ersättningen avseende 2016 ska således 
betalas senast en månad efter avtalets tecknande. 

Utöver den fasta årliga ersättningen ska Kommunen, i enlighet med tillämpliga Allmänna och Särskilda 
villkor listade ovan, erlägga särskild ersättning för sådana arrangemang som inte kan anses ingå i den 
ordinarie kommunala verksamheten. Exempel på sådana arrangemang som inte täcks av den fasta 
årliga ersättningen och för vilken Kommunen således ska erlägga särskild ersättning är bland annat de 
arrangemang som listas i Bilaga 3. 

5. Detta Avtal gäller från och med den 1 januari 2016 och löper ut den 31 december 2018. Avtalet förlängs 
därefter ett år i sänder och till senast avtalade belopp, om det ej från någondera sidan uppsäges senast 
sex (6) månader före avtalstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligt. Fortskrider avtalet justeras 
beloppet från och med den 1 januari 2019 i enlighet med KPI justering inom licensområdena som listas i 
bilaga 1. 
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6. Det åligger Kommunen att informera berörda kommunala nämnder om Avtalets omfattning samt att 
vederbörig nämnd tillse att STIM erhåller erforderliga licensansökningar för musikanvändning i andra 
sammanhang än vad som särskilt framgår av detta Avtal. Sådan musikanvändning omfattas inte av detta 
Avtal och ska redovisas och klareras separat i enlighet med STIM:s vid var tid gällande allmänna och 
särskilda villkor. 

Detta Avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den _______ _ 
Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå u.p.a. 

Nicklas Sigurdsson 

Tingsryd den ________ _ 
Tingsryds kommun 

[XX] 



77

STIM:// 
LICENSAVTAL 

Mellan 

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a., (702002-3524), Box 17092, 104 62 
Stockholm, ("STIM"), 

och 

Tingsryds kommun (212000-0621), Box 88, 362 22 Tingsryd(" Kommunen"), 

har följande avtal träffats. 

1. Detta avtal kompletterar och ersätter i tillämpliga delar STIM:s Allmänna villkor och STIM:s Särskilda 
villkor 2016 (Bilaga 1) för: 

• "Musik i omsorg", 
• "Bakgrundsmusik i skola", 
• "Musik i media-skolor", 
• "Livemusik", 
• "Musik i motionspass" och 
• "Musik på jobbet" 

(gemensamt "Avtalet") . 

2. Kommunen, erhåller härmed från STIM en icke-exklusiv licens att i Sverige använda den musik som vid 
var tid innehas av STIM i den omfattning som närmare anges i detta Avtal (den "Licensierade 
Musikanvändningen"). Användning av STIM:s musik i andra sammanhang än vad som särskilt framgår 
av detta Avtal kräver en separat licens från STIM. Sådan musikanvändning som faller utanför Avtalet är 
t.ex. om Kommunen önskar tillgängliggöra STIM:s musik på Internet. 

Avtalet omfattar endast sådan Licensierad Musikanvändning där Kommunen är huvudarrangör. Avtalet 
omfattar således inte samarrangemang med andra arrangörer. Licensansökan för sådana 
samarrangemang ska vara STIM tillhanda innan samarrangemanget anordnas. 

Avtalet omfattar inte heller musikarrangemang som anordnas av annan musikarrangör i lokal eller på 
mark som upplåtits/utlånats till musikarrangören av Kommunen. För sådana arrangemang ansvarar 
musikarrangören. Om Kommunen upplåter/lånar ut lokal eller mark till annan musikarrangör ska 
Kommunen på Stims begäran redovisa namn och adress till musikarrangören samt plats och datum för 
musikarrangemanget. 

3. Kommunen ska mot förfrågan från STIM inkomma med rapportering avseende den Licenserade 
Musikanvändningen. Rapporteringen ska innehålla sådan information som vid var tid efterfrågas. 

4. Kommunen ska till STIM mot faktura senast den 31 december varje år betala en årlig överenskommen 
ersättning enligt bilaga 2 exklusive moms. Den första årliga ersättningen avseende 2016 ska således 
betalas senast en månad efter avtalets tecknande. 

Utöver den fasta årliga ersättningen ska Kommunen, i enlighet med tillämpliga Allmänna och Särskilda 
villkor listade ovan, erlägga särskild ersättning för sådana arrangemang som inte kan anses ingå i den 
ordinarie kommunala verksamheten. Exempel på sådana arrangemang som inte täcks av den fasta 
årliga ersättningen och för vilken Kommunen således ska erlägga särskild ersättning är bland annat de 
arrangemang som listas i Bilaga 3. 

5. Detta Avtal gäller från och med den 1 januari 2016 och löper ut den 31 december 2018. Avtalet förlängs 
därefter ett år i sänder och till senast avtalade belopp, om det ej från någondera sidan uppsäges senast 
sex (6) månader före avtalstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligt. Fortskrider avtalet justeras 
beloppet från och med den 1 januari 2019 i enlighet med KPI justering inom licensområdena som listas i 
bilaga 1. 
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6. Det åligger Kommunen att informera berörda kommunala nämnder om Avtalets omfattning samt att 
vederbörig nämnd tillse att STIM erhåller erforderliga licensansökningar för musikanvändning i andra 
sammanhang än vad som särskilt framgår av detta Avtal. Sådan musikanvändning omfattas inte av detta 
Avtal och ska redovisas och klareras separat i enlighet med STIM:s vid var tid gällande allmänna och 
särskilda villkor. 

Detta Avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den _______ _ 
Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå u.p.a. 

Nicklas Sigurdsson 

Tingsryd den ________ _ 
Tingsryds kommun 

[XX] 
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STIM=// Priser och särskilda villkor 2016 
MUSIK I OMSORG - KOMMUNER 

I AVGIFT FÖR MUSIK I .OMSORG, VÅRD OCH ÄLDREVÅRD I KOMMUNAL REGI 

För musikanvändning på äldreboenden, korttidsboenden, ungdomsvård och dagcenter i kommunal regi 
betalar licenstagaren avgift till Stim enligt följande: 

I Enskilda rum, sällskapsrum och liknande 

För inspelad musik från radio, cd, mp3-spelare eller någon annan musikkälla på vårdtagarnas rum, 
sällskapsrum och liknande utrymmen där vårdtagarna uppehåller sig, är avgiften 61 kronor per år och 
sängplats. 

I Minimiavgift 

Minimiavgiften per år och vårdgivare är 717 kronor. 

I DEFINITIONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR 

Inspelad bakgrundsmusik 
Med inspelad bakgrundsmusik menas musik som 
spelas upp via någon form av uppspelningsapparat, 
till exempel radio, cd, tv, mp3-spelare eller dator. 

Musikevenemang 
Tillfälle då live- eller inspelad musik framförs i 
samband med scenframträdande, dansuppvisning, 
modevisning eller när inspelad musik framförs med 
hjälp av dj. 

Undantag 
Vårdtagare som vårdas i det egna hemmet är 
undantagna avgiften. 

Villkoren omfattar ej 
• Inspelad bakgrundsmusik i servering som är 

öppen för vårdtagare, besökare och allmänhet. 
Se Priser och särskilda villkor - Musik i 
servering. 

• Väntemusik i telefonväxel. Se Priser och 
särskilda villkor- Musik i telefonväxel. 

• Musik på personalfester, musikutrustning som 
arbetsgivaren tillhandahåller för personalen eller 
inspelad bakgrundsmusik i personalens 
gemensamma utrymmen. Se Priser och 
särskilda villkor - Musik på jobbet. 

• Musikanvändning i rehabiliterings- och 
träningslokaler. Se Priser och särskilda villkor för 
Musik i motionspass respektive Musik i 
försäljningslokal. 

• Tillställningar för vård tagare, besökare och all
mänhet med livemusik exempelvis trubadur, kör 
eller liknande. Se priser och särskilda villkor - Li
vemusik. 
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I AVGIFT FÖR BAKRGRUNDSMUSIK I SKOLA 

Priser och särskilda villkor 2016 
BAKGRUNDSMUSIK I SKOLA 

För inspelad bakgrundsmusik eller tv i gemensamma utrymmen som korridorer, uppehållsrum, 
vilrum, cafeteria och matsal, betalar licenstagaren avgift till Stim enligt följande: 

Musikyta i kvadratmeter Årsavgift 

1-100 746 kr 

Mer än 101 1 331 kr 

Musikytan är den sammanlagda yta där musiken kan höras. I avgiften ingår även den musik som 
spelas i samband med skolavslutningar. 

I DEFINITIONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR 

Inspelad bakgrundsmusik 
Med inspelad bakgrundsmusik menas musik som spelas upp via någon form av uppspelningsapparat, till exempel 
radio, cd, tv, mp3-spelare eller dator. 

Övrig musikanvändning 
Ovanstående avgifter omfattar inte musik-
evenemang med elevkonserter, liveframträdanden, skoldanser eller diskotek. För mer information, se Priser och 
särskilda villkor för respektive område. 
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STIM =# 

I AVGIFT FÖR MUSIK I MEDIALICENS FÖR SAMTLIGA KOMMUNER 

Priser och särskilda villkor 2016 
MUSIK I MEDIA - SKOLOR 

Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor (för villkor, se nästa 
sida). 

Musik-eller Musik- eller medieutbildningar* Övriga utbildningar i 
medieutbildningar* på gymnasienivå grund- och 

på grundskolenivå gymnasieskolor 
' 

6,00 kronor per elev och 
6,00 kronor oer elev och termin 12,50 kronor oer elev och termin termin 

*Med musik- eller medieutbildningar avses utbildningar med speciell inriktning på t ex ämnen som musik, 
rytmik med dans, instrumenUsång, mediekommunikation, musik och kommunikation, multimedia, rörlig bild. 
videoproduktionsteknik, ljudproduktionsteknik och medieproduktion A-8. 
Av ifterna an es exklusive moms. 
DEFINITIONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR 

Avgränsning 
Licensavgiften omfattar tillstånd från Stim/NCB och lfpi/Sami för inspelning, framställning av kopior och 
mångfaldigande av lärarnas och elevernas egna ljud- och bildproduktioner. Licensen inkluderar även tillstånd från 
Stim/NCB och lfpi/Sami för radio- och tv-sändning samt överföring av lärarnas och elevernas egna ljud- och 
bildproduktioner via skolans webbplats och skolans intranät. 

Villkoren omfattar ej: 

• Inspelad bakgrundsmusik i skola i skolans allmänna utrymmen. Se Priser och särskilda villkor
Bakgrundsmusik i skola. 

• Bakgrundsmusik i servering öppen för allmänheten. Se Priser och särskilda villkor- Musik i servering. 
• Liveframträdanden för elever, personal och allmänhet. Se Priser och särskilda villkor - Livemusik. 
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STIM:Q 
I AVGIFT FÖR LEDARLEDDA MOTIONSPASS 

För musikanvändning i samband med ledarledda 
gymnastik- och fitnesspass, tex workout, aerobics 
och spinning betalar licenstagaren avgift till Stim 
enligt följande: 

Antal deltagare Avgift per pass/tillfälle 

Max25 13,23 kr 

26-75 22,89 kr 

Fler än 75 59,01 kr 

För kortpass, d v s pass på max 30 minuter, betalar 
licenstagare 8,87 kr per pass/tillfälle. 

Minimiavgiften är 161 kr per faktureringstillfälle. 

I DEFINITIONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR 

Ansvarig anordnare 

Priser och särskilda villkor 2016 
MUSIK I MOTIONSPASS 

I AVGIFT FÖR LEDARLEDDA BARNMOTIONSPASS 

För barngrupper (upp till 12 år) betalar licenstagaren 
avgift till Stim enligt följande: 

Antal deltagare Avgift per barngrupp 
och år 

Max25 190,18 kr 

Fler än 25 282,89 kr 

KOPIERING, ÖVERFÖRING OCH LAGRING AV 
MUSIK 

För kopiering, överföring och lagring av musik på cd 
eller andra media som används under passen, betalar 
licenstagaren en avgift på 100 kr per ledare och år. 
Inspelningar där musik och reklam blandas kräver 
särskilt tillstånd. 

Både privatpersoner och juridiska personer (till exempel företag eller föreningar) kan vara ansvariga anordnare. 
Som ansvarig anordnare betraktas den i vars kassabok termins- eller biljettintäkterna redovisas. Fristående 

biljettombud räknas inte som ansvarig anordnare om huvuddelen av intäkterna från biljettförsäljningen 
tillgodoräknas någon annan. 

Vid motsvarande entrefria motionspass betraktas den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för 
merparten av kostnaderna som ansvarig anordnare. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera anordnare 
betraktas initiativtagaren till , eller den praktiska anordnaren av, motionspasset som ansvarig anordnare. 

Avgift 
Licenstagare ska på Stims begäran lämna uppgifter om musikanvändning, dvs. typ och omfattning. Uppgifterna 
ska vara Stim tillhanda inom 14 dagar och kommer att ligga till grund för avgiften. 

Betalning 
Licensavgiften betalas mot fast avgift i förskott. Licensavgiften bestäms utifrån de uppgifter om musikanvändning 
licenstagaren lämnat på Stims begäran. 

Annan musikanvändning 
För musikanvändning på allmänna ytor it ex omklädningsrum, uppehållsrum, reception, shop eller motsvarande, 
se Priser och särskilda villkor- Musik i försä/jnings!okal. 
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I AVGIFT FÖR MUSIK PÅ JOBBET 

En juridisk person, som består av en eller flera arbetsplatser, 
med minst 40 anställda varav 20 eller fler kan lyssna till 
musik behöver en musiklicens från Stim. Licensen avser 
både inspelad musik och musikevenemang med högst 300 
personer per tillfälle. 

Licensavgiften betalas i förskott och beräknas utifrån antalet 
anställda som har möjlighet att lyssna på musik. Licensen är 
giltig för en juridisk person och gäller således inte för 
dotterföretag eller liknande. Om koncerner, företagsgrupper 
och liknande kan avtalas särskilt. 

I DEFINITiONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR 

Inspelad musik 
Musik som spelas upp via någon form av 
uppspelningsapparat (inklusive hörlurar), till exempel 
radio, TV, CD-spelare, mp3-spelare, dator eller 
mobiltelefon. Utrustningen ska vara tillhandahållen av 
licenstagaren. 
I avgiften ingår bakgrundsmusik I personalkafe och 
personalrestaurang som drivs av licenstagaren på 
arbetsplatsen liksom I personalutrymmen och motions
och träningslokaler. 

Musikevenemang 
Tillfälle då live eller Inspelad musik framförs I samband 
med scenframträdande eller liknande, dansuppvisning, 
modevisning eller när Inspelad musik framförs med hjälp 
av dj eller bar-dj. 

Priser och särskilda villkor 2016 
MUSIK PÅ JOBBET 

Antal anställda som kan 
Årsavgift 

lyssna på musik 

20-75 2 988 kr 

76-150 5 048 kr 

151-250 7 799 kr 

251-500 14 031 kr 

501-1 000 26 867 kr 

För varje 500-tal 
11 006 kr däröver 

Endast musik vid 3,95 kr per deltagare 
personalfest och evenemang 

VIiikoren omfattar Inte 

• musikanvändning som bedrivs I licenstagarens 
lokaler av någon annan än licenstagaren, till exempel 
i en servering eller under ett motionspass. 

• musikevenemang där fler än 300 personer kan ta del 
av evenemanget. 

• entrebelagda musikevenemang 

• musik I försäljnings- eller utställningslokal. 

• musik på webbplats. 
• Inspelning och kopiering av musik. 

För mer Information om detta, se Priser och särskilda 
villkor för respektive område 
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I ENTREBELAGD LIVEMUSIK 

! LIVEI\/IUSIK- endagsbiljett 

Entreavglft exklusive moms Llcensavglft_per besökare 

Fribiljetter 3,95 kr 

1-100 kr 5,56 kr 

101-150 kr 7,64 kr 

151-200 kr 10,42 kr 

201-250 kr 10,93 kr 

251-300 kr 11,44 kr 

301-350 kr 11,94 kr 

351-400 kr 12,45 kr 

401-450 kr 12,95 kr 

451-500 kr 13,46 kr 

501-550 kr 13,96 kr 

551-600 kr 14,47 kr 

601-650 kr 14,97 kr 

651-700 kr 15,48 kr 

över700 kr 15,98 kr 

Subventionerade konserter 20,38 kr 

Minimiavgift 161 kr per evenemang 

Se definitioner och särskilda villkor på baksidan gällande 
reducerade biljettyper, subventionerade konserter med mera. 

I ENTREFRI LIVEMUSIK 

LIVEMUSIK entråfri endags- eller flerdagarsevenelJ]ang 

Vid live- och artistframträdanden samt vid musikgudstjänster 
är licensavgiften enligt följande: 

Per besökare och dag Minimiavgift 

3,95 kr 161 kr per evenemang 

I DEFINITIONER OCH S~RSKILDA VILLKOR 

Priser och särskilda villkor 2016 
LIVEMUSIK 

I LIVEMUSIK - flerdagarsbiljett 

Vid live- och artistframträdanden med flerdagarsbiljett 
exempelvis festival är licensavgiften enligt följande: 

Fribiljetter 13,95 kr per besökare och dag 

5,5 % av biljettbruttointäkten (exkl. moms). Lägst 5,56 kr per 

besökare och dag 

2,5 % av biljettbruttointäkt överstigande 1,5 mkr (exkl. moms). 

Lägst 5,56 kr per besökare och dag 

Minimiavgift 1161 kr per evenemang 

I 
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Ansvarig anordnare 
Både privatpersoner och juridiska personer (till exempel företag eller 
föreningar) kan vara ansvariga anordnare. 

I första hand är det den som har tillståndsbevis enligt ordningslagen 
eller tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för platsen där 
evenemanget äger rum som ska betraktas som ansvarig anordnare. 
Denne kan emellertid avtala med Stim om att en tredje part, som Slim 
godkänner, ska betraktas som ansvarig anordnare. 

Saknas det tillstånd som nämns i föregående stycke vid 
entrebelagda evenemang, betraktas den I vars kassabok 
biljettintäkterna redovisas som ansvar1g anordnare. Fristående 
biljettombud räknas inte som ansvarig anordnare om huvuddelen av 
Intäkterna från biljettförsäljningen tillgodoräknas någon annan. 

Vid motsvarande entrefria musikevenemang betraktas den som har 
det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna 
som ansvarig anordnare. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera 
anordnare betraktas initiativtagaren till, eller den praktiska anordnaren 
av, evenemanget som ansvarig anordnare. 

Livemusik- endagsbiljett 
Avgiften Inkluderar (vid samma tillfälle) musikanvändning i diskotek, vid 
dans, med bar-dj samt inspelad bakgrundsmusik. 

Livemusik - flerdagarsbiljett 
Flerdagarsbiljetter kan beräknas enligt samma tariff som 
endagsbiljetter om det är förmånligare för licenstagaren. I så falt 
beräknas avgiften utifrån blljettpriset per dag och antal besökare 
per dag. 

För festivaler med separata entreavgifter för olika programpunkter 
tillämpas prislistan för Livemusik, endagsbiljett. 

Avgiften inkluderar (vid samma tillfälle) musikanvändning i diskotek, 
vid dans, med bar-dj samt inspelad bakgrundsmusik 

Prlsreduktlon vid förskottsbetalning 
Licenstagaren har rätt till prlsreduktlon om 10 % på licensavgiften 
I två steg enligt följande villkor: 

1. Licenstagaren lämnar en skriftlig redovisning 
Innehållande antal sålda biljetter, biljettpriser och 
blljettyper senast fyra veckor före evenemangets 
början. Betalning ska ske mot faktura senast tre 
bankdagar efter fakturadatum. 

2. Om redovisning och förtida betalning skett I enlighet 
med det föregående har licenstagaren även rätt till en 
prlsreduktlon om 10 % på kompletterande licensavgift. 
Denna kompletterande licensavgift beräknas på de 
biljetter som licenstagaren sålt efter redovisningen 
enligt föregående stycke till dess evenemanget 
avslutats, Licenstagaren ska I detta fall lämna en 
skriftlig redovisning Innehållande antal sålda biljetter, 
biljettpriser och blljettyper senast en dag efter det att 
evenemanget avslutats. Betalning ska ske mot faktura 
senast tre bankdagar efter fakturadatum. 

Om licenstagaren redovisat och betalat I förskott enligt ovan ska 
en kompletterande redovisning av eventuellt ytterligare sålda 
biljetter (till exempel VIP-paket) ske I enlighet med dessa villkor, 
se Redovisning. Därefter erhåller licenstagaren en slutfaktura från 
Stim. 

Livemusik entrefri endags- eller 
flerdagarsevenemang 
Avgiften inkluderar musikanvändning i diskotek, vid dans, med 
bar-dj samt avgiften för inspelad bakgrundsmusik. 

Licenstagaren väljer hur avgiften ska beräknas utifrån något av 
följande alternativ: 

1. Efter antalet besökare per programpunkt där man använder 
musik, det vill säga besökare som är närvarande för att 
lyssna på musiken/titta på framträdandet. 

2. Efter det totala antalet besökare på området per dag 
(oavsett om de tagit del av uppträdandena eller Inte). 

I övrigt samma villkor som entrebelagd livemusik. 

Reducerade avgifter 
Vid barnkonserter med högst 100 kr i entre och där majoriteten av 
besökarna är under 1 O år, betalar licenstagaren 50 % av avgiften ovan. 
Minimiavgiften är fortfarande 161 kr. 

Vid visning av vidaresända live- och artistframträdanden och 
föreställningar, simulcastlng, betalar licenstagaren 50 % av 
licensavgiften. Minimiavgift 161 kr per tillfälle. 

För evenemang där endast en mindre andel av musiken är skyddad, 
utgår en reducerad avgift. Se detaljer på www.stim.se/kunder under 
Livemusik. 

Avgiften för subventionerade konserter tillämpas endast när 
samUiga tre nedanstående kriterier är uppfyllda. 

1. Summan av verksamhetens biljettintäkter under ett 
verksamhetsår uppgår till mindre än 50 % av 
verksamhetens totala Intäkter. 

2. Antalet besökare på en konsert är fler än 300. 

3. Biljettpriset är minst 60 kronor exkl. moms. I de fall där 
biljetter sålts i förväg till paketpris som avser flera konserter, 
tillämpas genomsnlttspriset. 

Inspelad bakgrundsmusik 
Med inspelad bakgrundsmusik menas musik som spelas upp via någon 
form av uppspelnlngsapparat, till exempel radio, cd, tv, 
mp3-spelare eller dator. 

Musikevenemang 
Tillfälle då live- eller inspelad musik framförs i samband med 
artistframträdande, dansuppvisning, modevisning eller när Inspelad 
musik framförs med hjälp av bar-dj. Om evenemanget sträcker sig över 
flera dagar licensieras det som Livemusik - flerdagarsbiljett. 

Programpunkt 
Artistframträdande som utgör en del av ett musikevenemang. 

Förhandsanmälan 
Den ansvarige anordnaren har skyldighet att, om Stim så begär, 
förhandsanmäla planerade musikevenemang till Stim. Anmälan, som 
ska lämnas minst sju dagar före det planerade musikevenemanget, ska 
Innehålla uppgifter om datum, lokal och ort samt namn på de artister 
som ska framträda. 

Redovisning 
Licenstagaren ska redovisa sin musikanvändning till Stim. 
Redovisningen ska Innehålla uppgifter om datum, typ av evenemang, 
lokal, biljettpriser, antal besökare samt vilka artister som framträtt. 

Uteblir redovisning ska licenstagaren på Stims begäran lämna 
redovisning avseende sin musikanvändning. Redovisningen ska vara 
Stim @handa Inom 14 dagar från mottagandet av begäran. Om 
licenstagaren 12 dagar efter påminnelse inte lämnat in en komplett 
redovisning, har Stim rätt att debitera en extra hanterlngskostnad 
uppgående tlll 1 250 kr+ moms. Vid utebliven redovisning förbehåller 
sig vidare Stim rätten att fakturera licenstagaren baserat på den 
senaste av Stim mottagna och godkända redovisningen eller baserat på 
uppskattade uppgifter. 

Vid arrangemang av festivaler, musikveckor eller liknande ska 
licenstagaren bifoga programhäfte eller liknande med redovisningen. 
Detta ska innehålla information om programpunkter, scener, artister och 
klockslag. 

Den licenstagare som upplåter en lokal till, eller är medanordnare 
för, ett musikevenemang där någon annan är ansvarig anordnare, ska 
redovisa datum samt den ansvarige anordnarens namn och adress i 
samband med redovisningen av den egna musikverksamheten eller när 
Stim så begär. Licenstagaren ska också informera den ansvarige 
anordnaren om dennes skyldighet att skaffa licens hos Stim. 

Musikrapportering för livemusik 
Rapporteringen av repertoar när det gäller populärmusik, Jazz och 
folkmusik framförd av svenska artister, görs vanligen av artisterna, 
deras ombud eller av Stim. Om Stim i förväg begär detta, ska emellertid 
den ansvarige anordnaren lämna en repertoar- förteckning i samband 
med sin redovisning. Anordnaren ska också på begäran lämna 
kontaktuppgifter för svenska artister som framträtt. 

När musik framförts av artister som inte är bosatta i Sverige samt 
vid framföranden av konstmusik (orkestermusik, kammarmusik med 
mera), ska den ansvarige anordnaren meddela Stim vilken repertoar 
som framförts. Repertoarförteckning eller programblad ska vara Stim 
tillhanda senast i samband med att redovisningen lämnas till Stim. Om 
anordnaren inte lämnar musikrapport i enlighet med ovan har Stim 
rätt att debitera en extra hanterlngskostnad uppgående till 600 kr+ 
moms per utebliven repertoarförteckning. 

Föranmälda besök 
Stim eller Stims ombud har rätt att besöka evenemang som omfattas av 
licensen. Stim ska anmäla sådant besök i förväg och anordnaren ska 
då utan kostnad tillhandahålla två entrebiljetter eller motsvarande. 
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Allmänna villkor 
Gäller från och med 2015-01-01 tills vidare 

1 § LICENS 
Dessa allmänna villkor reglerar licens för offentligt framförande, 
samt i förekommande fall överföring till allmänheten, av de 
musikaliska verk med tillhörande texter till vilka STIM förvaltar, eller 
under licenstiden kan komma att förvalta, den ekonomiska 
ensamrätten. Licensen kan tecknas av juridisk eller fysisk person. 

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska kombineras med 
"särskilda villkor", eller särskilt upprättat avtal, gällande angiven typ 
av musikanvändning (musikanvändningsområde) till vilken 
licenstagaren tecknar eller Innehar licens. Licensens närmare 
omfattning framgår av "särskilda villkor" för respektive 
musikanvändningsområde. 

Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli 
gällande. STIM ska vid tecknande av licens, eller vid tillägg av 
musikanvändningsområde, på lämpligt sätt informera licenstagaren 
om gällande allmänna och särskilda vlllkor, vilka licenstagaren åtar 
sig att följa. 

Licenstagaren tecknar en för denne bindande licensansökan 
genom att antingen underteckna en, av STIM tillhandahållen, 
särskild blankett för ändamålet eller på det sätt som 
överenskommits mellan STIM och llcenstagaren. 

Licensavtalet är bindande för STIM när licenstagaren mottagit 
skriftlig bekräftelse eller faktura. 

Särskilt tillstånd för ändring av text eller sammanfogande av ny text 
med befintligt vokalverk, I samband med framförande eller 
överföring till allmänheten, ska Inhämtas hos upphovsmannen eller 
hos dennes muslkförtag. Detsamma gäller sammanfogande av text 
till befinUigt instrumentalverk. 

2 § MEDDELANDEN 
Meddelande till licenstagaren ska anses ha kommit denne tillhanda 
senast fem dagar efter det att meddelandet sänts med post, eller 
senast dagen efter det skickades med e-post eller telefax, till den 
adress licenstagaren senast uppgivit till STIM. 

3 § OMFATINING M.M. 
Licenstagaren har rätt att offenUigt framföra eller till allmänheten 
överföra musik I den omfattning som framgår av "särskilda villkor" 
för musikanvändningsområdet. Licenstagaren uppmärksammas på 
att licensen inte omfattar den ideella rätten, vilken är föremål för de 
begränsningar som följer av vid var tid gällande lag. Licenstagaren 
ska I samband med licensansökan ha anmält typ och omfattning av 
sin musikanvändning, samt i förekommande fall namn/beteckning 
och adress på de lokaler där musik framförs. Adressändringar ska i 
god tid anmälas till STIM. 

Licenstagaren ska omgående anmäla till STIM om musik
användningen i något avseende förändras. Lämnas inte sådant 
meddelande när musikanvändningen upphör eller minskar I 
omfattning, är licenstagaren skyldig att betala avgift enligt tidigare 
lämnade uppgifter. 

Licenstagaren anses ha lämnat bindande uppgifter om 
förändringen när skriftligt meddelande om detta kommit STIM 
tillhanda. 

Felaktigt lämnade uppgifter ger STIM rätt att debitera tillkommande 
licensavgift jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

4§AVGIFT 
För musikanvändningen ska licenstagaren betala avgift till STIM 
enligt vid var tid gällande tariff samt utifrån övriga villkor, vilka 
framgår av "särskilda villkor''. Moms tillkommer efter vid var tid 
gällande momssats. 

Avgift betalas förskottsvis eller som ett belopp som betalas i 
efterskott. Avgiften beräknas efter licenstagarens avtalsenliga 
redovisning eller utifrån dennes till STIM inkomna avtalsenliga 
uppgifter om omfattningen av musikanvändningen. STIM har rätt 
att under licenstiden ändra sättet för betalning av ersättning 

Vid KPl-höjning justeras tarifferna årtigen i motsvarande grad. 
Övriga tariffhöjningar ska aviseras av STIM senast en månad innan 
ändringen träder i kraft. Licenstagaren har rätt att med anledning 
av tariffändring, som Inte beror på höjning av KPI, skriftligen säga 
upp licensen, dock tidigast med verkan från ändringens 
ikraftträdande. Sådan uppsägning ska ha Inkommit till STIM innan 
tariffändringen träder I kraft. Licenstagaren anses ha accepterat 
tariffändringen om musik framförs efter ändringens Ikraftträdande. 

5 § BETALNINGSVILLKOR 
Licensavgiften betalas mot faktura eller enligt överenskommelse. 
Om inte annat anges i de särskilda villkoren, sker detta mot fast 
avgift i förskott enligt överenskommelse eller vid avgift beräknad på 
redovisning i efterskott när redovisning kommit STIM tillhanda. Vid 
utebliven redovisning förbehåller sig STIM rätten att fakturera 
licenstagaren baserat på den senaste av STIM mottagna och 
godkända redovisningen eller baserat på uppskattade uppgifter. 
Betalning ska vara STIM tlllhanda inom den tid som anges på 
fakturan. Licenstagaren ska i god tid underrätta STIM om 
eventuella ändringar av såväl faktureringsadress som 
kontaktuppgifter (inkl. e-postadress). 

Vid försenad betalning har STIM rätt att debitera dröjsmålsränta 
enllgt 6 § räntelagen samt ersättning för skriftlig påminnelse och 
inkassoavgift. 

Betalad licensavgift för innevarande licensperiod, enligt 
9 § 1 stycket, återbetalas ej om licenstagarens rörelse överlåts, 
upphör eller musikanvändningen på annat sätt förändras. 

&§KONTROLL 
Redovisade uppgifter som ska ligga till grund för licensavgift till 
STIM ska vara sanningsensliga och på STIMs begäran kunna 
styrkas. Redovisade uppgifter får inte föras vidare av STIM till 
tredje man med undantag för uppgifter som måste lämnas med 
anledning av tvist eller rättslig prövning eller p.g.a. lag, 
myndighetsbeslut eller dylikt. 

7§ANSVAR 
Licenstagaren är ansvarig gentemot STIM för de 
tillgängliggöranden av musik som sker inom ramen för 
licenstagarens verksamhet. 

Särskild överenskommelse kan träffas mellan licenstagaren och 
STIM om att tredje man skall betraktas som ansvarig om denne 
gentemot STIM godkänner detta. 

Särskilda bestämmelser om vem som ska betraktas som 
ansvarig/anordnare finns också reglerade I "särskilda villkor". 

8 § VILLKORSÄNDRING 
Dessa villkor gäller tills vidare. Villkorsändring ska tillsammans 
med uppgift om tidpunkt för ändringens Ikraftträdande aviseras 
senast en månad innan ändringen träder i kraft. Licenstagaren 
anses ha accepterat ändringen om musik framförs efter ändringens 
ikraftträdande. 

Vid uppsägning på grund av villkorsändring ska licenstagaren 
göra en slutredovisning av de evenemang som anordnats. 
Redovisningen ska ske i enlighet med de "särskilda villkor" som 
gäller för licenstagaren. Redovisningen ska vara STIM tillhanda 
senast en månad efter det att uppsägningen trätt i kraft. 

9 § LICENSTID OCH UPPSÄGNING 
Licensen gäller påbörjat kalenderkvartal och förtängs därefter med 
ett kvartal i sänder om den inte från någondera sidan skriftligen 
sägs upp senast en vecka före licenstidens utgång. 

Licenstagaren ska säga upp licensen om verksamheten upphör 
eller övertåts. 

Licenstagarens undertåtenhet att uppfylla villkor enligt "allmänna 
villkor" och "särskilda villkor" medför STIMs rätt att säga upp 
licensavtalet med omedelbar verkan om licenstagaren efter skriftlig 
erinran inte omgående vidtar rättelse. 

10 § ÖVERLÅTELSE AV LICENS 
Licenstagaren har inte rätt att överlåta licensen till annan part utan 
STIMs medgivande. 
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Musik i omsorg (dvs. musik i allmänna utrymmen, sällskapsrum, serverlngslokaler eller liknande) 

Antal personer inskrivna Inom äldreomsorgen 

Pris per bädd 

Avgift per år 

Bakgrundsmusik i skola (dvs. musik i allmänna utrymmen, diskotek eller liknande mekaniskmusik som 
inte är entrebelagd) 

Antal öppna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 

Uppskattat antal öppna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor med någon form av musik (60%) 

Pris per skola 

Avgift per år 

Media i media-skolor (licensen inkluderar rättigheter från Stim, NCB, Sam i, IFPI) 

Antal elever i grundskola 

Avgift grundskola (6 SEK per elev/termin) 

Antal elever I gymnasieskola 

Avgift gymnasieskola (12,50 SEK per elev/termin) 

Avgift per år 

Livemusik (dvs. livemusik Inom omsorgen och skolan som inte är entrebelagd) 

Antal äldreboenden 

Antal öppna förskolor, grundskolor och gymnasium 

Antal tillfällen med någon form av livemusik per år 

Pris per tillfälle och verksamhet 

Avgift per år 

Musik i motlonspass (dvs. motlonspass Inom äldreomsorg/rehabilitering) 

Uppskattat antal pass (204/25*10) 

Pris per pass 

Avgift per år 

Musik på jobbet (dvs. möjliggörande via tv, radio, dator, smartphones eller liknande. Avgiften Inkl. 
personalfester som arrangeras av kommunen) 

Antal anställda inom kommunen 

Uppskattat antal som har tillgång till musik (60%) 

Avgift per år 

Bilaga 2 

204 

61 kr 

12 444 kr 

13 

8 

745 

5 811 kr 

1150 

13 800 kr 

248 

6 200 kr 

20 000 kr 

6 

13 

3 

161 kr 

9177 kr 

82 

13,21 kr 

1 078 kr 

1200 

720 

20 704 kr 
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Bilaga 2 

2016 2017 2018 

Total avgift per år 69 214 kr 69 214 kr 69 214 kr 
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Exempel på arrangemang med musik som ej omfattas av den Licenserade 
Musikanvändningen. 

a) Arrangemang anordnade av kommunala musik- & kulturskolor; 

b) Arrangemang anordnade på konserthus, kulturhus, aktivitetshus eller liknande; 

c) Entrebelagda arrangemang på bibliotek, cafeer/serveringar eller liknande; 

d) Livemusiktillställningar på museer och gallerier; 

e) Arrangemang utomhus, t.ex. på torg och i parker; 

f) Livemusiktillställningar på teatrar och i biograflokaler; 

g) Festivaler, event, sportevenemang eller liknande. 

Bilaga 3 
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l".lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings-
förvaltningen 2017-04-04 

Mikael Jeansson 
Mi-
kael.jeansson@tingsryd.se Kommunstyrelsen 

Angående skrivelse från Älmeboda centerpartiavdelning 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen och skickar den till Region Kro

noberg. 

2. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att åtgärder behöver genomföras och 
konkretiseras i handlingsplaner i kommande infrastruktursatsningar för Krono
bergs län. 

Sammanfattning 
2017-03-08 inkom en skrivelse från centerpartiet gällande breddning av väg 120 samt 
122. Skrivelsen är främst riktad till region Kronoberg men skickades till kommunen för 
kännedom. I kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars togs frågan upp och förslag 
blev att ta upp frågan för ställningstagande på kommunstyrelsens sammanträde den 10 
april. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har ett utbrett vägnät där väg 27 står för en betydande del av trafik
flödet genom vår kommun. Tingsryds kommun har under ett flertal tillfällen yttrat sig 
kring vägstandarden avseende väg 120 samt väg 122. Skötseln av dessa vägar ansvarar 
Trafikverket för. Vissa vägförbättrande åtgärder är genomförda såsom breddning av väg 
122 mellan Linneryd och Ingelstad. Vidare har även breddningsarbeten samt underlags
förbättringar genomförts på väg 120 söder om Blidingsholm samt även till vissa delar 
öster om Tingsryd. 

Mycket återstår dock i form av förbättringsarbeten mellan Linneryd och Eringsboda på 
väg 122 samt öster om Tingsryd och mellan Blidingsholm och Urshult längs väg 120. 
Dessa vägar trafikeras av omfattande tung trafik och risken för olyckor är stor. Tings
ryds kommun delar uppfattningen att åtgärder behöver genomföras och konkretiseras i 
handlingsplaner i kommande infrastruktursatsningar för Kronobergs län. 

Beslutsunderlag 
Bifogad skrivelse från centerpartiet 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Centerpartiet Älmeboda 
Region Kronoberg 

Mikael J eansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Dnr 
Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i sydost 
Från Centerorganisationerna i Älmeboda och i hela Tingsryds kommun vill vi understryka att det är dags att 
bredda vägarna 122 och 120 i sydost kombinerat med ökad bärighet. Vi önskar med både invånare och 
näringsliv i ryggen ha med dessa i regionens närmaste planer. Här nedan finns argumenten. 

I sydöstra Kronoberg, iTingsryds kommun, och en liten bit in i Kalmar län är det sågverkstätt. I Blekinge och 
Skåne är det tvärtom. Mycket timmer och trävaror transporteras därför hit där sågverken finns tex Bro 
Älmeboda, Linneryd, Långasjö i Emmaboda kommun och i Urshult. Men det finns även produl<tionsenheter 
längre österut i Kalmar län knutna till Linneryd, Torsås och Algutsboda. Oerhörda mängder timmer och 
trävaror rullar på vägarna 122 och 120. Samtidigt planeras för utbyggnad av Södra i Långasjö. 

Produktionen hart ex vid JGA i Linneryd ökat från 100 000 kubikmeter per år före stormen Gudrun till 
185 000 kubikmeter i budget 2017. Huvuddelen av transporterna går på nämnda vägar. Till JGA går 45 
lastbilar med släp per dag och lika många går därifrån fem dagar per vecka, dvs 90 x 5 = 450 långtradare 
per vecka. Både ägaren Carl-Gustaf Andersson och inköpsansvarig Anders Petersson understryker behovet 
av god och säker infrastruktur för både företagens utveckling och invånarnas möjligheter att ta sig till jobb, 
skola och fritidsaktiviteter. I Tingsryds kommun finns ju heller ingen järnväg, så vägarna är våra pulsådror, 
säger Anders Petersson. 

Lars Carlsson Trävaru AB I Bro Älmeboda är också mycket beroende av vägarna 120 och 122 för 
familjeföretagets transporter in och ut. VD Anders Carlsson där välkomnar självklart en breddning av 
vägarna gärna kombinerad med ökad bärighet. Det handlar om arbetstillfällen och skatteinkomster. 

I Långasjö har Södra verksamhet både inom Timber och Wood. Platschef Magnus Algotsson är mycket 
medveten om de smala vägarna 120 och 122 som majoriteten av transporterna går på. Ca 300 timmerbilar 
med släp kör till sågverket per vecka och 150 långtradare per vecka lämnar Långasjö med trävaror av olika 
slag. Dessa har 10 cm mellan hjul och mittlinje respektive 10 cm mellan hjul och vägens sidolinje. Inte stor 
vingelmån. På ena sidan vägdiket och på andra mötande trafik. Samtidigt som lastbilarna blivit både bredare 
och längre. 

Vida i Urshult har också stor verksamhet. VD Göran Fransson understryker behovet av breddning av väg 
120. Till Vida går 175 timmerbilar med släp per vecka. Med trävaror ut går 110 långtradare. !;!ilarna går ju tur 
och retur vid samtliga produktionsenheter, så egentligen är det det dubbla. På väg 120 i västra kommun- · 
delen sker ofta olyckor. Med tanke på all tung trafik på vägarna 122 och 120 oroar vi boende oss för olyckor. 

Ovanstående handlar enbart om transporter inom skogsindustrin, men vi har ju annan tung trafik genom 
kommunen och genom Älmeboda socken. Polenfärjan i Karlskrona ger också lastbilstrafik på väg 122 -
kortaste vägen norrut går via Rävemåla - Ingelstad. Dessa bilar är också utrustade med GPS och väljer väg. 

Vi som bor och verkar i bygden behöver säkra vägar för både pendling, skolskjutsar och varuleveranser till 
och från lokala företag. Väg 122 har tidigare breddats fram till Linneryd, men på sträckan ner till gränsen mot 
Blekinge finns ingen vingelmån samtidigt som lastbilarna vuxit på bredden och längden. Väg 120 är en 
pulsåder i ost-västlig riktning med mycket tung trafik som ska till och från norra Blekinge, norra Skåne och 
Älmhult - Traryd, respektive Nybro - Kalmar. Där finns smala sträckor att göra säkrare i båda länen. 

Vi som bor och verkar i bygden blir oerhört upprörda över noteringen hos Trafikverket om väg 122 att 
trafiken kan gå annan väg ... Det är ju HÄR vi bor, jobbar och driver företag. Det är HÄR våra barn åker 
skolskjuts och HÄR kollektivtrafiken ska ta sig fram. Det är HÄR de gröna näringarna producerar liksom 
andra småföretag. På allvar menar väl inte Trafikverket att all denna trafik som går på väg 122 mellan 
Linneryd och Blekingegränsen ska köra många mils omvägar? Måste det ske dödsolyckor för att dessa 
vägar återigen ska hamna i Trafikverkets åtgärdsplan och prioriteras av Region Kronoberg? Vi finns och vi 
vill inget hellre än att bidra till Gröna Kronobergs förverkligande! 

I 
Skrivelse antagen vid årsstämman med Älmeboda Centerorganisationer 2017-02-26 samt vid årsstämman 

med Tlngs; s/cretsen ~ a~ t 2~17·:~ 

Johan Karls9 , ordförande ~ ise Bemdtsson, ~ 
Almeboda .Centerpartiavdelning Almeboda Centerkvinnor 
virsryd@hotmail.com britt-louise.berndtsson@kronoberg.se 
070-636 30 12 073-844 92 16 
Brunsmåla Ekenäs 
360 23 Älmeboda 

Strånganäs Lindkullen 
360 23 Älmeboda CENTER PARTIET 
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