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Kommunfullmäktige antar en ny strategi och riktlinjer för sponsring i enlighet med upp
rättat underlag. 

Sammanfattning 
Förfrågan om sponsring skall ställas till Kommunledningsförvaltningen och beredas av 
Utvecklingsavdelningen enl. de riktlinjer som framtagits. 

Utskott får ta beslut om avtal där sponsringen bedöms värd max 0,5 prisbasbelopp 
(22 400:- 2017). Avtal som överskrider detta belopp hänskjuts till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Kommunala bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa 
fattar egna beslut i frågor som rör sponsring. 

Varje sponsring skall regleras av ett skriftligt avtal mellan Tingsryds kommun och mot
parten där åtagandet, motprestation och uppföljning framgår tydligt. Vid all sponsring 
där Tingsryds kommun är sponsor skall kommunens namn och logotyp/vapen synliggö
ras i all marknadsföring, såväl intern som extern både digitalt och vid vanligt tryck. 

Avtalet som upprättas skall innehålla: 
• Syftet med sponsringen 
• Värdering av prestation och motprestation 
• Varaktighet av sponsringsaktiviteten 
• Eventuella bestämmelser gentemot tredje part 
• Hur en eventuell uppsägning av avtalet regleras 

För att kunna värdera effekten av sponsorinsatser beaktas: 
• Storleken på målgrupp som omfattas av insatsen 

• Uppmärksamhetsvärde 
• Förväntad eller känd publik.tillströmning vid eventet 
• Förväntat medialt intresse 
• Mediabevakning på området 
• Jämställdhetsperspektiv på insatsen 

Tingsryds kommun förbehåller sig rätten att i vaije enskilt fall avböja eller avbryta ett 
sponsorssamarbete av etiska skäl eller andra skäl. 
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Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsavdelningen har berett ärendet genom att arbeta parallellt med denna tjäns
teskrivelse och tjänsteskrivelsen om ett nytt bidragssystem i Tingsryds kommun. Man 
har studerat hur ett tiotal andra kommuner i Sverige hanterar frågan om sponsring samt 
tagit hänsyn till de remisser som inkommit genom utredning i Hållbar ekonomi. Utöver 
det har man haft dialog med några av de organisationer som varit mottagare av spons
rmg. 

Man har därigenom kommit fram till följande: 

Avgränsning 
Här fo1muleras riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommuns verksamheter samt de bo
lag och stiftelser där Tingsryds kommun är huvudman. Bolag och stiftelser är Tingsryds 
Industristiftelse, Stiftelsen Kommunhus, Tingsryds Energi 
AB och Tingsryds Fastighets- och Utvecklings AB. 

När det gäller sponsring omfattas både kommunens sponsring av andras aktiviteter och 
andras sponsring av kommunens aktiviteter. 

All sponsring ska följa gällande lagar, förordningar, rättspraxis, skatteregler, reglemen
ten och anvisningar. Att särskilt beakta är kommunallagen och lagen om offentlig upp
handling, LOU. Vid bytesavtal där aktörer byter varor eller tjänster med varandra måste 
LOU följas. Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestat-
10nen. 

Sponsringssamarbete får inte stå i konflikt med kommunala övergripande styrdokument. 
Det får heller inte förekomma i myndighetsutövande verksamhet. Ett sponsorsamarbete 
får inte ge en sponsor inflytande över kommunala beslut. 

Begreppet sponsring 
Sponsring är när en organisation eller person betalar kostnaderna för hela eller delar av 
en verksamhet och som ersättning får göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är 
en affärsmässig överenskommelse med ömsesidig nytta för de parter som ingår över
enskommelsen. Ofta sammankopplas ett evenemang av allmän- eller samhällsintresse 
med sponsorn som därigenom stärker sin image och sitt varumärke. 

Exempel på sponsring kan vara annonsering i olika föreningars eller intresseorganisat
ioners tidningar, programblad eller liknande, reklam på klubbdräkter, skyltar på idrotts
anläggningar, filmer eller bann ers på hemsidor mm. 

Gränsdragning mellan sponsring och gåvor/bidrag 

Ett bidrag, en donation eller en gåva innebär att en givare lämnar pengar eller andra 
tillgångar till en mottagare utan krav på motprestation. Bidragsgivaren får inte heller 
åtnjuta särskild fö1måns-ställning, ställa krav på hur en uppgift ska utföras eller kräva 
att vissa resultat ska uppnås. 

En kommun kan självklart upprätta ett regelverk som skall vara uppfyllt för att kunna 
lämna bidrag, exempelvis till föreningslivet. 
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När en myndighet tar emot ett bidrag finns det särskilda regler som kan bli aktuella, t ex 
i donationsförordningen. För företag är gränsdragningen viktig eftersom sponsring är 
avdragsgill i inkomstdeklarationen medan gåvor inte är avdragsgilla. 

Alternativa samverkansformer 
Utöver sponsring kan Tingsryds kommun delta i olika event/airnngemang som värd 
eller arrangör/medanangör. Värdskap innebär en aktiv representation från Tingsryds 
kommun, politiker eller tjänsteperson. Anangör/medanangör innebär att Tingsryds 
kommun håller i hela eller delar av utformningen av eventet/arrangemanget. 

Utgångspunkter för Tingsryds kommuns egna verksamheter 
Kommunens invånare ska kunna vara förvissade om att samtliga kommunens verksam
heter fungerar på lika villkor. Det innebär tex att ingen lagstadgad verksamhet får vara 
beroende av utomstående finansiärer. 

Invånarna ska kunna känna förtroende för kommunens verksamheter. Därför får inga 
aktiviteter förekomma som kan skapa misstanke om att en kommunverksamhet eller 
kommunanställd agerar utifrån annat än sakliga, oberoende och neutrala motiv. 

Kommunen som sponsor 
Tingsryds kommun vill vara en plats där livet är härligt. Vår vision är att Tingsryds 
kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark till
växtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett 
aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. 

All sponsring skall ha som målsättning och syfte att stödja detta budskap. Genom 
sponsring vill Tingsryd att kommunen skall synas i positiva sammanhang av olika slag 
för att förmedla visionen. Sponsringsobjekt som har tydligt fokus på utveckling och 
tillväxt av vår region ska prioriteras. Likaså ska sponsring som utgår från ett jämställd
hets- och mångfaldsperspektiv prioriteras. 

Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, hemmahörande inom 
eller utom kommunen, under förutsättning att den sponsrade verksamheten är till in
tresse eller nytta för kommunens invånare. Vid sponsring skall särskilt beaktas att av 
kommunen prioriterad grupp har tillträde till den aktivitet som sponsras. Undantag från 
detta kan göras men skall då särskilt motiveras. Av stor vikt är också att tillgängligheten 
för personer med funktionsvariationer tillgodoses. 

För den som sponsras av Tingsryds kommun skall syftet vara att ge möjlighet att bibe
hålla och utveckla den verksamhet som denne bedriver. Det skall uppfattas som positivt 
för kommunen att sammankopplas med den sponsrade och dennes verksamhet, event 
eller aktivitet. 

Tingsryds kommun sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer. 

Kommunens verksamheter som mottagare av sponsring 

Ingen av kommunens lagstadgade verksamheter får bli beroende av stöd från utomstå
ende sponsorer, vai·ken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. 
Kommunen kan t ex inte ta emot stöd från sponsorer till den löpande driften av någon 
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lagstadgad verksamhet. Däremot kan kommunen ta emot sponsorstöd för airnngemang, 
projekt av mer tillfällig art och för icke obligatorisk verksamhet. 

När kommunen tar ställning till sponsringsstöd ska frågan bedömas utifrån policyns 
utgångspunkter och riktlinjer. 

Följande frågor bör särskilt beaktas: 
• Hamnar kommunal verksamhet i en beroenderelation genom sponsringen? 
• Hur påverkas kommunens trovärdighet och integritet? 
• Påverkas brukarna av kommunens tjänster och annan allmänhet negativt? 
• Vilka marknadsföringseffekter kan företaget tänkas vilja få ut av sponsringen - idag 
och på lång sikt? Kan kommunen medverka i företagets marknadsföring under de 
förutsättningarna? 

Beslutsunderlag 
Utredning Hållbar ekonomi 3 .2 Bidrag och sponsring 
Värnamo kommuns sponsringspolicy 
Policy för sponsring i Varbergs kommun 
Sponsringspolicy för Ängelholms kommun 
Sponsringsolicy Tierps kommun 
Riktlinjer för sponsring Uppsala kommun 
Uppvidinge kommun riktlinjer för sponsring 
Övergripande sponsringspolicy för Markaryds kommun 
Kriterier för sponsring Ljungby kommun 
Policy om sponsring i Växjö Kommun 
Dialog med TAif, föreningarna bakom Tingsryds konst- och hembygdsrunda 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Publiceras på hemsida 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 
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1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i 
enlighet med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. 
Där remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från 
imiktningen i utredningen. 

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 
kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag 
och sponsring. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Martin Uleskog (TiA), Annelise Hed 
(MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson 
(C), Mats Wembo (C) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 
Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för Jörgen 
Forsbergs (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 3 .2 Bidrag och sponsring 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 
Kommunstyrelsen§ 126, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (55) 

2016-06-20 

§ 119 fmis. Dnr 2014/119 041 

Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C). 

1. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 
kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag och 
sponsnng. 

2. Vi motsätter oss förslaget till sänkning av bidragen till pensionärs- och 
funktionshinderorganisationer med 20 %, samt sänkning för studieförbunden 
med 50 %. 

Jörgen Forsberg (V) yrkar avslag till förslaget om sänkning av bidragen till 
pensionärs- och funktionshinderorganisationer med 20 % och sänkning för 
studieförbunden med 50 %. 

Besluts gång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Hagelbergs (C) 
yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag (huvudyrkande). 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Eva Hagelbergs (C) yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) 
yrkande för att få fram ett motyrkande till huvudyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige utser Eva Hagelbergs (C) yrkande som motyrkande. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschefen 

Avdelningschef kultur och fritid 
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Tingsryds 
kommun 

3.2. Bidrag och sponsring 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Inriktningen i den bifogade utredningen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för utredningen är tabellen i uppdraget, vilken omfattar utfallet i 2013 års 

bidragsbudget för föreningar m fl. Tabellen omfattar även områden som ingår i tre andra ut

redningar inom Hållbar ekonomi: 1.4 Idrotts- och badanläggningar, 1.7 Samlingslokaler och 3.6 

Varuhemsändningsbidrag. Dessa poster har lyfts ur denna utredning. I uppdragstabellen finns 

även annonsering, reklam och sponsring, samt ytterligare några poster som inte kan definieras 

som bidrag utan som köp av tjänst. Även dessa har lyfts ur denna utredning men ingår i bespa

ringsförslaget. 

Omkring 4,1 mkr återstår där besparingar torde vara möjliga. Tillsammans med neddragningar 

avseende annonsering, reklam och sponsring, kan i underkant av 1,1 mkr (ca 26 %) sparas. 

Övriga förväntade besparingar i uppdraget sker enligt förslagen i utredningar som omnämns 

ovan. 

En grundläggande förutsättning för långsiktig hållbarhet är att dagens bidragssystem föränd

ras i grunden. De policyer, regelverk och riktlinjer som finns idag är i behov av genomlysning 

och uppdatering. Regelverk och riktlinjer ska vara tydliga för alla och bidragen tydligt definie

rade. Då bidragen består av skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens 

värdegrund . Rätt implementerat kan ett nytt system också verka som incitament för utveckling 

av föreningsorganisationer och verksamhet. 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidrags hantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras och kompletteras med ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk 

för ansökningar, uppföljning och rutiner för den administrativa hanteringen. 

Uppdraget omfattar inte kommunala bolag och stiftelser, vilkas bidrag, reklam, sponsring och 

annonsering heller inte ingår i uppdragstabellen. Utifrån målsättningen att kommunala verk

samheter totalt sett ska uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, är det emellertid rimligt att be

sparingar inom dessa områden även bör gälla för bolag och stiftelser. 

Uppdragsbeskrivning 

Utredningsuppdrag med inriktning att minska bidrag, sponsring, annonser och reklam med 

totalt 10-20%. Bidrag och sponsring till barn- och ungdomsverksamhet bör bibehållas eller 

ökas. Politiskt ställningstagande senast i förbindelse med beslut om budget 2017. 

OJ y~ 
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Uppdraget redovisas inom ramen för s/utrapportens strategiska prioritering nr 3: Avgränsa det 

kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk

samhet. 

Kommunen har årligen kostnader för bidrag, sponsring, annonser och reklam. Bidragen går till 
bl a idrotts-, kultur- och samhällsföreningar, som alla bedriver viktig verksamhet i kommunen. 
Bidragen avser tex aktivitetsstöd, lokaler, samlingslokaler, ledarutbildning, sponsring och sam
arbetsavtal, studieförbund, sockenråd, hemvändardagar, nattvandring, drift- och investerings
bidrag och verksamhetsbidrag. Kostnaderna utgör till huvudsaklig del frivillig verksamhet för 
kommunen. 

Kommunen har höga kostnader för fritidsverksamhet {inklusive lokaler och anläggningar), plats 

226 i riket år 2013, vilket är högst i länet. Vi har högt antal deltagartillfällen per invånare 7-20 
år: plats 25 i landet år 2013, högst i länet. 

Kommunens redovisade kostnad för bidrag, sponsring, annonser och reklam för 2013 uppgick 
till ca 9 mkr. En översikt ges i nedanstående tabell. Siffrorna avser kommunen/förvaltningarna. 
Därutöver finns kostnader för sponsring, annonser och reklam i kommunens bolag och stiftel
ser, vilka inte ingår i tabellen. I tabellen ingår bidrag som även tas upp i andra delar av rappor
ten, tex samlingslokaler, hemsändningsbidrag, drift av idrotts- och fritidsanläggningar samt 
partistöd. 

Slag 

Lokalbidrag 

Aktivitetsbidrag 

Ledarutbildningsbidrag 

Driftbidrag föreningar 

I nvesteringsbidrag 

Verksamhetsbidrag 

Riktade bidrag 

Övriga bidrag 

Driftbidrag till ek. föreningar, AB 

Bidrag regionalt samarbete 

Offentlig medfinansiering 

övriga bidrag 

Annonser 

Reklam och sponsring 

Summa 

Belopp 2013, tkr 

144 

531 

16 

2546 

113 

703 

51 

1057 

1297 

76 

1268 

17 

575 

640 

9034 

Ambitionsnivån för bidrag, sponsring, annonser och reklam kan sänkas. En kostnadsminskning 
med 10-20% skulle motsvara ca 0,9-1,8 mkr i årliga kostnader. En möjlighet är att prioritera 
barn- och ungdomsverksamhet före annan verksamhet. 
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l<ommentar till uppdraget 

Uppdraget eftersträvar en kostnadsminskning om 10-20 %. I en inledande analys konstateras 

att vissa bidrag som ingår i ovanstående tabell behandlas i andra delar av "Hållbar ekonomi", t 

ex 1.4 Idrotts- och badanläggningar och 1.7 Samlingslokaler, avseende drift-, underhåll- och 

investeringsbidrag, och 3.6 Hemsändningsbidrag (beslut .oktober 2015). I tabellen ingår också 

annonser, reklam och sponsring, som bör betraktas som "köp av tjänst" snarare än bidrag. Det 

finns även andra områden där det kan ifrågasättas om kostnaden är att betrakta som bidrag, 

och tvärtom. I tabellen ingår även bidrag där förutsättningarna har förändrats, tex investe

ringsbidrag till bredbandsutbyggnad och bidrag till större verksamheter som Kurrebo och Ting

valla Travsällskap . Detta innebär att angiven summa om ca 9 miljoner kronor (2013) inte är 

helt relevant som utgångspunkt för en förmodad besparing om ca 0,9-1,8 mkr per år. 

När detta har konstaterats, kan uppdraget genomföras som en ren besparingsåtgärd, genom 

att generellt sänka samtliga återstående bidragsposter utom de som berör barn och unga, med 

föreslagen procentsats. Utredningen bedömer emellertid en sådan åtgärd som kortsiktig och 

problematik i form av otydlighet kring bidragen, dess regelverk och nivåerna skulle återkomma 

inom några år. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Mot bakgrund av ovanstående har utredningens arbetsgrupp valt att göra en analys som inklu

derar dels en genomgång av själva bidragen (nivå, till vem, varför), samt på vilka premisser 

dessa beslutas (vem fattar vilka beslut, vilka regelverk gäller, krav på mottagare, redovisning av 

verksamhet, etc). Utredningen lämnar också förslag till ett ramverk för hur bidrags hanteringen 

kan organiseras och administreras. Detta förslag är att betrakta som en utgångspunkt. 

Syftet är att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering, både vad avser hantering 

av politiska beslut och administration. Detta kan åstadkommas genom att skapa förutsättning

ar och regelverk för en långsiktigt rimlig nivå på de bidrag kommunen ger. Utöver förslag till 

vilka bidrag kommunen bör fortsätta att erbjuda, formuleras förslag till kriterier och ramverk 

för beslut om bidrag. Dessa kompletteras i nästa steg med konkreta regelverk, riktlinjer för 

ansökningar och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. 

Tillvägagångssätt 

I syfte att få fram tydliga definitioner av bidragsområden, särskilt med fokus på bidrag som 

omfattar verksamhet för barn- och ungdomar, har bidragsmottagarna delats in i två förenklade 

grupperingar utifrån: 1) Föreningar och 2) Icke föreningar. Dessa två grupper har i sin tur delats 

in i underkategorier där resonemang kring bi dragsberättigande har förts. En analys av gruppe

ringarna redovisas längre fram i utredningen. 

Bakgrund och fakta 

En genomgång av nuläget ger vid handen att samtliga förvaltningar idag har någon form av 

bidrags hantering. Vissa bidrag omfattas av andra utredningar inom Hållbar ekonomi, så som: 

• 

• 

1.4 Idrotts- och badanläggningar (drift- och investeringsbidrag) 

1.7 Samlingslokaler (drift- och investerings bidrag) 

3.6 Hemsändningsbidrag 
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Kultur- och fritidsnämnden (numera utskottet) 

• Ungdoms-, idrotts- och fritidsföreningar beviljas bidrag enligt "Allmänna bidragsbestäm

me/ser 2008", antagna av kommunfullmäktige. Omfattar startbidrag, lokalbidrag, aktivi
tets bidrag, ledarutbildningsbidrag, bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, bi
drag till drift av egna anläggningar samt investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. 
Ej tvingande. 

• Samlingslokaler. Ägarföreningar beviljas lokal- och aktivitets bidrag enligt normer fastställda 
av tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Ej tvingande.{Se förslag i 1.7 Hållbar ekonomi). 

• l<ulturföreningar beviljas bidrag efter beslut från utskottet/nämnden med belopp enligt 
praxis. Ej tvingande. 

• Studieförbunden beviljas bidrag fastställda av utskottet/nämnden enligt riktlinjer för det 
statliga stödet. Erhåller även verksamhetsbidrag. Studieförbunden har till viss del barn- och 
ungdomsverksamhet, ca 5 % enligt senaste redovisningen. Ej tvingande. Utöver hantering 
som övriga bidrag finns riktade bidrag, dvs delfinansiering av arrangemang etc, söks lö
pande. Delegationsbeslut. 

Socialnämnden 

• Regler för föreningsbidrag antagna av socialnämnden 2001-09-01, gäller föreningar inom 
socialnämndens ansvarsområde vars verksamhet är riktad till personer som pga fysiska, 
psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhälls
livet. Omfattar grundbidrag, verksamhetsbidrag, övrigt bidrag, projektbidrag, startbidrag 
och lokalbidrag. 

• Övriga bidrag kan sökas av länsövergripande föreningar. 

• Startbidrag kan sökas när som helst under året. 

• Lokalbidrag innebär ersättningsfri tillgång till lokaler inom nämndens verksamhetsområde. 

• Föreningarna kan ha ungdomsmedlemmar men inget krav. 

Barn- och utbi/dningsnämnden 

• Elevråden, verksamhetsbidrag. 

• Föräldraföreningar, verksamhetsbidrag. 

Bidrag till elevråd och föräldraföreningar beviljas efter ansökan. Procentuell fördelning ef
ter antalet elever på respektive skola. Söks under vårterminen för ett år i taget. Delegat
ionsbeslut. 

Kommunstyre/sen 

• Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. Årligt verksamh_etsbidrag och aktivitets bidrag. 

• Nattpatruller. Syfte att aktiva nattvakter/nattpatruller ska stödjas årligen för sitt arbete. 
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Ansökan till ovanstående ställs till kommunstyrelsen, handläggs av tjänsteman och beslu

tas i arbetsutskottet. Praxis har utvecklats vad gäller fördelning av det ekonomiska stödet. 

Varje ansökan hanteras som ett ärende. 

Sammanfattning bakgrund 

• Generellt konstateras att de policyer, regelverk och riktlinjer som finns och används är i 

behov av genomlysning och uppdatering. 

• I vissa fall saknas regelverk och riktlinjer och risk finns att beslut fattas utifrån personliga 

bedömningar eller praxis. Detta skapar otydlighet för beslutsfattare, tjänstemän, förening

ar och organisationer, det vill säga hos alla som är involverade i bidragshantering. 

• Utredningen visar också vikten av att olika bidragsdelar är tydligt definierade och att riktlin

jer och rutiner följs i alla led, hela vägen från budgetanslag, ansökningar, genom bered

ning, beslut och fram till korrekt kontering och utbetalning. 

Analys och förslag 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras kring vilka bidrag organisationer och föreningar ska kunna söka. Strategin bil

dar utgångspunkt för ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk för ansökningar 

och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. Då bidragen består av 

skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens värdegrund. 

Utöver bidrag ska föreningar och organisationer ha möjlighet att ansöka om medfinansiering 

till särskilda projekt. Medel för detta avsätts årligen i budget och finns även tillgängliga genom 

tex projekt i Sydostleader. 

Utredningen har delat upp dagens bidrag i två undergrupper, bidrag till föreningar och bidrag 

till "icke" föreningar. 

Grupp 1 - Bidrag till föreningar 

För samtliga bidrag till föreningar föreslås att 

• Övergripande strategi med mål och fokusområden formuleras och beslutas av Kommun-

fullmäktige. Aktualitet prövas varje mandatperiod. 

• Budgetram om 1 + 2 år avsätts i budget (möjliggör långsiktig verksamhetsplanering) 

• Utifrån bidragsstrategin tas särskilda kriterier, regelverk och riktlinjer fram. 

• Alla bidrag ska sökas. 

• Med en tydlig strategi och tydliga kriterier och regelverk kan merparten beslut delegeras till 

tjänstemannanivå 

• Kommunen ska uppmuntra till och även kunna vara behjälplig vid ansökningar om uppväx

ling av externa medel, tex från EU. 

• Av de besparingar som föreslås återförs 25 % till föreningar som prioriterar verksamhet för 

barn- och ungdomar. 

I gruppenföreningar konstateras följande ha verksamhet som direkt riktar sig till barn och 

ungdomar: 
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• Elevråd och föräldraföreningar 

Bidraget kan utvecklas. Bör kopplas till aktivt arbete med att bilda elevråd och stötta dessa i 
syfte att skola barn och ungdomar i demokratifrågor, beslutsprocesser etc. Tydliga kriterier 
för vad ett elevråd ska arbeta med. Prioriterat område. 

• Fritidsföreningar 

Kategorin består av föreningar som kan ha särskild verksamhet för barn och ungdomar. Bi
drag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 10 %. 

• Idrottsföreningar 

Bidrag till drift och investeringar behandlas i Hållbar ekonomi, 1.4 Idrotts- och badanlägg

ningar. De flesta idrottsföreningar har verksamhet för barn och ungdom. Prioriterat om
råde. 

Övriga i gruppen föreningar: 

• Funktionshinderföreningar 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Kulturföreningar (hembygdsföreningar, konstföreningar, etc) 

Kulturföreningarnas verksamhet är inte tvingande för kommunen att ge bidrag till. 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Lokala utvecklingsgrupper 

Idag fattas minst 14 beslut, ett om aktivitetsbidrag och ett verksamhetsbidrag per förening, 
av politiken. Samtliga beslut bereds och skrivs fram av tjänstemannaorganisationen, bereds 
politiskt, kopieras och distribueras till ledamöter och suppleanter samt beslutas i två instan
ser, KS Au och KS. 

Förslag: De lokala utvecklingsgrupperna har en viktig samordnade roll i sina respektive 
närområden men också en viktig roll som kommunens samtalspartner i olika frågor. Sy
stemet för bidragsansökan och hantering förnyas i enlighet med fastslagen strategi. Inom 
fastslagen ram bör beslut fattas på tjänstemannanivå. Bidraget bör ökas med 10 %. 

• Pensionärsföreningar 

Förslag: Bidragen reduceras med 20 %. 

• Samlingslokaler 

Se 1.7 Hållbar ekonomi 

• Studieförbund 

Studieförbunden har statliga bidrag och verksamheten är inte tvingande för kommunen. 

Förslag: 

Generella bidrag utgör ett grund bidrag och reduceras med 50 %. Studieförbunden kan söka 
medel för särskilda projekt utifrån uppsatta kriterier. Verksamhet som prioriterar och direkt 
riktar sig till barn- och ungdomar prioriteras. 
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Grupp 2 - Bidrag till 11icke 11 föreningar 

Denna grupp omfattar bidrag som kan bestå av regionala överenskommelser, samhällsnytta, 

näringslivsprojekt, partistöd mm. 

• Bredband 

På grund av ändrade regler för medfinansiering är detta bidrag inte längre aktuellt. Förslag: 

Startbidrag om 5 000 kr lämnas till nya fiberföreningar. 

• Varuhemsändilingsbidrag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.6 Hemsändningsbidrag 

• Näringslivsföreningar 

Bidrag till näringslivsföreningar har i första hand beviljats inom ramen för Attraktivitetspot

ten. År 2016 kan projektmedel sökas av närings livsorganisationer och liknande från Tufab 

AB's ramprojekt "Näringsliv i utveckling11
• Även framgent bör det vara möjligt för denna 

grupp att söka medfinansiering till projekt. 

• Bidrag till större verksamheter 

Avser stiftelserna Kurrebo och Korrö. Fullmäktige har fattat inriktningsbeslut om försäljning 

av Kurrebo. Stiftelsen Kurrebo har tidigare haft ett årligt driftsbidrag om 647 tkr, för 2016 

uppgår bidraget till 200 tkr. Korröstiftelsen har ett årlig bidrag om 107 tkr. Hanteras isär

skild ordning. 

• Samhällsnytta 

Förslag: Bidrag till Nattpatruller läggs in i budget för Socken råd/Lokala utvecklingsgrupper. 

• Nationella bidrag 

Merparten är inte att kategorisera som bidrag utan mer som köp av tjänst. 

• Partistöd 

Förslag: Bidraget reduceras med 20 %. 

• Regional samverkan 

Här finns bidrag till organisationer som bedriver kommunövergripande verksamhet, tex 

brottsofferjour, funktionshinderförening, adoption m fl, varav vissa kan ingå i regionala 

överenskommelser. 

Förslag: Bidragen analyseras vidare utifrån aktuella beslut, policyer etc. Tydliga riktlinjer för 

vilka regionala verksamheter kommunen ska delta i/bidra till tas fram. 

Grupp 2 - Annonser, reklam, sponsring 

• Annonsering 

Annonskostnader är per definition inte bidrag. Kostnader för annonsering bedöms kontinu

erligt i syfte att hållas på så låg nivå som möjligt. Huvuddelen av kostnaden består av plat

sannonser, samt information om tex medborgardialoger, plansamråd och fullmäktiges 

sammanträden. 
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• Reklam och sponsring 

Reklam och sponsring är per definition inte bidrag. Reklam är marknadsföring och sponsring 

innebär någon form av motprestation, tex logotype på en tröja el dyl. 

Förslag: Bidrag kan i förekommande fall "döljas" genom användning av begreppet spons

ring. Policyer, regler och riktlinjer för reklam och sponsring gås igenom och uppdateras. 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn tagen till Hållbar ekonomi 1.4, 1.7 och 3.6 samt 

diverse poster som ej bör definieras som bidrag, har uppdragstabellen uppdaterats. 

Slag Belopp Andra utred- Ny utgångs- Spar från ny Återstår 
2013, tkr ningar/ej bi- punkt - utgångspunkt 

drag etc. 
denna utred- 20% 

ning 

Lokalbidrag 144 0 144 0 144 

Aktivitetsbidrag 531 168 362 0 362 

Ledarutbildningsbidrag 16 0 40 0 40 

Driftbidrag föreningar 2546 1021 1527 0 1527 

lnvesteringsbidrag 113 0 114 23 91 

Verksamhetsbidrag 703 0 703 300 403 

Riktade bidrag 51 0 51 51 0 

Övriga bidrag 1057 110 924 83 841 

Driftbidrag till ek. före- 1297 1064 231 46 185 
ningar, AB 

Bidrag regionalt samar- 76 0 76 76 0 
bete 

Offentlig medfinansiering 1268 1267 0 0 0 

övriga bidrag 17 0 17 17 0 

Delsumma 7 819 3 630 4189 596 3 593 

Annonser* 575 575 0 115 460 

Reklam och sponsring* 640 640 0 128 512 

Totalt 9 034 4 845 4189 839 4 565 

*Annonser, reklam och sponsring definieras ej som bidrag men ingår i besparingsförslaget. 

Regelverk och kriterier 

Oavsett område är det rimligt att kommunen kan ställa krav på verksamheter som beviljas 

bidrag och även i många fall definiera någon form av motprestation. Kontinuerlig rapportering 

och uppföljning är en självklarhet. Genom att utforma ett bidragssystem med en strategi och 

utifrån den tydliga kriterier, riktlinjer och regelverk för att en ansökan ska beviljas, underlättas 



kommunala beslut och handläggning. Konsekvensen blir också en tydlighet gentemot före

ningar och organisationer. 
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Beslut om bidrag bör också innebära någon form av sanktion, dvs. om en förening inte kan 

redovisa att man gjort det man sagt i ansökan, kan man riskera att hela eller delar av bidraget 

måste återbetalas. Tydliga krav och riktlinjer torde också medföra en utvecklings potential för 

föreningslivet. Kommunens värdegrund och perspektiv kan utgöra utgångspunkt för riktlinjer. 

Krav som kan ställas ärt ex: 

• Dragpolicy 

• Jämställdhetsplan 

• Tillgänglighetsplan 

• Hållbarhetsplan 

• Verksamhets- och aktivitetsplan 

• Rutiner för uppföljning och återrapportering 

Arbete med att ta fram dylika planer mm kan fungera som ett incitament för utveckling i re

spektive förening. Ansökan om bidrag ska samtidigt vara enkel och tillgänglig och kan med 

fördel standardiseras. Passar bra för E-tjänst. 

Handläggning och administration 

För att få en effektiv och konsekvent handläggning av bidragsansökningar föreslås att kommu

nens samtliga bidrag till föreningar och organisationer handläggs av Kommunledningsförvalt

ningen, självklart i samverkan med berörda verksamheter. Detta säkerställer att regelverk och 

riktlinjer följs och en effektiv beredning och administration. 

Konsekvensanalys 

Beskrivning och analys av konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen. Görs utifrån våra 

fem perspektiv: 

MEDBORGARE 

Förslagen innebär tydlighet och transparens gentemot medborgarna. 

SAMHÄLLE 

Föreningslivet är ett viktigt kitt i samhället. Kommunala bidrag till föreningar och organisation

er är ett viktigt stöd i samhällsstrukturen. Bidragen utgörs av skattemedel och innebär således 

också ett ansvar för att medlen används väl, både för beslutsfattare och för mottagare. 

EKONOMI 

Genom tydliga regler och riktlinjer kan bidragen bli mer effektiva samtidigt som hantering och 

administration förenklas. 

MEDARBETARE 

En samlad handläggning bidrar till en övergripande helhetsbild vilket i sin tur säkerställer kom

petens och effektiv hantering. 



PROCESS 

Implementering av ett nytt bidragssystem innebär möjligheter till kompetenshöjning och ut

veckling hos både föreningar och den kommunala organisationen. 

Överväganden och slutsats 
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En ny strategi och nya riktlinjer för de medel kommunen avsätter till bidrag innebär en tydlig

het gentemot föreningar och organisationer och en smidigare hantering och administration. 

Detta medför möjligheten för en långsiktigt hållbar, effektiv och transparent hantering av bi

dragen och innebär samtidigt ett incitament för utveckling av föreningarna. 

Förslag/beslutsalternativ 

• Godkänna inriktningen i bifogade utredning 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med beslutad inriktning 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Remissvar ”Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inkomma med nedanstående svar på KPMG:s gransk-
ningsrapport. 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
webbsida. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 
 
I revisionsrapporten påpekas flera inaktualiteter och felaktigheter i informationen på 
hemsidan. Vidare finns en gammal kommunikationspolicy från 2006 som är lite föråld-
rad. En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ej beslutad och revisorerna påpekar 
att detta behöver åtgärdas. I något fall motsäger riktlinjer för sociala medier det som står 
i den gällande policyn. Det finns länkar som pekar mot externa sidor som inte finns, 
uppgifter om sidansvarig saknas på många sidor, strukturen är inkonsekvent ibland 
m.m. 
 
Rekommendationen är att kommunen skyndsamt ska: 
- se över planerade åtgärder för att få till stånd en webbsida som kan underlätta för 
medborgarna att få tillgång till service och de tjänster som kommunen erbjuder.  
-Se över de policydokument som avser kommunikation och se till att de blir politiskt 
beslutade 
-Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska hante-
ras. 
 
Se vidare i Bilaga A 
 
Beskrivning av ärendet 
Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma hur kommunens 
webbsida fungerar. Följande frågor har ställts: 
-Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut 
-rollfördelning och ansvarsfördelning 
-rutiner 
-sidansvariga 
-Teknisk drift; - ansvar och roller, -felstatistik och jour och berdskap.  
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, observationer av webbsida och 
sociala medier, intervjuer med informatörer, kontakt med utvecklingschef samt möte 
med revisor, informatörer och utvecklingschef. Därefter har tjänstemännen läst igenom 
utkastet till revisionsrapport och kunnat lämna synpunkter på eventuella missförstånd 
eller sakfel innan rapporten har lämnats.  
 
.  

Christina Gutiérrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Revisorerna 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bilaga A ”Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida” 
 
 
Tingsryds kommuns hemsida hanteras av utvecklingsavdelningen som organisatoriskt 
hör till kommunledningsförvaltningen. Politiskt ansvar ligger hos kommunstyrelsen. I 
samband med omorganisation har ansvariga redaktörer som tidigare fanns i hos nämn-
der fått nya roller och i vissa fall helt slutat. Revisionen konstaterar att de två anställda 
informatörer som finns på utvecklingsavdelningen inte kan hantera all extern kommuni-
kation. Ett nytt nätverk av redaktörer i de olika verksamheterna behöver skapas.  
 
I samband med omorganisation och Hållbar Ekonomi har tjänster förändrats och i en del 
fall ej återbesatts när medarbetare och chefer har slutat sina anställningar. En tidigare 
informationschef har slutat och rollen har överförts till utvecklingsavdelningen där ut-
vecklingschef och näringslivsutvecklare har saknats under en period. Samtidigt har den 
ene av informatörerna varit föräldraledig. Det har fått som konsekvens att uppgifter inte 
blivit utförda och ingen har haft en samlad bild av läget.  
 
I samband med att en utvecklingschef har anställts den 1 februari har arbetet påbörjats 
med att få en samlad bild av vilka avtal som finns tecknade. Det upptäcktes då, parallellt 
med revisionen, att inge driftavtal var tecknat med den webbyrå som gjort nuvarande 
hemsida.  
 
Åtgärder som vidtagits: 
 

1) Vid CCG 2017-05-18 beslutades om en checklista. Varje 
avdelning fick i uppdrag att utse kontaktperson för att ett årshjul vad gäller 
informationen kan tas fram och inaktuell information tas bort. 

 
2) Ett första möte för kontaktpersoner har hållits den15 juni 

där redaktörer/kontaktpersoner deltog. Flera avdelningar har ännu inte utsett 
kontaktpersoner och nästa möte som var planerat till den 29 augusti kommer 
att få ställas in pga att flera aviserat förhinder. Nytt datum skall skyndsamt 
bestämmas och frågan lyfts på CCG. 

 
3) Avtal har tecknats med webbyrån Go Brave mellan peri-

oden 4 juli 2017 och 2018-05-31 avseende backup, support/service, webbho-
tell, larmövervakning och beredskap dygnet runt, underhåll var fjärde vecka 
samt att felsökning skall påbörjas inom senast 2 timmar. Tanken är att kom-
munen därmed skall hinna förbereda en ny upphandling i samband med total 
uppdatering av hemsidan.  

 
4) En gemensam inkorg för kommunikation kring webb och 

social media har upprättats med adressen kommunikation@tingsryd.se för 

Christina Gutiérrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

mailto:kommunikation@tingsryd.se
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att utvecklingsavdelningen skall kunna agera snabbt oavsett vem som är i 
tjänst. 

 
5) Nytt avtal har tecknats om ett mediabevakningsverktyg som 

förenklar bevakning av händelser som rör Tingsryds kommun såväl på social 
media som i press.  

 
6) I samband med att den ene av informatörerna sagt upp sig 

från sin tjänst har en journalist rekryterats för att bredda kompetensen på ut-
vecklingsavdelningen. 

 
 
Åtgärder som planeras: 
 

1) Genomgång av policy och strategidokument inom hela in-
formationsområdet och nya tjänsteskrivelser som lyfts för politiska beslut. 
Beräknas klart senast vår 2018.  

 
2) En kommunikationsplan med ett årshjul skall upprättas in-

för 2018. Arbetet med detta är avhängigt av att varje förvaltning och avdel-
ningar under varje förvaltning prioriterar arbetet med detta. Processen är på-
börjad. 

 
3) Rutiner och processer för när medarbetare börjar, slutar och 

andra förändringar sker inom de kommunala förvaltningarna skall imple-
menteras i verksamheten så att information automatiskt uppdateras vid för-
ändring.  

 
4) Rutiner och processer för när politiker börjar, slutar och 

andra förändringar sker inom den politiska organisationen skall upprättas så 
att information automatiskt uppdateras vid förändring.  

 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Revisorerna 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
 



Checklista uppdatering av hemsida
ÅTGÄRD DATUM ÖVRIGT KLART ANSVARIG

Utse en kontaktperson/redaktör som har mandat att 
uppdatera avdelningens/enhetens information samt gör 
en rutin för hur detta fungerar vid den personens 
frånvaro

Dessa personer eller en ersättare skall gå på möte med 
informatörerna den 15 juni kl. 13, den 29 aug kl. 13 och den 
24 okt kl. 13. Kallelse kommer när namn har meddelats.

Meddela Informatörerna på Utvecklingsavdelningen 
personens namn och kontaktuppgifter

Eric Almroth, Emilia van der Meulen, 
kommunikation@tingsryd.se

Se över alla textfält/inledningstexter på undersidorna 
och kontrollera så att det står rätt förvaltningsnamn, 
avdelningsnamn, enhet etc. 

Gör en årsplan för hur information som behöver nå 
medborgarna skall lämnas till informatörerna
Gör en rutin för hur medarbetare som slutar tas bort från 
hemsidan och intranätet

Gör en rutin för hur medarbetare som börjar aktualiseras 

Informera medarbetarna om hur hemsida och intranät 
uppdateras och vem på enheten/avdelningen som gör 
vad
Samla ihop inaktuella sidor på respektive förvaltning och 
meddela informatörerna. 
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Granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida 

På förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
rubricerade område. 

Utifrån granskningens iakttagelser identifierades förbättringsområden, vilket 
renderar följande rekommendationer: 

• Skyndsamt genomföra planerade åtgärder för att åter få till stånd en webbsida som 
kan underlätta för medborgarna att få tillgång till den service och de tjänster som 
kommunen erbjuder. 

• Se över de policydokument som avser kommunikation och att se till att de blir 
politiskt beslutade 

• Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska 
hanteras etc. 

Revisorerna ställer sig bakom rapportens slutsatser och rekommendationer. 
Revisorerna överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen med begäran om 
yttrande. 

Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 september 2017. 

För revisorerna 

Sven-Erik Svensson 

Ordförande 

a.~L~ 
'~{a:a~~on 
Vice ordförande 



Dr'ft och underhå av 
kommunens weoos·da 
Granskningsrapport 

Tingsryds kommun 

KPMGAB 

2017-06-26 

Antal sidor 10 

Antal bilagor 0 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affilialed 
with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternalional") , a Swiss entity. All rights reserved 

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.KPMG Public 



Tingsryds kommun 
Drift och underhåll av kommunens webbsida 
KPMG AB 
2017-06-26 

Innehållsförteckning 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sammanfattning 

Inledning/bakgrund 

Organisation 

Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy 
ut? 

Webbsidans innehåll och uppdatering 

Teknisk drift 

Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx 

1 

3 

4 

4 

6 

7 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved 

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.KPMG Public 



1 Sammanfattning 
KPMG har av Tingsryds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
webbsida. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma hur kommunens 
webbsida fungerar. Följande revisionsfrågor har ställts: 

Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut? 

Webbsidans innehåll och uppdatering 

- rollfördelning och ansvarsfördelning 

- rutiner 

- sidansvariga 

Teknisk drift 

- ansvar och roller 

- felstatistik 

- jour och beredskap 

Ansvaret för att uppdatera innehållet på kommunens webbsida ligger på två personer 
som arbetar på kommunen utvecklingsavdelning som är en del av 
kommunledningsförvaltningen. Tidigare fanns redaktörer på respektive förvaltning men 
i samband med en nyligen större omorganisering av kommunen har detta fallit bort. 
Sedan granskningstillfället har utvecklingsavdelningen fått in ett antal nya namn från 
respektive avdelning . Detta har lett till en mängd inaktualiteter och felaktighet i 
informationen som finns på webbsidan. 

Det finns en policy för information och kommunikation för Tingsryds kommun. Den är 
daterad 2006-01-02. En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ännu inte beslutad. 
Såväl den nuvarande som den nya policyn beskriver ansvar och roller för kommunens 
kommunikation. 

Det har även utarbetats riktlinjer för sociala medier och denna är fastställd av den 
centrala chefsgruppen. Dessa är daterade 2015-04-15. Det är upp till varje 
nämnd/förvaltning att välja om man ska representeras i sociala medier och på vilket 
sätt. Detta motsägs av nuvarande policy för Tingsryds kommuns information och 
kommunikation. 

Exempel på felaktigheter på kommunens webbsida är: 

Omsorgsnämnden omnämns på webbsidan som omsorgsnämnden, vård och 
omsorgsnämnden och socialnämnden 

Om man söker på protokoll finns de sorterade efter nämnd. Men t.ex. 
omsorgsnämndens gamla protokoll återfinns under rubriken socialnämnden. 

Under länken "Webb-tv" finns en bild på tidigare fullmäktiges ordförande där 
texten ordförande tydligt kan ses 
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Det finns på olika ställen länkar som pekar mot externa sidor som inte längre 
finns. 

Det saknas uppgift om vem som är sidansvarig för respektive sida och 
undersidor 

Märklig struktur på en del sidor. T.ex. på sidan 
https://tingsryd .se/nyheter/category/vard-omsorg/ finns information som inte har 
med vård och omsorg att göra, t.ex. inslag om "årets mest företagsamma 
människa i Kronoberg 2015" samt kommunens årsredovisning. 

Felen är uppmärksammade av kommunledningsförvaltningen och åtgärder för att 
förbättra informationen på webbsidan har beslutats. 

När åtgärderna är genomförda skall, enligt utvecklingschefen, kommunens samtliga 
dokument rörande webbsidan, kommunikation, information, roller, ansvar etc. ses över. 

Den rent tekniska driften av webbsidan hanteras inte av kommunen utan sköts av 
kommunikations-, reklam- och webbföretaget GoBrave. Det saknas skriftligt avtal 
mellan kommunen och GoBrave vilket vi har uppmärksammat utvecklingsavdelningen 
om. Avtal ska tecknas snarast, enligt utvecklingschefen. Att ha ett skriftligt avtal är 
viktigt om det skulle uppstå någon tvist mellan kommunen och leverantörer. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: 

• Skyndsamt genomföra planerade åtgärder för att åter få till stånd en webbsida 
som kan underlätta för medborgarna att få tillgång till den service och de tjänster 
som kommunen erbjuder. 

• Se över de policydokument som avser kommunikation och att se till att de blir 
politiskt beslutade 

• Teckna avtal med GoBrave som reglerar ansvar, roller, hur eventuella brister ska 
hanteras etc. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Tingsryds kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hur 
drift och underhåll av kommunens webbsida sköts. 

Kommunens webbsida är en viktig kommunikationsväg såväl interns som externt och 
utgör en del av kommunens ansikte utåt. Olika intressenter efterfråga olika information 
och kommunens verksamhet spänner över ett stort område. Det är därför av vikt att det 
finns en strategi för hur kommunens hemsida ska vara utformad, vilken information 
som ska finnas där, vilka som ansvarar för vilken information, driftsäkerhet etc. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att kunna bedöma hur 
kommunens webbsida fungerar. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

1. Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och policy ut? 

2. Webbsidans innehåll och uppdatering 
- rollfördelning och ansvarsfördelning 
- rutiner 
- sidansvariga 

3. Teknisk drift 
- ansvar och roller 
- felstatistik 
- jour och beredskap 

2.2 Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Tillämpbara interna regelverk och policys 

Kommunallagen (1991 :900) 

Eventuella fullmäktigebeslut 

2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Göran Acketoft, Certifierad kommunal revisor. 
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Rapporten är saklighetsgranskad av Christina Gutierrez Malmbom. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier 

• Observationer i kommunens webbsida och sociala medier 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

3 Organisation 

3.1 Iakttagelser 
Kommunens webbsida hanteras av utvecklingsavdelningen som är en del av 
kommunledningsförvaltningen. Det politiska ansvaret ligger på kommunstyrelsen . 

På utvecklingsavdelningen arbetar två informatörer som ansvarar för att lägga upp och 
uppdatera all information på kommunens webbsida. 

Det har tidigare funnits en redaktör för varje nämnd men i samband med den stora 
omorganisation som kommunen under våren genomgått saknas numera denna 
funktion. Sedan granskningstillfället har utvecklingsavdelningen fått in ett antal nya 
namn från respektive avdelning. 

3.2 Bedömning 
Två informatörer kan inte hantera all extern kommunikation. Avsaknaden av redaktörer 
på respektive nämnd/förvaltning har gjort att kommunens hemsida innehåller en mängd 
felaktigheter. Vi återkommer till detta i kapitel 5 nedan. 

4 Hur ser kommunens kommunikationsstrategi och 
policy ut? 

4.1 Iakttagelser 
Nuvarande policy för information och kommunikation för Tingsryds kommun är daterad 
2006-01-02 (Policy för Tingsryds kommuns information och kommunikation) . Den 
behandlar såväl extern som intern kommunikation och har flera olika målgrupper. För 
extern kommunikation ärt.ex. ett av målen att "Underlätta för medborgarna att få 
tillgång till den service och de tjänster som kommuner erbjuder". 
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Ansvarsfrågor behandlas i särskilt avsnitt. I avsnittet om informationsansvar framgår: 

Kommunstyrelsen har det övergripande poliska ansvaret för informations- och 
kommunikationsfrågorna i Tingsryds kommun 

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för kommunens information 
och kommunikation 

Informatören leder utvecklingen av informationsenheten och utarbetar 
arbetsrutiner för information och kommunikation i kommunen. Ansvarar för 
kommungemensam information och kommunikation, bevakning av policy- och 
profilfrågor. 

Varje nämnd och styrelse har ansvar för den egna verksamhetens information 
och kommunikation, såväl internt som externt. 

Varje chef inom kommunen har ett informationsansvar inom sitt 
verksamhetsområde, gentemot medarbetare och brukare. Medarbetarna måst 
få den information som är nödvändig för att kunna utföra sina arbeten, förstå 
hur de utgör en del av helheten och få inblick i utveckling och förändringar. 

Varje medarbetare ansvarar för att söka, ta del av och dela med sig av 
information och aktivt delta i den interna dialogen samt verka för att vara en god 
ambassadör för kommunen. 

En ny kommunikationspolicy är utarbetad men ännu inte beslutad. I stora drag är den 
likvärdig med den nu gällande. Den nyligen utarbetade kommunikationspolicyn ska 
kompletteras med riktlinjer för kommunikation, grafisk profil och en 
kommunikationsplan för respektive år. 

Ytterligare ett dokument som tagits fram men ännu inte beslutats är "Riktlinjer för 
extern & intern kommunikation". 

Det har även på tjänstemannanivå tagits fram "Riktlinjer Sociala Medier", fastställd av 
centrala chefsgruppen 2015-04-15. Av riktlinjerna framgår t.ex. att det är varje enskild 
förvaltning som beslutar över om förvaltningen ska använda sociala medier, klargöra 
på vilket sätt sociala medier kan stödja målet med förvaltningens verksamhet och 
uppdrag, samt möta användarnas förväntningar och behov, vem eller vilka som får 
representera förvaltningen i sociala medier samt överväga vilka resurser som bör 
avsättas. 

4.2 Bedömning 
Vår bedömning är att den nu gällande kommunikationsstrategin är ändamålsenlig men 
inte följs vilket vi återkommer till i kapitel 5. Den nya föreslagna kommunikationspolicyn 
är mer övergripande än och inte lika tydlig som den nu gällande. Dock är den tänkt att 
kompletteras med riktlinjer för kommunikation, grafisk profil samt kommunikationsplan 
för respektive år. Vi bedömer att det är ändamålsenligt att göra en sådan uppdelning. 
Då behöver inte hela kommunikationsstrategin omarbetas vid förändringar i t.ex. 
grafisk profil. 
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Vår bedömning vad gäller riktlinjerna för sociala medier är att de bör fastställas på 
politisk nivå, gärna fullmäktigenivå. Såsom det framställs nu är det inte en fråga för 
vare sig fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Det stämmer inte med 
kommunens nuvarande "Policy för Tingsryds kommuns information och 
kommunikation". Enligt denna är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
politiska ansvaret för informations- och kommunikationsfrågorna i Tingsryds kommun 
och bör därför också fatta beslut om samtliga policy- och strategidokument som 
påverkar hur kommunen kommunicerar utåt. 

5 Webbsidans innehåll och uppdatering 

5.1 Iakttagelser 
Rollfördelning och ansvarsfördelning är tydligt angett i den nu gällande "Policy för 
Tingsryds kommuns information och kommunikation". I samband med den nyligen 
genomförda omorganisationen av kommunen är inte längre roll- och ansvarsfördelning 
tydlig i praktiken. Tidigare fanns redaktörer på varje förvaltning som ansvarade för 
innehållet i respektive förvaltnings/nämnds sidor. Det saknas nu. 

Resultatet av detta ser vi tydligt när vi har granskat kommunens webbsida. Några 
exempel är: 

Omsorgsnämnden omnämns på webbsidan som omsorgsnämnden, vård och 
omsorgsnämnden och socialnämnden 

Om man söker på protokoll finns de sorterade efter nämnd. Ment.ex. 
omsorgsnämndens gamla protokoll återfinns under rubriken socialnämnden. 

Under länken "Webb-tv" finns en bild på tidigare fullmäktiges ordförande där 
texten ordförande tydligt kan ses 

Det finns på olika ställen länkar som pekar mot externa sidor som inte längre 
finns . 

Det saknas uppgift om vem som är sidansvarig för respektive sida och 
undersidor 

Märklig struktur på en del sidor. T.ex. på sidan 
https://tingsryd.se/nyheter/category/vard-omsorg/ finns information som inte har 
med vård och omsorg att göra, t.ex. inslag om "årets mest företagsamma 
människa i Kronoberg 2015" samt kommunens årsredovisning. 

Bristerna i kommunens webbsida är uppmärksammade av 
kommunledningsförvaltningen. Den 18:e maj 2017 beslutades om en uppdatering av 
kommunens webbsida och en checklista för uppdateringen har tagits fram . 

De planerade åtgärderna är: 

Utse en kontaktperson/redaktör som har mandat att uppdatera 
avdelnings/enhetens information samt gör en rutin för hur detta fungerar vid den 
personens frånvaro 
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Meddela informatörerna på Utvecklingsavdelningen personens namn och 
kontaktuppgifter 

Se över alla textfält/inledningstexter på undersidorna och kontrollera så att det 
står rätt förvaltningsnamn , avdelningsnamn, enhet etc. 

Gör en årsplan för hur information som behöver nå medborgarna skall lämnas 
till informatörerna 

Gör en rutin för hur medarbetare som slutar tas bort från hemsidan och 
intranätet 

Gör en rutin för hur medarbetare som börjar aktualiseras 

Informera medarbetarna om hur hemsida och intranät uppdateras och vem på 
enheten/avdelningen som gör vad 

Samla ihop inaktuella sidor på respektive förvaltning och meddela 
informatörerna 

När ovanstående åtgärder är genomförda skall, enligt utvecklingschefen, kommunens 
samtliga dokument rörande webbsidan, kommunikation, information, roller, ansvar etc. 
ses över. 

5.2 Bedömning 
I kommunens omorganisering föll kommunikationsfrågorna mellan stolarna. Det har fått 
följdverkningar för bl.a. kommunens ansikte utåt - webbsidan. Det har helt enkelt varit 
en dålig planering i samband med organisationsförändringen. 

Det som är positivt är att kommunen nu har en plan för att åtgärda bristerna. Namn på 
nämnder, förvaltningar, enheter etc. ska gås igenom och rättas. Inaktuella sidor och 
länkar ska rättas. Vi rekommenderar att även se över strukturen då vi t.ex. under 
rubriken vård och omsorg hittar information som inte har med vård och omsorg att 
göra. 

Vi rekommenderar även att på varje sida och undersida ange vem som är sidansvarig. 
Detta gör att det blir tydligt vem som ansvarar för sidans uppdatering. 

6 Teknisk drift 

6.1 Iakttagelser 
Kommunens IT-avdelning har inget ansvar för den tekniska driften av kommunens 
webbsida. Webbsidan driftas istället av företaget GoBrave 1 i Växjö. GoBrave ansvarar 
för att webbsidan alltid är i drift och fungerar rent tekniskt men har inget ansvar för 

1 http://www.gobrave.se 
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innehåll och uppdateringar av information. GoBrave har anlitats sedan 2013 efter en 
genomförd direktupphandling där även JimDavis Labs2 i Växjö lämnade anbud. 

Kommunens informatörer kan övervaka webbsidan med hjälp av verktyget Google 
Analytics som är ett gratisverktyg som kan användas för att bland annat se vilka länkar 
som används mest, hur "klickvägarna" går, vilken information som söks mest, när på 
dygnet besökare använder webbsidan m.m. 

Kommunen saknar ett skriftligt avtal med GoBrave. Enligt kommunens utvecklingschef 
ska ett skriftligt avtal upprättas snarast med GoBrave som gäller drift av kommunens 
hemsida fram till maj 2018. Under perioden fram till dess kommer kommunen göra en 
undersökning bland invånare och företagare i Tingsryds kommun för att utifrån ett 
användarperspektiv ta fram ett underlag för en upphandling. 

Kommunen är nöjda med GoBrave som leverantör och driften har fungerat utan 
incidenter under tiden GoBrave har tillhandahållit sina tjänster. 

6.2 Bedömning 
I det fall drift läggs ut på en extern leverantör är det viktigt att reglera förhållandet i 
skriftliga avtal. Det underlättar om något skulle gå fel. Avtalet bör, förutom att reglera 
priser, reglera villkor i händelse av om något skulle gå fel. T.ex. hur lång tid ska 
leverantören ha att åtgärda driftsstörningar, t.ex. om hemsidan går ner? Vilka 
eventuella viten ska ingå i avtalet, m.m.? 

Vi rekommenderar kommunen att snarast, precis som utvecklingschefen 
uppmärksammat, att teckna ett skriftligt avtal med GoBrave. 

KPMG, dag som ovan 

Certifierad kommunal revisor 

2 https://www.jimdavislabs.se/ 
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Ärende 19 

Samarbetsavtal avseende 

Sydostleden 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 
 
 Datum 2017-08-29 
 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Yttrande och utredning om Tingsryds kommuns engagemang i Sydostle-
den 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar emot information om budget och verksamhetsplan Sydost-
leden 2017-2019. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende Sydostleden.  

 
3. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar godkänt samarbetsavtal.   

 
4. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

tillsammans med andra berörda avdelningar och förvaltningar i kommunen ut-
reda: 

- Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds kommun gäl-
lande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 

- Behov av skyltning och underhåll av befintlig skyltning 
- Kostnadsberäkna underhåll och ta fram ett förslag till underhållsplan över en tre- 

eller fyraårsperiod 
- Undersöka hur man kan mäta nyttjandet av Sydostleden uppdelat på tre olika 

delsträckor och vad det skulle kosta 
 
Beskrivning av ärendet 
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 
Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden. Tillsammans 
med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna 
att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled av internationell standard.  
Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan parterna där 
resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En tillfällig omledning 
finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent lösning måste finnas på plats 
inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. den 21 september 2020. 
 
I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över rollen som 
ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där alla kommande insatser ska 
ingå i respektive parts ordinarie arbete. Fastställande av arbetsordning och rollfördel-
ning ska utgå ifrån parterna och fördelas på drift och underhåll, kommande utveckling 
av infrastruktur, löpande destinationsutveckling och marknadskommunikation med fo-
kus på internationell marknadsföring och PR. 
 
Primärkommuner som är part i avtal om Sydostleden är Växjö kommun, Tingsryds 
kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla 
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kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. De 
ansvarar och beslutar om följande insatser:  

part i detta avtal.  
 
 
Drift och underhåll  

komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april – 15 oktober och är tillgänglig för cyklar 
med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, 
kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174).  
 

april – 15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. Löv, nedfallna grenar i 
vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. ”går att använda på ett komfortabelt sätt under 
cykelsäsongen” i Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier 
och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skym-
mer sikten för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 
åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en varningsskylt 
ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat.  
 
Kommunen ansvarar även för att Sydostleden inom kommunens gränser besiktigas före 
(avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april – 15 oktober). I besiktningen 
ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger kommunen att rapportera status 
till ledhuvudmannen senast den 15 november respektive 1 april. Inrapporterade brister 
ska åtgärdas senast den 15 april. Besiktningen av leden bör ske via cykel, för att kunna 
kvalitetssäkra ledens komfort och framkomlighet  
 
 
För att detta skall vara möjligt måste en budget för underhåll beslutas och en plan göras 
upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt annan 

D Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda på ett 

D Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför cykelsäsongen (15 
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annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar på de sträckor 
som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap.  
 

 

leden inom kommunens gränser.  

att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet och är 
rena.  

 

så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en ansökan skickas till 
ledhuvudmannen, som i samverkan med ledhuvudmannagruppen utvärderar förslaget 
utifrån Trafikverkets kriterier, och skickar ansökan till Trafikverket som ska utvärdera 
om ansökan ska beviljas. För att kunna beviljas krävs att den nya sträckningen uppfyller 
kraven enligt Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cy-
kelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Tra-
fikverket, december 2014.  
 
Vägvisningsskyltar på Sydostleden  

 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen i samråd med Miljö- och byggnadsför-
valtningen samt tekniska avdelningen.  
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
 
 
 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
 

D Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde om inget 

D Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

D Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och underhåll av 

D Ser till 

D Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

D Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens gränser där 

D När en skylt har imapporterats skadad eller försvunnen 
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SAMARBETSAVTAL AVSENDE SYDOSTLEDEN 

Detta samarbetsavtal har denna dag träffats mellan (nedan kallat pmterna): 

(A) Region Skåne, org. nr. 232100-0255, med adress 291 89 Kristianstad 

(B) Region Kronoberg 

(C) Region Blekinge 

(D) Växjö kommun 

(E) Tingsryds kommun 

(F) Olofströms kommun 

(G) Karlshamns kommun 

(H) Sölvesborgs kommun 

(I) Bromölla kommun 

(J) Kristianstad kommun 

(K) Tomelilla kommun 

(L) Simrishamns kommun 

(M) Destination Småland AB 

(N) Tourism in Skåne AB 

(0) Trafikverket 

1 Bakgrund 

1.1 Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 
Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden. Tillsammans 
med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna 
att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled av internationell standard. 

Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan parterna där 
resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En tillfällig omledning 
finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent lösning måste finnas på plats 
inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. den 21 september 2020. 

1.2 Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder finns framtagna i 
Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 
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Trafikverket, december 2014 samt Vägledning för regional cykelvägvisning, 
Trafikverket, mars 2014. 

2 Målsättning och verksamhet 

2.1 Åtaganden enligt detta avtal gäller så länge leden officiellt är nationellt klassad. 

2.2 I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över rollen som 
ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där alla kommande insatser ska 
ingå i respektive parts ordinarie arbete. Fastställande av arbetsordning och 
rollfördelning ska utgå ifrån pmterna och fördelas på drift och underhåll, kommande 
utveckling av infrastruktur, löpande destinationsutveckling och 
marknadskommunikation med fokus på internationell marknadsföring och PR. 

2.3 Syftet med detta avtal är att reglera roll- och ansvarsfördelning samt ett åtagande mellan 
samarbetspmterna kring framtida finansiering av samverkan och utveckling av 
Sydostleden. 

2.4 Målsättningen med detta samarbete är att Sydostleden tillsammans med Sydkustleden 
och Kattegattleden ska vara en nationell turismcykelled och en reseanledning i 
världsklass. Sydostleden ska bidra till en stark utveckling av cykelturism i södra 
Sverige. Sydostleden ska också utgöra en möjlighet till landsbygdsutveckling, 
möjligheter för cykelpendling, lokal rekreation samt positiv påverkan för miljön och 
bättre hälsa. Det är parternas intention att det gemensamma utvecklingsarbetet med 
Sydostleden ska vara långsiktigt och bidra till en växande besöksnäring, en växande 
turism, en god ekonomisk utveckling och en ökad folkhälsa. 

2.5 Det m·bete som sker inom ramen för detta samarbete och i övrigt hos parterna ska bidra 
till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög kvalitet av underlag, vägvisning 
och säkerhet, vidare produktutveckling inom besöksnäringen samt nationell och 
internationell marknadsföring av hög kvalitet. Sydostleden ska kopplas till 
tåg/bussnoder i syfte att förenkla tillgängligheten till leden. 

3 Ledhuvudmannens roll 

3.1 Region Skåne ska vara ledhuvudman för Sydostleden. 

3.2 Ledhuvudmannen samordnar följande insatser: 

• Arbetet med förvaltning och utveckling av frågor kring fysisk infrastruktur och 
vägvisning utifrån gällande nationella och regionala planer. 

• Initiera och inspirera regionala turismorganisationer till arbete med 
destinationsutveckling, nationell och internationell marknadsföring och 
kommunikation samt utveckling av Sydostledens ledsträckning. 
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• Drift och utvecklingsarbete för den publika hemsidan och sociala medier för 
Sydostleden samt ett system för synpunktshantering. 

Ledhuvudmannen har vidare ansvaret för följande insatser: 

• Sammankalla ledhuvudmannagruppen och infrastrukturgruppen. 

• I samråd med kommunerna ta fram statistik utifrån besöksräknare på strategiskt 
utvalda platser till nytta för Sydostledens utveckling. 

• Årligen, och i samverkan med parterna, ta fram förslag till verksamhetsplan 
avseende inriktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret. 
Verksamhetsplanen ska omfatta insatser som avses genomföras inom ramen för 
budget 

• Att senast vid utgången av februari månad vmje år göra en verksamhetsmässig 
uppföljning och ekonomisk redogörelse för det närmast föregående 
kalenderåret vilken ska översändas till parterna. 

• I förekommande fall representera Sydostleden nationellt och internationellt. 

4 Kommunernas roll 

Primärkommuner som är pmt i detta avtal, dvs. Växjö kommun, Tingsryds kommun, 
Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla kommun, 
Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun ansvarar och 
beslutar om följande insatser: 

• Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 
annan pmt i detta avtal. 

Drift och underhåll 
• Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda 

på ett komfmtabelt sätt under cykelsäsongen 15 april - 15 oktober och är 
tillgänglig för cyklar med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation 
och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket 
Publikationsnummer: 2014:174). 

• Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför 
cykelsäsongen (15 april - 15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. 
Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. "går att 
använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen" i Cykelleder för 
rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 
Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skymmer sikten 
för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 
åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en 
varningsskylt ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat. 
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• Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde om 
inget annat har avtalats . Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar på 
de sträckor som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 

• Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

• Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och 
underhåll av leden inom kommunens gränser. 

• Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet 
och är rena. 

• Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

• Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens gränser 
där så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en ansökan 
skickas till ledhuvudmannen, som i samverkan med ledhuvudmannagruppen 
utvärderar förslaget utifrån Trafikverkets kriterier, och skickar ansökan till 
Trafikverket som ska utvärdera om ansökan ska beviljas. För att kunna beviljas 
krävs att den nya sträckningen uppfyller kraven enligt Klassificeringen och 
kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cykelleder för rekreation och 
turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket, december 
2014. 

Vägvisningsskyltar på Sydost/eden 

• När en skylt har inrapporterats skadad eller försvunnen ska en ny skylt finnas 
på plats inom 2 veckor. Kommunen ansvarar för att ersätta skadade eller 
försvunna skyltar på det enskilda- och kommunala vägnätet. Trafikverket 
ansvarar på motsvarande sätt för skyltningen på det statliga vägnätet. 
Kommunen och Trafikverket ska också säkerställa att samtliga skyltar är 
synliga och inte skyms av till exempel buskage. 

• Planerad omskyltning av Sydostleden ska ske i samråd mellan 
ledhuvudmannen, kommunen, Trafikverket och enskilda väghållare. Vid 
tillfällen då leden måste stängas skall omledning ske av leden med tillräcklig 
vägvisning. 

Besiktning av Sydost/eden 

• Kommunen ansvarar för att Sydostleden inom kommunens gränser besiktigas 
före (avser slutbesiktning) och efter vaije cykelsäsong (15 april- 15 oktober). I 
besiktningen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger kommunen 
att rappo1tera status till ledhuvudmannen senast den 15 november respektive 1 
april. Imapporterade brister ska åtgärdas senast den 15 april. Besiktningen av 
leden bör ske via cykel, för att kunna kvalitetssäkra ledens komfort och 
framkomlighet 
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Destinationsutveckling och marknadsföring 

• Aktivt verka för att i samverkan med regionala turismorganisationema och i 
förekommande fall näringslivsaktörer i respektive kommun genomföra insatser 
för destinations- och produktutveckling samt marknadsföring av Sydostleden 
och kommunen. 

5 Regionala turismorganisationernas roll 

Destination Småland AB och Region Blekinge ansvarar för att i samverkan med 
kommunerna genomföra följande: 

• I förekommande fall delta i destination- och produktutveckling, internationell 
marknadsföring, PR och kommunikation i och för Sydostleden. 

• Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 
annan part i detta avtal. 

Tourism in Skåne AB ansvarar för att leda följande insatser i samverkan med patterna 
i detta avtal: 

• Genom särskilt avtal med Ledhuvudmannen initiera och leda det gemensamma 
utvecklingsarbetet inom destinationsutveckling samt internationell 
marknadsföring, PR och kommunikation tillsammans med relevanta parter från 
kommuner enligt detta avtal samt Destination Småland AB och Region 
Blekinge. 

6 Trafikverkets roll 

Trafikverket beslutar om utmärkning av leden och ska därför tillfrågas vid förändring 
av ledsträckningen. 

Trafikverket deltar som adjungerad ( dvs. med talesrätt men utan rösträtt) i 
ledhuvudmannagruppen och deltar i form av nationell myndighet med ansvar för 
långsiktig planering för alla trafikslag där cykel är ett trafikslag samt som väghållare för 
delsträckor av Sydostleden. 

6.1 Som väghållare ansvarar Trafikverket för 

• förvaltning, drift och underhåll av leden på statligt vägnät. 
• behandlingen och utmärkning av leden då leden etableras 
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7 Samverkan och styrning 

7 .1 Ledhuvudmannagrupp 

7 .1.1 Partenas samverkan enligt detta avtal ska på strategisk och övergripande nivå 
koordineras av en ledhuvudmannagrupp bestående av totalt nio (9) ledamöter. 
Ledhuvudmannagruppen ansvarar för frågor av principiell och strategisk karaktär och 
ska årligen i samverkan fastställa mål och inriktning för det kommande samarbetet. 
Ledhuvudmannagruppen ska sträva efter att vara en naturlig samtalspartner i 
förhållande till parterna och deras tjänstemän/politiker vad avser frågor som berör 
Sydostleden. 

7 .1.2 Ledhuvudmannagruppen ska årligen fastställa en verksamhetsplan med tillhörande 
budget avseende inriktningen på pattemas samarbete det kommande kalenderåret (se 
3.2). 

7 .1.3 Ledhuvudmannagruppen ansvarar för att, i förekommande fall samordna och vid behov 
ta fram särskilda överenskommelser avseende projekt som parterna beslutar om ska 
finansieras utanför budget. 

7 .1.4 Ledhuvudmannagruppen ska säkerställa att samarbetet mellan pattema följs upp på ett 
relevant sätt för att kunna föreslå löpande förbättringar av arbetsformerna samt att göra 
en utvärdering av samarbetet efter tre år. 

7.1 .5 Följande patter ska utse vardera en ledamot i ledhuvudmannagruppen: Region Skåne, 
Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun, Karlshamns kommun, 
Kristianstad kommun och Simrishamns kommun samt Destination Småland AB och 
Tourism in Skåne AB. Den av ledhuvudmannen utsedd projektledare får delta vid 
ledhuvudmannagruppens möten men ska inte ha någon rösträtt. 

7.1.6 Ledhuvudmannen är sammankallande för ledhuvudmannagruppen som ska 
sammanträda minst två gånger per år. En majoritet av ledamöterna har alltid rätt att 
begära att ytterligare möten hålls . 

8 Ekonomi, m.m. 

8.1 För finansiering av verksamhetsplanen ansvarar pa1terna Region Kronoberg, Region 
Blekinge, Region Skåne samt följande kommuner: Växjö, Tingsryd, Olofström, 
Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn. 

8.2 De insatser som genomförs inom ramen för den årligen beslutade verksamhetsplanen 
ska finansieras på sätt som framgår av den mellan pattema framförhandlade budgeten (i 
detta avtal "budget"), se bilaga 1. Ingendera patten ska ha någon skyldighet att skjuta 
till medel utöver budget. 

8.3 Pattemas respektive del av budget ska inbetalas till ledhuvudmannen på ett av denne 
anvisat bankkonto senast 31 mars respektive år (för 2017 gäller 30 september). 
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8.4 Budget avser år 2017-2019. Parterna ska senast I januari 2019 påbö1ja diskussioner 
angående antagande av ny budget för ny period. Diskussionerna ska föras i god anda 
utifrån följande icke-bindande grundprinciper: 

• Insatser inom ramen för ny budget ska tas fram utefter särskilt framtagen 
fördelningsnyckel baserat på invånarantal och ledsträckning. 

• Hälften av finansiering ska komma från Region Skåne, Region Kronoberg och 
Region Blekinge. 

• Hälften av finansiering ska komma från de parter som är primärkommuner. 
• Vardera parten ska ta egna kostnader som uppstår med anledning av deltagande 

i möten med ledhuvudmannagruppen, infrastrukturgruppen 
destinationsutveckling- och internationell marknadsföringsgrupp. 

8.5 Respektive primärkommun finansierar drift och underhåll på sitt egna vägnät samt 
finansierar genomförande av nya och förändrade sträckningar av Sydostleden inom den 
egna kommunens gränser. 

8.6 Utmärkning för ledens pennanenta dragning finansieras av Trafikverket. 

8.7 Vid en eventuell avveckling av leden tar var och en sina kostnader för att återställa 
leden i ursprungligt skick. Återbetalning av inbetalade medel återgår enligt 
fördelningsnyckeln för medfinansiering. 

9 Avtalstid och villkor för avtalets bestånd 

9. I Detta avtal är villkorat av: 

(a) att primärkommun eller region beslutar att godkänna detta avtal senast 30 
september 2017; 

(b) att Trafikverket beslutar godkänna detta avtal senast 30 september 2017; 

(c) att respektive regional turismorganisation beslutat godkänna detta avtal senast 30 
september 2017. 

9 .2 Detta avtal gäller från det att det blivit unde1tecknat av samtliga parter och de villkor 
som gäller för avtalets bestånd enligt punkt 9. I ovan är uppfyllda och till och med den 
31 december 2019. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med ett år i taget såvida 
inte parterna kommer överens om annat. Oaktat vad som sägs ovan, är det paiternas 
intention att det gemensamma arbetet med Sydostleden som sker inom ramen för detta 
avtal ska vara långsiktigt och att Sydostleden ska förbli en attraktiv nationell 
turismcykelled över en längre period. 

9.3 För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de 
villkor som anges ovan i punkt 8.1 ska ingen av paiterna ha rätt att framställa något 
ekonomiskt anspråk på de övriga parterna. 
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10 Övriga bestämmelser 

10.1 Detta avtal kan sägas upp till omedelbart upphörande av pa1t utan angivande av skäl 
och innebär att avtalet upphör att gälla för uppsägande pmt. Pmt som träder ur detta 
avtal ska dock i möjligaste mån, men utan att vara juridiskt bunden dä1till, verka för att 
Sydostleden hålls ihop och förblir en attraktiv nationell turismcykelled. Avtalet ska i 
tillämpliga delar fo1tsätta gälla för övriga pmter. Uppsägning ska ske skriftligt och 
ställas till Region Skåne. Om Region Skåne säger upp avtalet ska uppsägning ske 
skriftligt till samtliga pmter i ledhuvudmannagruppen. 

10.2 Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen 
unde1tecknade av samtliga parter. 

10.3 Detta avtal utgör pmternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter 
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar 
och överenskommelser mellan pmterna med anknytning därtill. 

10.4 Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan 
pmterna och, för det fall tvist inte kunnat lösas genom förhandling, i andra hand vid 
svensk allmän domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans. 

Detta samarbetsavtal hm· upprättats i ett (1) originalexemplar vilket innehas av Region Skåne och 
fjorton (14) kopior av vilka övriga pmterna erhållit var sitt. 

Ort, datum 
REGION SKÅNE 

Mikael Stamming 
Utvecklingsdirektör 

Ort, datum 
REGION BLEKINGE 

Ort, datum 
KRISTIANSTAD KOMMUN 

Ort, datum 
REGION KRONOBERG 

O1t, datum 
VÄXJÖ KOMMUN 

Ort, datum 
SIMRISHAMNS KOMMUN 
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01i, datum 
TINGSRYDS KOMMUN 

01i, datum 
KARLSHAMNS KOMMUN 

Ort, datum 
BROMÖLLA KOMMUN 

01i, datum 
DESTINATION SMÅLAND AB 

01i, datum 
TRAFIK VERKET 

Ort, datum 
OLOFSTRÖMS KOMMUN 

01i, datum 
SÖLVESBORGS KOMMUN 

Ort, datum 
TOMELILLA KOMMUN 

01i, datum 
TOURISM IN SKÅNE AB 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR SYDOSTLEDEN 

BAKGRUND 

Sydostleden utgör en kraftfull investering hos de t re regionerna Kronoberg, Blekinge och Skåne samt 

de nio kommunerna Växjö, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och 

Simrishamn, som innebär stora möjligheter för besöksnäringen. 

2005 genomförde NUTEK {nuvarande Tillväxtverket) tillsammans med regionala turistorganisationer, 

en bedömning av var nationella cykelleder skulle kunna skapas. Sydost leden och Kattegattleden 

lyftes fram. Anledningen var att kvalitetscertifieringar av cykelleder efterfrågades av utländska 

besökare och att nationella cykelleder utgör en kvalitetsstämpel som möjliggör gemensamma 

marknadsföringsinsatser. Under perioden 2008 till 2016 genomfördes ett omfattande arbete med 

Region Kronoberg som ansvarig för projektledningen. 27 mil nationell cykelled etablerades genom 

nio kommuner: Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla 

och Simrishamn. I juni 2016 invigdes leden och Region Skåne tog ansvar för ledhuvudmannaskapet. 

Sydostleden hade vid invigningen en hög attraktionskraft med många möjligheter till upplevelser. 

Leden angör bland annat två nationalparker, två biosfärområden och en skärgård. Leden blev 

Sveriges andra nationellt klassade turismcykelled efter Kattegattleden med förankring i de kriterier 

som garanterar hög trafiksäkerhet, bekvämlighet och hög attraktions kraft. 

ORGAN ISATION 

Inom ramen för samarbetet med Sydostledens utveckling {se samarbetsavtal) bidrar följande parter 

till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög kvalitet av underlag, vägvisning och säkerhet, 

vidare produktutveckling inom besöksnäringen samt nationell och internationell marknadsföring av 

hög kvalitet . 

Led huvudman 

Region Skåne 

Ledhuvudmannagrupp: 

Region Kronoberg, Region Blekinge/Visit Blekinge, Region Skåne, Växjö kommun, Kristianstad 

kommun, Simrishamns kommun, Karlshamns Kommun, Destination Småland och Tourism in Skåne. 

I nfrastru ktu rgru pp: 

Region Skåne (sammankallande) . Region Blekinge, Region Kronoberg, Trafikverket, Växjö kommun, 

Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla 

kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 
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Grupp för destinationsutveckling: 
Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Region Blekinge alternativt Visit Blekinge 

Växjö kommun, Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs 

kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 

Grupp för Internationell marknadsföring och kommunikation: 
Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Region Blekinge alternativt Visit Blekinge, 

Växjö kommun, Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs 

kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 

VERKSAM H ETSU PP DRAG 

Ledhuvudmannagruppen för Sydostleden ska årligen fastställa en verksamhetsplan avseende 

inriktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret (hänvisning till samarbetsavtal för 

Sydostleden). Verksamhetsmässig uppföljning och ekonomisk redogörelse för det närmast 

föregående kalenderåret (med start 2018) tas fram av Ledhuvudmannen och översändes till 

parterna. 

VISION 

• Vision tas fram i ett gemensamt arbete hösten 2017 inom ledhuvudmannagruppen. 

STRATEGISKA MÅL 

• Sydost leden ska med sin infrastruktur ge nya möjligheter till ledbaserad turism och fortsatt 

utveckling av både befintlig och ny besöksnäring samt serviceutbud 

• Sydostleden ska ge möjligheter för cykelpendling för lokal befolkning och lokal rekreation. 

• Sydostleden ska som led inspirera till hållbar utveckling och ett hållbart beteende (ur alla tre 

perspektiven - social, ekonomisk och miljömässig) 

EFFEKTMÅL 

• Sydostleden ska skapa en ökad omsättning om minst SO MSEK i besöks näringen längs med 

leden 2020 

• Sydostleden ska 2020 ha minst 8 000 besökare som cyklar hela leden varje år och minst 

30 000 som cyklar delar av den. 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅRET SOM GENOMFÖRS AV 

LEDHUVUDMANNEN 

• Hos parterna ett förankrat och undertecknat samarbetsavtal med tillhörande budget. 

• Mall för besiktning av leden samt information kring hantering av förslag till om ledning mm, 

s.k. Årshjul, utsändes senast 15 februari samt 1 oktober till infrastrukturansvariga i respektive 

kommun. 
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• Minst två genomförda med möte med Infrastrukturansvariga från respektive kommun samt 

Trafikverket där avstämning av besiktning av leden genomförs. 

• Två genomförda möten med Ledhuvudmannagruppen. 

• Ta fram ett nytt förslag till om ledning vid Brösarp. Nytt förslag ska godkännas senast 1 

september 2021. 

• Ta fram förslag på placering av besöksräknare i samråd med Infrastrukturgruppen. 

• Medverka vid Bike & Hike mässan i Utrecht/Holland, Gent/Belgien samt Svenska 

Cykelmässan i Göteborg mars 2017. 

• Två nyhetsbrev med aktuell information till målgruppen infrastrukturansvariga, 

turismansvariga samt besöksnäringsföretag utmed Sydostleden. 

• Varumärkesplattsform tas fram i samarbete med turismansvariga (leds av kommunikatör). 

• Kommunikationsstrategi nationellt och internationellt tas fram i samarbete med 

turismansvariga (leds av kommunikatör) . 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅRET SOM GENOM FÖRS AV ANSVARIG 

DESTI NATIONSUTVECKLI NGSG RU PP 

• Uppstart av destinationsutvecklingsarbete. Tourism in Skåne genomför under 

verksamhetsåret ett destinationsutvecklingsarbete tillsammans med turistansvariga i 

kommunerna. En eller flera inspirationsträffar genomförs dels med turistansvariga, dels med 

företag verksamma utmed leden - se beskrivning av destinationsutveckling. 

PRIORITERADE AKTIVITETER DET KOMMANDE ÅRET SOM GENOMFÖRS AV TOURISM 

IN SKÅNE 

• Ny hemsida för Sydostleden med interaktiva kartor. 

• Ta fram en ny inspirationsfolder som ska delas ut gratis till cykelturister m.fl. 

• Ta fram mässmaterial till monter för deltagande i Svenska Cykel mässan, Göteborg (mars) 

DESTINATIONSUTVECKLING OCH INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING OCH 

KOMMUNIKATION 

För att nå en hållbar och exportmogen cykelled av världsklass ska Sydostledens konkurrenskraft 

stärkas i interaktion mellan destinationens intressenter. Vidare ska kunskapen om den 

internationella målgruppens behov och drivkraft stärkas för att kunna anpassa den egna 

verksamheten och för att kunna erbjuda produkter och tjänster som matchar efterfrågan. 

GEMENSAMMA AKTIVITETER SOM SKA GENOMFÖRAS I 

DESTINATIONSUTVECKLINGSARBETET 

• Inventering av företag utmed leden och inom närområdet (5 km från leden). 

• Ta fram strategi om hur vi skapar en sömlös upplevelse av Sydostleden för besökaren (utan 

kommun eller länsgränser). 

• Strategi för hur vi på bästa sätt når exportmognad och nya säsonger (vår och höst)? 

• Inventera utvecklingsbehov i kommun, region, näring i förhållande till Sydostleden. 
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• I Skåne och inom ramarna för HPU - projektet (Hållbar produktutveckling för natur- och 

kulturprodukter) genomföra projektinsatser med 20 deltagande företagare längs 

Sydostleden och med detta skapa metod för produktutveckling 

• Enkät till företagare efter cykelsäsongen som utvärderar 2017 års arbete och erfarenheter 

MÖTEN SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER ÅRET INOM 

DESTINATIONSUTVECKLINGSARBETET 

• Februari: uppstartsmöte destinationsutvecklingsgruppen/tu ristsamordnare från 

kommunerna . 

• April/maj: I nspirationsträff inför säsongen för företagen under våren 

• Oktober: möte med destinationsutvecklingsgruppen. 

• Fler möten kan planeras in efter behov, både med näring och 

desti n ati onsutveckli ngsgru ppe n. 

INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING 

Att locka internationella besökare kommer att vara viktigt för att skapa en hållbar tillväxt i den 

turistiska omsättningen kring Sydostleden. Genom att avsätta och investera i en marknadsbudet för 

långsiktig internationell marknadsföring inom Tourism in Skånes, Region Blekinges och Destinations 

Smålands partnerskap med VisitSweden kommer vi långsiktigt att bygga kännedom på våra 

prioriterade marknader. 

Genom samarbetet med Tourism in Skåne, Region Blekinges, Destination Småland och VisitSweden 

kommer Sydostleden i sättas i samband med varumärket Sverige och kopplas ihop med andra 

attraktiva aktiva naturupplevelser. Förutom att kommunikationen blir mer relevant för målgruppen 

växlas också budgeten upp och kombineras samtidigt med andra aktörers resurser, vilket skapar en 

utväxling av marknadsinsatserna. 

Att skapa kännedom och få genomslag på internationella marknader kräver både långsiktighet och 

resurser. Tanken är att vi under tre år succesivt ökar resurserna för de internationella 

marknadsinsatserna genom att kommunerna och företagarna längs leden också bidrar. Mer resurser 

betyder med synlighet i fler kanaler. 

Det internationella marknadsarbetet består till huvudsak av tre delar: Marknadsföring via köpta och 

egna kanaler, PR och bearbetning av researrangörsledet s.k. Trave! trade. 

Marknadsföringsinsatser 

Vi satsar framförallt på att skapa kommunikation i digitala kanaler och väcka uppmärksamhet, skapa 

intresse och bygga kännedom. Kanalerna väljs noggrant ut baserat på hur relevanta de är för 

målgruppen och hur de kan bidra till att skapa trovärdig kommunikation som kan ta oss närmare 

målet att attrahera fler utländska besökare till att cykla på Sydostleden. En kombination mellan 

intresseväckande, kännedomsbyggande och "call to action"-kommunikation eftersträvas för att möta 

målgruppen i olika faser. 
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PR 
Den mest trovärdiga och värdefulla kommunikationen är att andra berättar om Sydostleden . Därför 

kommer en viktig del av vårt marknadsarbete bestå av att anordna s.k. press resor för journalister och 

bloggare från våra prioriterade marknader. En annan viktig del som täcks upp av PR-samarbetet med 

Tourism in Skåne, Destinations Smålands och VisitSweden är pressutskick och bearbetning av 

journalister och publicister. 

Trave! Trade 
På två av våra marknader (Tyskland och Nederländerna) är researrangörsledet ett viktigt led i att nå 

ut på marknaden. Vi kommer genom Tourism in Skåne och Destination Småland arbeta med att hitta 

researrangörer som är intresserade av att skapa resor längs Sydostleden och därmed komma ut i 

viktiga säljkanaler på marknaderna. 

INVENTERING AV VILKA RESURSER SOM FINNS ATT TILLGÅ (se samarbetsavtal 

avseende ansvarsområden) 

• Hos Ledhuvudmannen: Projektledning samt kommunikatör 

• Styrgruppen för Led huvudmannen/Region Skåne som stöd inför förankring av 

samarbetsavtalet. 

• Tourism in Skåne: leder destinationsutvecklingsarbete, uppbyggnad av hemsida. Stöd i 

internationell marknadsföring och kommunikation. 

• Ledhuvudmannagrupp (representanter för Region Kronoberg, Region Blekinge/Visit Blekinge, 

Region Skåne, Tourism in Skåne AB, Destination Småland AB, Växjö kommun, Karlshamns 

kommun, Kristianstad kommun samt Simrishamns kommun) som beslutar om 

verksamhetsplanen och budget samt följer upp verksamheten. 

• Representanter från Sydostleden-kommunernas infrastruktur i syfte att medverka i drift

underhåll och utvecklingsarbete. 

• Representanter från Sydostledens lokala och regionala turismorganisationer i syfte att 

medverka i utvecklingsarbete samt marknadsföra Sydostleden. 

• Trafikverket avseende skyltning och med ansvar för eget vägnät samt remissinstans vid 

om ledning. 
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SVDOSTLEDEN BUDGET 2017 - 2019 

INTÄKTER FINANSIERING 2017 2018 2019 Ansvar 

9 kommuner: Tingsryd, Olofström, Bromölla, Ka rlshamn, Sö lvesborg, Krist ianst ad, Tomelilla, Simrishamn. 

Fördelning enl nyckeltal, se nedan . 500000 500000 500000 Kommuner/org, fakturering projekt ledning 

Region Skåne 121,6 km 500000 500000 500000 Beslut RUN/Region Skåne 2016-08-26 (Avsättning medel 2017 - 2019) 

Region Blekinge, 62,2 km 200000 200000 200000 Region Blekinge, fakturering projektledning 

Region Kronoberg, 86,2 km 240000 240000 240000 Region Kronoberg, fakturering projektledning 

SUMMA INTÄKTER FINANSIERING 1440000 1440000 1440000 

ÖVRIGA INTÄKTER 

Sydostleden-broschyren 50000 50000 50000 Projektledning 

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 50000 50000 50000 

KOSTNADER 2017 2018 2019 

Projektledning, 100 % tjänst. Samarbete med Sydkustledens PL 670000 685000 699000 

Kommunikation och internationell marknadsföring, 20 % + 15 % (Tourism in Skåne) 190000 194000 198000 

Svenska Cykelmässan, monter samt omkostn. 25000 35000 35000 Projektledning, alla kommuner/org 

- Annonsering Svenska Cykel mässan 3500 15000 15000 Kommunikatör 

Fotografering/bilder Sydostleden (hemsida, broschyrmaterial mm) 60000 Kommunikatör, alla kommuner/arg 

Sydostledens hemsida, ny plattform: omdesign och vidareutveckling 20000 Tourism in Skåne 

- Översättning ny hemsida engelska och tyska 20000 Tourism in Skåne 

Nyupptryck Sydostledenbroschyr inkl. översättn ing 70000 60000 Kommunikatör, projektledning, upphandling 

- Design, grafiskt arbete 20000 Komm unikatör, upphandling 

Facebook annonsering 15000 15000 15000 Kommunikatör 

Resultyfi, adwords mm 20000 20000 25000 Tourism in Skåne 

Tryck av informationsfolder Sydostleden (gratisexemplar) 7900 20000 25000 Kommunikatör 

- Översättning engelska och tyska informationsfo lder Sydostleden 15905 16000 16000 Tourism in Skåne 

ISY - administrationskostnader och frakt Sydoostledenbroschyrer och informiitonsfoldern 10000 10000 10000 Projektledning 

Va rumärkesplattform 75000 Kommunikatör, alla kommuner/arg, projektledni ng 

Destinationsutveckling: paketering, B2B, kunskap, nätverk, Ansvarig Tourism in Skåne 100000 100000 100000 Tourism in Skåne, alla kommuner/org 

lnspirationsföreläsninngar, värdskap mm. 30000 30000 Projektledning, Tourism in Skåne, alla kommuner/ arg 

Marknadsföring internationel la marknader, PR, event. Ansvarig: Tourism in Skå ne 200000 200000 200000 Tourism in Skåne 

Medverkan i internationella Bike & Hike mässor t il lsammans med Visit Sweden 12000 15000 15000 Tourism in Skåne, ev. projektledning 

Infrastrukturmöten m kommuner 10000 10000 10000 Projektledn ing, alla kommuner/arg 

Övriga - resekost, adm, övr möten (ledhuvudmannagrupp, LOK-gruppen, bes iktn ing Sydostleden) 35000 35000 35000 Projektledning 

SUMMA KOSTNADER 1489305 1490000 1488000 

DIFFERENS 695 0 2000 



Antal inv per % av totalt 

Fördelning medfinansiering kommuner enligt sträcking Sydostleden samt antal invånare per 31 december 2016. Km 31 dec 2016 antal inv Summa medfinansiering kommuner 

Växjö 24,21 89 500 30% 150000 

Tingsryd 49,66 12 393 4% 20000 

Olofström 12,31 13417 5% 25000 

Karlshamn 30,92 32130 11% 55000 

Sölvesborg 31,29 17 437 6% 30000 

Bromölla 23,06 12 625 4% 20000 

Kristianstad 41,08 83191 28% 140000 

Tomelilla 21,65 13 330 5% 25000 

Simrishamn 35,82 19485 7% 35000 

Summa 270 293 508 100% 500 000 



Fördelning me            Km
 Antal inv per 31 
dec 2016 

% av total 
ledsträcka

Summa 
medfinansie
ring 
kommuner

Växjö 24              89 500               30% 150000

Tingsryd 50              12 393               4% 20000

Olofström 12              13 417               5% 25000

Karlshamn 31              32 130               11% 55000

Sölvesborg 31              17 437               6% 30000

Bromölla 23              12 625               4% 20000

Kristianstad 41              83 191               28% 140000

Tomelilla 22              13 330               5% 25000

Simrishamn 36              19 485               7% 35000

Summa 270           293 508             100% 500 000
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Remissvar ”Tätortsnära wifi” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda kost-
nad och lämplig lokalisering för införande av fritt wifi på i kommunen och en därtill 
hörande tidplan för verkställande om beslut därom fattas.  
 
Vidare skall man ta fram lämpligt förslag till grundläggande uppföranderegler i ett fritt 
wifi i samråd med Kansliavdelning, säkerhetssamordnare och Utvecklingsavdelning.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att sammanfatta vid 
vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt wifi behövs samt utreda kostnad här-
för. 
 
Sammanfattning 
 
Se vidare i Bilaga A 
 
Beskrivning av ärendet 
Utredningen har gjorts genom kontakter med flera kommuner och inläsning av olika 
dokument.  
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Säkerhetssamordnare 
Utvecklingsavdelningen 
 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
 

Christina Gutiérrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Utredning av tätortsnära wifi i Tingsryds kommun 
 
Enligt iis.se – svenskarna och internet 2016 finns det nu i genomsnitt 2,07 datorer och 
1,13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil 
och 65 procent en surfplatta. Redan i åttaårsåldern har över hälften (55 %) tillgång till 
en egen smart mobil. 
 
I genomsnitt använder vi i Sverige internet 24 timmar i veckan, säger samma källa. 
Drygt 9 av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan förra året. Personer 
mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. 
Mer och mer blir mobilt. Svenskarna fortsätter att använda mobilen mer och mer. 78 
procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. 
41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland 
de upp till 25 år är Iphone i klar majoritet, medan Android är vanligare bland de över 46 
år. 
 
Barn och unga är storanvändare. Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fort-
sätter att öka. Tre av fyra 2-åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med 
fem procentenheter sedan förra året då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de 
allra yngsta barnen använder internet varje dag. 
 
Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent 
av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla 
pojkarna. 
 
Enligt Post- och telestyrelsens senaste mobiltäcknings- och Bredbandskartläggning vid 
tiden 1 oktober 2016 var det inom Tingsryds kommun som helhet 33,76 % av hushållen 
som hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s via fiber eller fiber-LAN. Inom 
kommunens landsbygdsområden utanför tätorter och småorter var motsvarande andel 
47,96 %. Inom kommunens tätorter är dock andelen hushåll som har tillgång till denna 
bredbandskapacitet betydligt lägre och faktiskt den lägsta i Kronobergs län. Det bör 
dock nämnas att det under 2017 genomförs betydande bredbandsutbyggnader inom tä-
torterna i Tingsryds kommun:  
I Ryd och Linneryd bygger Wexnet AB under 2017 ut bredband via fiber till samtliga 
hushåll. Liknande utbyggnadsplaner i Konga och delar av Väckelsång har aviserats av 
Bredbandsbolaget och Telenor. Under senhösten 2016 avslutade Wexnet AB en etapp 
av bredbandsutbyggnaden till samtliga hushåll och företag öster om Torggatan i Tings-
ryd. Även inom kommunens landsbygdsområden pågår omfattande satsningar för fort-
satt bredbands-utbyggnad. En relativt omfattande bredbandsutbyggnad i Tingsryds 
kommun kan således konstateras i nuläget och sannolikt kommer dessa investeringar att 
återspeglas i Post- och telestyrelsens nästkommande bredbandskartläggning.  
 

Christina Gutiérrez Mambom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Kommunen har 7 tätorter/kommundelscentra med följande antal invånare 2016-12-31; 
Tingsryd med 2 984 invånare, Urshult med 885 invånare, Ryd med 1 444 invånare, 
Väckelsång med 942 invånare, Linneryd med 445 invånare, Rävemåla med 298 invå-
nare och Konga med 502 invånare.  
 
I publika och offentliga lokaler finns idag möjlighet till gratis, trådlös internetuppkopp-
ling, wifi,  på följande platser: 
Kommunbiblioteket i Tingsryd 
Kommunbiblioteket i Ryd 
Biblioteket i Urshultsskolan 
Biblioteket i Väckelsångsskolan 
Biblioteket i Linnerydsskolan 
Biblioteket i Byahuset i Rävemåla (Inom Byahuset erbjuds wifi av Byahusföreningen) 
Biblioteket i Örmoskolan i Allhuset i Konga 
I samtliga bibliotek finns publika datorer som ingår i Tingsryds kommuns fasta datanät-
verk. 
 
På de kommunala äldreboendena, skolor, i idrottshallar och andra sportanläggningar 
erbjuds idag inte wifi. I kommunhuset finns möjlighet för den som ber om en kod i 
Medborgarkontoret.  
 
Det råder osäkerhet i frågan om det finns privata aktörer inom Tingsryds kommun som 
erbjuder gratis wifi. 
 
Den digitala utvecklingen har närmast exploderat de senaste tio åren. Fler och fler digi-
tala tjänster utvecklas samtidigt som den manuella servicen minskat inom ett flertal om-
råden, särskilt på landsbygden. Det gäller exempelvis banktjänster, kontakter med stat-
liga myndigheter, vård och handel.  
 
I Tingsryds kommun finns Swedbank med kontor i Tingsryd, Handelsbanken med kon-
tor i Tingsryd och Sparbanken Eken med kontor i Ryd och i Rävemåla. Samtliga dessa 
banker erbjuder digitala tjänster och internetbank.  
 
Arbetsförmedlingen finns endast i Tingsryd och har öppet med självservice må-fre kl. 9-
18. Därutöver tar man enbart emot bokade besök på kontoret i Tingsryd. Denna myn-
dighet liksom alla andra erbjuder allt fler tjänster som är digitala.  
 
Inom vården sker också en utveckling av digitala tjänster.  
 
I den budgetpropositionen 2015 och 2016 står det att ”Digitala tjänster ska, så långt det 
är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 
medborgare och företag.” 
 
Regeringen och SKL har med anledning av detta tagit fram en gemensam avsiktsförkla-
ring med syfta att samverka för att skapa en offentlig förvaltning som möter upp mot 
privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett alltmer digitaliserat 
samhälle. Där framhåller man vikten av att prioritera digital service i första hand.  
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Fördelar och nackdelar med fritt wifi 
 
Att kunna ta del av digitala tjänster och att själv kunna kommunicera digitalt blir mer 
och mer en demokrati-fråga. Den som vill ha kontakt med myndigheter, uttrycka sin 
åsikt, betala sina räkningar, deklarera eller läsa tidningen förväntas koppla upp sig och 
genomföra sina aktiviteter digitalt. Om alla invånare skall ha samma rättigheter och 
skyldigheter behöver samhället och kommunen medverka till att så mång som möjligt 
kan få tillträde till den digitala arenan. 
 
Internetuppkoppling är också en infrastrukturell förutsättning för kommunikation mel-
lan människor och organisationer. Om man vill främja innovation och entreprenörskap i 
största allmänhet måste infrastrukturella förutsättningar finnas för utbyte av idéer och 
utveckling av desamma.  
 
En plats attraktivitet bestäms av en mängd faktorer som alla är subjektiva då attraktivitet 
är en upplevelse hos människor. För en växande grupp människor i Sverige är wifi en 
sak som uppfattas positivt.  
 
Det skall även sägas att det också finns en grupp i samhället som betraktar den digitala 
utvecklingen kritiskt och höjer ett varnande finger. Man eftersträvar surffria zoner där 
man slipper oroa sig för de hälsoeffekter man misstänker att användandet av datorer, 
surfplattor och telefoner kan ha. Det finns också synpunkter på hur det flitiga surfandet 
ändrar sociala vanor och umgängesmönster på ett negativt sätt.  
 
Man bör även fundera över den kommersiella aspekten kring wifi. Telefonbolag och 
andra aktörer erbjuder idag uppkoppling mot nätet mot avgift. Det kan handla om abon-
nemang eller att konsumenten köper en begränsad mängd datatrafik t.ex. genom ett kon-
tantkort hos ett telefonbolag. Att inrätta fritt wifi i kommunala anläggningar innebär att 
man med skattemedel finansierar tjänster som privata bolag tar betalt för.  
 
I ett beslut som Konkurrensverket tagit i december 2015, Dnr 706/2014, gällande 
Helsingborgs kommun har man gjort den sammantagna bedömningen att de konkur-
renssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna av kommunens marknadspå-
verkan i nuläget inte uppnått sådan betydelse som krävs för ingripande enl. 3 kap. 27§ 
KL. (Konkurrenslagen)  
 
Trenden idag är sjunkande priser för abonnemang och kontantkort. Det finns på mark-
naden många operatörer och bolag som erbjuder uppkoppling. 
 
Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning, ”Svenskarnas användning av tele-
foni och internet – PTS individundersökning.” I den senaste som gjordes 2015 såg man 
att var tredje respondent uppgav att de har fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig inter-
netanslutning. Omkring 97% använde mobiltelefon för privat bruk och 9 av 10 har en 
smart telefon. I stort sett alla ringer med mobilen men andelen som även använder in-
ternet med mobilen ökar stadigt. Under det senaste halvåret hade 85 procent av mobi-
lanvändarna gjort detta. Även användningen av andra tjänster som t.ex. rörlig bild, mu-
sik, sociala medier och samhällstjänster via mobilen har 
ökat. Yngre var mer flitiga användare av dessa tjänster än äldre. Ett ökat antal 
mobilanvändare kopplar också upp sig mot trådlösa nätverk (WiFi). I 2015 års under-
sökning svarade 76 procent att de använt WiFi , vilket kan jämföras med 63 procent 
2013.Fördelningen mellan abonnemang och kontantkort har vi inte lyckats få fram. I 
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PTS senaste rapport ”Sammanfattning av Svensk telekommarknad första halvåret 2016” 
uppges det att det i Sverige finns 14,5 miljoner mobilabonnemang.   
 
Man kan tänka sig att de individer som inte är attraktiva för telefonbolagen som kunder 
p.g.a. att de har för låg inkomst, ingen fast inkomst eller betalningsanmärkningar är 
hänvisade till platser med fritt wifi. Dessa personer är idag förmodligen inte intressanta 
för telefonbolagen i vilket fall som helst då de har låg eller ingen betalningsförmåga.  
Genom att införa fritt wifi i kommunala lokaler ger man dem en möjlighet till delaktig-
het.  
 
Man kan också förmoda att de allra flesta kunder till bolag som erbjuder internetupp-
koppling inte finner det tillräckligt att endast utnyttja wifi i lokaler där detta är gratis. 
Av praktiska skäl kan man tänka sig att merparten av kunderna kommer att fortsätta 
köpa tjänsterna av de bolag som erbjuder dem men se den fria tillgången till wifi i 
kommunala lokaler som ett komplement.  
 
En annan aspekt av fritt wifi är att uppkopplingsmöjligheterna kan användas i kriminella 
syften. Man bör betänka att användare kan vara svåra att spåra. Till exempel kan perso-
ner utsättas för kränkningar och hot, eller bedrägeribrott. Kommunen kan riskera att 
tappa förtroende som IT-partner, om grundläggande säkerhetsstandard inte följs. 
 
Förslag till åtgärder 
 
I förslaget till åtgärder står att det bör bli lättare att till exempel surfa i kommunala verk-
samheter, i simhallar och på kommunens omvårdnadsboenden. Likaså att kommunen 
erbjuder fritt wifi vid olika kommunala event och tävlingar.  På så sätt ökas möjligheten 
för den grupp som inte självklart har ekonomi och förutsättningar att ha ett eget abon-
nemang och kommunen bidrar därmed till att tillgängliggöra digital kommunikation till 
fler.  
Inledningsvis är det lämpligt att erbjuda detta i de av kommunens lokaler där det redan 
finns trådlöst nät. Framöver kan man fortsätta utbyggnaden så att det blir ännu fler plat-
ser men varje gång bör en noggrann konsekvensanalys göras. Enligt SKL bör trådlös 
internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven 
verksamhet få anses ingå i den kommunala kompetensen. Detsamma gäller vid tidsbe-
gränsade kommunala arrangemang inom t.ex. sport eller kultur.  
I många kommuner har man infört fritt wifi t.ex. vid ett torg eller annat område. Detta 
skulle kunna konkurrera med privata aktörer men har å andra sidan genomförts på flera 
håll i landet.  
 
Man bör ha en viss återhållsamhet. Det är möjligt att ett utbrett fritt wifi strider mot 
kommunallagen och att det konkurrerar med privata aktörer. Detta har inte prövats fullt 
ut.  
I rapporten ” It-infrastrukturen – i dag och i framtiden” från Riksdagen 2016 står det:  
”Flera kommuner erbjuder gratis wifi. Konkurrensverket inledde på eget initiativ 
en prövning av Helsingborgs tillhandahållande av trådlöst internet på 
allmän plats. Verket fann inte något stöd för att wifi-verksamhet som tillhandahålls 
på allmän plats skulle rymmas inom den kommunala kompetensen. 
Konkurrensverket avskrev dock ärendet, eftersom konkurrensstörningen i det 
specifika fallet inte bedömdes tillräckligt stor för ett ingripande. Att tillhandahålla 
wifi när kommunala angelägenheter ska utföras är dock sannolikt kompetensenligt.” 
 
SKL har inte tagit ställning för eller emot men listar bland annat dessa argument samt 
risken för användning i kriminella syften. Man bör därför överväga om man vill att an-
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vändare av kommunens internetanslutning skall följa några grundläggande uppförande-
regler.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
När utvecklingsavdelningen har försökt se hur man hanterat frågan i andra kommuner 
har man inte kunnat se någon särredovisning av kostnader för fritt wifi. Det verkar ha 
ingått i den vanliga posten för internetuppkoppling. Kostnadsdelen bör särskilt utredas 
innan beslut eventuellt kan tas i frågan. Det gäller såväl investeringskostnad, ökad tra-
fikkostnad som de kostnader som uppstår pga att vissa människor inte har möjlighet att 
ta del av den digitala kommunikationen genom fritt wifi. Vi saknar kännedom om hur 
stor gruppen är i Tingsryds kommun.   
 
 

PTS gjorden undersökning 2010: ”Äldre svenskar och internet 2010” där en stor majori-
tet av de tillfrågade att de saknar behov och intresse av internet och i de öppna svaren 
hänvisar många till hög ålder som orsak till att de inte använder internet. Några har 
funktionsnedsättning som gör det svårt eller omöjligt att använda internet och andra 
tycker att det är för dyrt. Bristande kunskap framhålls av några, ibland också med hän-
visning till att man tycker att man är för gammal för att lära sig. Ett mindre antal har 
problem med att kunna få bredband där de bor.  
Några få av de tillfrågade har i öppna svar uppgett att de planerar att skaffa internet och 
ett fåtal har gett uttryck för en frustration av att stå utanför, genom att inte använda in-
ternet. Men mer än fyra femtedelar anser sig klara sig bra utan internet och ingen tycker 
att det är svårt att klara sig utan internet.  
De huvudsakliga och återkommande kategorierna av orsaker som de tillfrågade angav 
för att inte ha tillgång till dator eller mobiltelefon med internetabonnemang, alternativt 
inte använda den internetuppkoppling som man har tillgång till, var: 
 

 
 

 
 

 
Den grupp som får utökade möjligheter vid ett införande av fritt wifi är de som tycker 
att kostnaden är för hög.  
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingsavdelningen 
 
 

D Saknar intresse eller behov av internet och datorer 
D Hög ålder och/eller funktionshinder 
D Saknar kunskap 
D Tycker att kostnaden är för hög 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

L 

§ 280 

Uppdrag gällande utredning om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommun 
Dm 2016/ 377 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att göra en utredning om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommuns orter. 

2. Utredningen ska innehålla förslag på omfattning och kostnadskalkyl. 

3. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 
januari månad 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att en utredning genomförs om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 

I Otdragsbestyrkande 2016-10-05 



Ärende 21 

Ansökan om bidrag Tingsryd 

Handel 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
Yttrande om Tingsryds Handel ansökan om bidrag 
 
Förslag till beslut 
Att bevilja Tingsryds Handel ett arrangemangsbidrag på 7 000 kronor att anvisas från 
kontot för näringslivsutveckling. Det sökta bidraget är 70 000 kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Handel har i skrivelse 2017-07-07 inlämnat en samlingsansökan vad gäller 
bidrag om totalt 70 000:- för genomförda och planerade aktiviteter 2017. Bland aktivite-
terna finns våryra, höstfest och julskyltning. Man redovisar kostnader för våryran på 
70 000:- där det ingår annonsering, gage till artister och underhållare, scen, tillstånd och 
arvode till koordinator.  
 
Tingsryds Handel arbetar aktivt och målmedvetet med att värna om samhällets fortsatta 
existens. Målet är att ha en levande by och man ordnar för att stödja detta en rad olika 
aktiviteter under 2017. Tingsryds Handels aktivitetsplan för 2017 innehåller 8 olika 
event spridda över året. Tingsryds Handels engagemang har ett stort värde för att skapa 
event för handeln i Tingsryd vilket bidrar till ett levande centrum i Tingsryd.  
 
Tidigare år har Tingsryds kommun beviljat verksamhetsbidrag till Tingsryds Handel 
genom attraktivitetsprogrammet. Detta finns inte längre. Bidragsnivåerna för sockenråd 
och liknande som arrangerar event 2017 är så länge som budgetramen medger: 
- Aktivitet som pågår under högst en dag – 8 000 kronor. 
 
För att visa på betydelsen av Tingsryds Handels arrangemang under 2017 föreslås att 
våryran jämställs med liknande arrangemang utifrån det utrymme som finns i budgeten. 
Under hösten läggs ett nytt framtida bidragssystem för föreningsliv och ideell sektor 
fram för politiska beslut.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Tingsryds Handel 
Utvecklingsavdelningen 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
 
 
 
 

Christina Gutiérrez Malmbom 
076 774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



  2(2) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 
 
 
 
Christina Gutiérrez Malmbom 
Utvecklingschef 
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Syftet med Tingsryd /,andel är att värna om saml,ällets fortsatta existens. 
Vårt mål är att l,a en levande ocl, blomstrande by. 
Vi arrangerar ocl, driver igenom aktiviteter som gagnar boende ocl, besökare i vår 
kommun 

Kommunstyrelsen 
Tingsryds Kommun 
Box 88 
3 62 22 Tingsryd 

Ansökan om kommunalt bidrag till Tingsryd Handel 

Tingsryd Handel ansöker, med stöda av bifogade handlingar, om kommunalt bidrag för genomförda och 

planerade aktiviteter för 2017 . 

Den bifogade preliminära aktivitetsplanen beskriver våra aktiviteter, så som våryra, hästfest och 

julskyltning, En bifogad aktivitetsplan för 2016 och 2017 och ett årsmötesprotokoll. 

Vi bifogar även vårt medlemsregister, som består av företag i kommunen. 

Vi har i år på Våryran anlitat en välkänd "ståup" komiker Jessica Persson, samt anlitat Kulturverkstan vid 

detta tillfälle. 

Vi ansöker om ett bidrag på 70000 kr 

Med Vänlig hälsning 
/ 
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Aktivitetsplan 2017 Tingsryd Handel 

Feb Semmelcheckar sista lördagen, delas ut till kunde som handlar 
Aktivitet ett visst belopp 

Mars Blomstercheckar sista lördagen , delas ut till kunder som 
Aktivitet handlar för ett visst belopp 

April Våryra - Böijes jubileum. Lyxshopping för 10000 kr, 

( 
Aktivitet erbjudande i butiker, presenttior, avstängning av storgatan för 

knallar, föreningar etc., underhållning av kulturverkstan, med 
Jessica som höll i allsång och stand -up, ansiktsmålning , 
fiskdamm, karusell , veteranbilar, bakluckaloppis mm 

( 
Juni Utdelning av stipendier till gymnasieskolornas Wasa och AMB 
Aktivitet Uf -företag som utmärkt sig under året. Presentkort på 1500 kr 

x2 samt diplom 

Juli Cirkusbiljetter delas ut till 14'nder som handlar för en viss 
Aktivitet summa 

( 8/7) gäller under juli månad på Tingsryd Resort 

Oktober Höstfest - Börjes skördemarknad ( 6-7 /10) 
Aktivitet Aktivitet Återbäring 28/10 - Handla i butiker o lämna in ditt 

kvitto, få pengar tillbaka (En pott på 5000 Kr) 

( 
November F öretagsgalan, där årets butik/handlare/tjänsteföretag 
Aktivitet nomineras utav allmänheten. 

( December Julskyltning, sammankallar föreningar /klasser 
Julmusik som ljuder i byn 

Annonserii:3 Annonsering sker i Nya Allehanda, SMP , BLT, Facebook ,samt 
TH hemsida 
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Kostnader för 2017 års Våryra 
• Annonsering 15000 kr 
• Kulturverkstan 8000 kr 
• Jessica Person (stand up) 8000kr 
• Scen samt bänkar 7000 kr 
• Lyxshoppingen 10000 kr ,p-kort 1 000kr 
• Jörgen Andersson ( arvode koordinator) 9000 kr 
• Tillstånd för avstängning Storgatan ca 1000 kr 
• Totalt ca 60000 kr 
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ANNAS KLIPPHÖRNA 
ANTIKAFF ÄREN hobygard@telia.com 
BIGGANS CAFE 
BILDELAR I TINGSRYD AB info@biltab.se 
BJS RADIO TV AB bjs.michael@telia.com 
BÖRJES TINGSRYD AB kontor@borjes-tingsryd.se 
CARLQVIST BIL AB kennert.korner@carlqvistbil.se 
EKSTRÖMS MÖBLER AB ekstromsmobler@telia.com 
FOHLINS REDOVISNINGSBYRÅ AB johnny.fohlin@fohlins.se 
FRISÖRSTUGAN HON & HAN 
FÄRG & VVS BUTIKEN farg.vvsbutiken@telia.com 
H M BERG emiljulius5@hotmail.com 

i+ALLABRO ELEKRISKA AB niclas.elheim@hallabroel.se 
HUMAN MARKETING AB info@humanmarketing.se 
HÄRLINS EFTR. harlinseftr@telia.com 
HÖIJERS OPTIK&GULD AB hoijers@telia.com 
ICA SUPERMARKET TINGSRYD simon.andersson@supermarket.ica.se 
JITECH AB mikael.johnsson@jitech.se 
KONGA CYKEL & MOTOR AB therese@kcomab.se 
KORPALYCKE FASTIGHETS AB huskultur@hotmail.com 
LILLA HJÄRTAT HB lilla-hjartat@hotmail.com 

Lyckbackes Begravningsbyrå Tingsryd info@lyckbackes.se 
LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG ingela.gronevik@lfkronoberg.se 
NELSSON GARDEN AB 
MOD NYA MODERATERNA I TINGSRYDS KOMMUN 
ORTHEX SWEDEN AB opto@orthexgroup.com 
OTTOSSON SCREEN AB jorgen@screenab.com 
Salong Känsla för ditt ego lotta@kansla.eu 
SMP SMÅLANDSPOSTEN/GOTA MEDIA 
Specialsnickeriet i Tingsryd AB info@specialsnickeriet.com 

1. Sticka-Nu med Systrarna Liljegren HB sticka-nu@hotmail.com 
739833830 SUNT & SÅNT mariapetersen76@live.se 
47745100 SWEDBANK tommy.elm@swedbank.se 
19058 TINGHOCKEY info@tinghockey.com 
19525 TINGSRYD IT ekonomi@tingsrydit.se 
10554 TINGSRYD RESORT info@tingsrydres01i.se 
55150 TINGSRYDS AUTOVERKSTAD info@autoverkstaden.se 
47710000 TINGSRYDS EGENDOMSBYRÅjj@tieg.se 
10060 TINGSRYDS JÄRN AB caroline@tingsryds.com 
47718175 TINGSRYDS MÅLERI OCH GOLV AB 
54400 TRENSUM FOOD AB jlt@trensums.se 
31429 UMA umayvonnekarlsson@yahoo.se 
30070 ÅKES OPTIK ake _ optik@hotmail.com 



Tingsryd Handel 
1 samverkan med Svensk handel 

Tingsryd Handel Årsmöte 2017-04-06 
Plast Tingsryd Resort kl 18.30 

I. Mötet öppnas 
2. Fastställande av röstlängd 

Dagordning 

3. Val av ordförande och sekreterare 
4. Val av justerare att jämte ordf. justera protokoll. 
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Tingsryd Handel 
, samverk,m med Svensk handel 

Protokoll Årsmöte 

Tingsryd Handel Årsmöte 2017-04-06 

Plast Tingsryd Resort kl 18 .30 

Närvarande: Christina Bengtsson, Helena Löwenstierna, Mikael Uleskog, Madelene Hellberg, 

Christina Kjelsson, Jan-Olof Collen, Åke Sjögren, Ingvor Sjögren, Begnt-Åke Rungegård, Jörgen 

Andersson, Liselott Engström 

§1. 

§2. 

§3. 

§4. 

§5. 

§6. 

§7. 

§8. 

Mötet öppnas 

Årsmötet öppnas av Christina Bengtsson, sittande ordf. för perioden 

Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fast ställde Helena L till rösträknare 

Val av ordförande och sekreterare på årsmöte. 

Årsmötet valdes Christina Bengtsson till ordf. , och Liselott Engström till sekr., 

Val av justerare att jämte ordf. justera protokoll. 

Årsmötet valdes Helena Löwenstiei:er och Christina Kjellsson 

Mötet utlysande 

Årsmötet ansåg att årsmötet har blivit utlyst i behörig tid och ordning 

Fastställande av föredragningslista/dagordning 

Årsmötet ansåg att fasthållande av dagordning är i sin ordning. 

föredragning av styrelsensförvaltningsberättelse 

Ordförande Christina Bengtsson läste upp styrelsens förvaltningsberättelse, som 

godkändes av årsmötet. 

Föredragning av revisorernas berättelse. 

Christina Ben1:,rt.sson läste upp den ekonomiska redogörelsen (resultat och 
balansräkningen). Årsmötet beslutade att med godkännande lägga den ekonomiska 
redogörelsen till handlingarna med ett tillägg om att ifrågasätta en skatteskuld på 
22546 kr 
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§9. Beslut om (lllsvar.\frihet 

Årsmötet beslutande att godkänna styrelsens ansvarsfrihet för perioden. 

§10. Behandling av motioner/förslag 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

§I 1. Fastställande av avgifter, medlemsavgifter och aktivitetsavgift 

Årsmötet beslutade om en ny aktivitetsavgift för nya medlemmar. 

§12. 

§13. 

§14. 

§15. 

§16. 

§17. 

§18. 

Där ett erbjudande första året skulle utgå med en halvering på ordinarie pris i respektive 

kategori. 

Fastställande av arvoden 

Årsmötet beslutad om fastställandet av arvode ti Il ordförande och sekreterare, arvodet 

utgår med 2x5000 till vardera och betalas ut i två omgångar. 

Val av ordförande 

Årsmötet beslutade Cina Bengtsson till ordförande på lår 

Val av vice ordförande 

Årsmötet beslutande Liselott Engström till vice ordf., på lår 

Val av sekreterare 

Årsmötet beslutande Liselott Engström till sekreterare, på 1 år 

Val av kassör 

Årsmötet beslutade Jörgen Johansen till kassör på lår 

Val av styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade Bent-Åke Rungegård, Ingvar Sjögren, Helena Löwenstirena och 

Jonas Söderberg på I år 

Val av suppleanter 

Årsmötet beslutade Madelene Hellberg, Mikael Uleskog och 

Jan-Olof Collen I år 

§ 19. Val av revisor och revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade Jonny Fohlin och Göran Svensson på lår 

§20. Val av ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade Evelyn Liljegren och Åke Sjögren på lår 



( 

( 

( 

( 

Tingsryd Handel 
i samverkan med Svensk handel 

§21. Val av ombud till regionförbundets årsmöte, Handel Kronoberg 

§22. 

§23. 

§24. 

Årsmötet beslutade Christina Bengtsson på I år 

Val av firmatecknare 

Årsmötet beslutade. Cina och Jörgen till firmatecknare var för sig upp till I 0000kr och 

tillsammans vid belopp över denna summa 

Övriga frågor 

• Årsmötet beslutade att styrelsen på kommande styrelsemöte skall titta på 

aktivitetsavgiftens avgifts1<ategorier. Önskemål från årsmötet är att få en mer 

relevanta avgifter utifrån storlek på företag. 

• Årsmötet hade som starkt önskemål om en fortsatt diskussion gällande torgets 

utveckling i Tingsryd. Årsmötet beslutade att Jörgen Anderssons, Bent-Åke 

Rungegård och Jörgen Johansen ansvara för" Torgfrågan" 

• Årsmötet fick vetskap av Christina Bengtsson, att nu finns det marknadsstånd i 

Tingsryd Handels ägo. Priset 3000 kr/9 meter. Dessa kommer att förvaras hos 

Bengt - Åke Rungegård 

Mötet avslutas 

Årsmötet avslutade, och Christina tackade alla som var där. 
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Liselott Engström 

Mötessekreterare 

} / ' 
,2f/N/_q/{6z~ 

Helena Löwestierna 
1 

Christina Bengtsson 

Mötesordförande 

1~11--Tu~ C ~---------Y]---. ---------------

Christina Kjelsson 

Justerare 

~-~-~~=------------------
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Arsberättelse 

Tingsryd Handel 2016 

Tingsryd Handel lämnade aktivitetsplan för 2016 till kommunen samt 

sökte projektbidrag för utveckling av handel och besöksnäring. 

(75000kr TUFAB AB) föreningen fick 70000kr. 

Föreningen har nu en hemsida, www.tingsrydhandel.se. En 

enkätundervisning genomfördes under våren om den lokala handeln, 

man fick in ca 250 svar. Det viktigaste var; 

- Mer varierat utbud av affärer 

- Fler specialbutiker 

- Personlig service 

- Ett attraktivt centrum 

Enkäterna låg ute i butikerna, Wasaskolan, Amb och i kommunhuset. 

Nya Allehanda hjälpte till med hemsida och enkätbroschyrerna. 

Elever från Wasaskolan gjorde sammanställningen. 

Ros-Marie Pettersson var föreningens samordnare under året. Jörgen 

Andersson är kordinator, han är ansvarig för våryra, hästfest och 

julskyltning. 

Tingsryd Handel erhöll föreningsbidrag från Handel Kronoberg på 

25000kr samt stipendium bidrag på 4000kr. Stipendiet tilldelades 

elever på Amb (MV PART UF) i form av presentkort hos Tingsryd 

Handel på Sx600kr, blommor och diplom. Detta delades ut av 

ordförande Chistina Bengtsson. 

I-september åkte Christina Bengtsson och Jörgen Johansen (från 

styrelsen) på studieresa till Gillileje, Köpenhamn och Höganäs. 



' I 

Medbjudna på denna resa var Mikael Jeansen, Anna Johansson, 

Kenneth Görtz (Kommunen), Jörgen Andersson (Nya Allehanda), 

Anders Eriksson (Korpalycke fastigheter). Det var en inspirerad 

"tripp" där fokus var att se hur man på dessa ställen jobbar med den 

lokala handeln och utveckling av centrum. 

Tingsryd Handel har haft 2 medlemsmöten och 6 protokollförda 

styrelsemöten förutom årsmötet. 

( Handel Kronoberg har haft 2 protokollförda styrelsemöten samt 

årsmöte. 

( 
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Evenemang 2016 

Februari - Semmelcheckar 

Mars - Blomstercheckar 

April -Våryra, lyxshopping (Börjes Jubileum) 

Maj - Bakluckeloppis 

Juni - Invigning av sydostleden vid Tingsryd Resort (S000kr bidrag 

från kommunen) 

Juli - Cirkusbiljetter 

Oktober - Hästfest (Börjes Skördemarknad). Återbäringen i butikerna 

November - Företagsgala. Julskyltning 

Tingsryd Handel har annonserat i Nya Allehanda, SMP sam BLT. 

Uppvaktat kommunen med centrumplan för torget samt köp av 

torggrillen. 

Ros-Marie slutar som samordnare i föreningen vid årsskiftet. 

Vid pennan. Ordförande Christina Bengtsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

' V1 . ' 

§ 152 

Besök från Tingsryds Handel 
Dnr 2017 /482 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Tingsryds Handels styrelse besöker arbetsutskottet för 
samtal om hur olika aktörer kan arbeta för en ökad handel i Tingsryd. De 
som medverkar från styrelsen är Christina Bengtsson, Jörgen Johansen, 
Helena Löwenstierna och Jonas Söderberg. 

Punkter som tas upp är: 

Frågor om kommunens vision för handel 
Vikten av arrangemang för att locka kunder till Tingsryd 
Levande torg 
Personlig service som konkunensmedel 
Kommunal information till aktörer i samverkansärenden 
Parkering som ligger nära butiker 
Näthandel som konkunenter till lokala butiker 
Inflyttning och attraktivitet i de olika orterna, på kort och lång sikt 
Priser på bostäder 
Kommunens bygglovshantering 
Ansökan om bidrag till aktiviteter 
Öppenhet för entreprenörer som står för volymhandel 
Stöd till företagare i generationsväxling 
Näringsidkares samarbete med utvecklingsavdelningen och de 
näringslivsutvecklare som nyligen anställts 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Utvecklingschefen 
Tingsryd Handel 

I Otdragsbestyrkande 



Ärende 23 

Begäran om utbetalning till 

Hovets byanät för utbyggnad 

av bredband i Skogsryd 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

   
   
 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  
    
 
 
 
Yttrande med anledning av ansökan från HovetS Byanät om förskottering 
motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad  
 
 
Förslag till beslut 
Att avvakta pågående utrednings- och planeringsprocess angående eventuell förändring 
av del av stamnätssträcka för fiberutbyggnad i området öster och nordost om Linneryd.  

 
Beskrivning av ärendet 
HovetS Byanät Ekonomisk förening har i skrivelse 2017-05-14 till Tingsryds kommun 
ansökt om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad. 
 
Gemensamma överläggningar mellan företrädare för HovetS Byanät, Tingsryds kom-
mun, Tingsryds Energi AB samt Wexnet AB har ägt rum på kommunalkontoret i Tings-
ryd 2017-06-02. Vid mötet redovisade företrädarna för HovetS Byanät en Projektplan 
för HovetS byanät. Föreningen har ännu inte fått någon bidragstilldelning vid de två 
beslutsomgångar som länsstyrelsen hittills genomfört.  
Det noterades på mötet att Telia har aviserat att telestationen i Skogsnäs kommer att 
stängas 2018-05-31. 
Från HovetS Byanät framfördes på mötet behovet av en av Tingsryds kommun finansi-
erad stamledning mellan Hammarsnäs och Ledbacken i Skogsryds by. Företrädarna för 
Wexnet, TEAB och Tingsryds kommun lovade att titta närmare på ansökan om förskott 
och det redovisade önskemålet om stamnätsutbyggnad inom den södra delen av HovetS 
Byanät. 
 
Wexnet AB har 2017-08-28 till TEAB och Tingsryds kommun översänt utred-
ning/förslag avseende förändrad stamnätssträckning för framtida fiberkabel i det be-
rörda området.  
 
För närvarande har inga beslut tagits av TEAB-Tingsryds kommun-Wexnet i frågan om 
eventuell förändrad stamnätsutbyggnad med anledning av framställningarna från Ho-
vetS Byanät.  
Föreningen HovetS Byanät är informerad om den utredningsprocess som pågår. 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
 
 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

Kommunens beslut skickas till 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 167 

Ansökan om förskottering till Hovets byanät för utbyggnad 
av bredband i Skogsryd 
Dnr 2017/291 982 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av fördjupad information. 

Beskrivning av ärendet 

Hovets byanät ansöker om förskottering från Tingsryds kommun för 
utbyggnad av bredband i Skogsryd. Samtidigt ansöker byanätet hos Lessebo 
kommun om förskottering för fastigheter belägna i den kommunen. Tidigare 
har Tingsryds kommun beviljat ett förskotterat belopp om 43 730 kr 
(kommunstyrelsens arbetsutskott § 180, 2015-05-18). 

Byanätet har två gånger erhållit avslag på sin ansökan om EU-bidrag hos 
Jordbruksverket. Styrelsen för byanätet har i juni månad efter förfrågan haft 
ett sammanträffande med kommunstyrelsens ordförande, 
bredbandssamordnare och ordförande i Tingsryds Energi AB för samtal i 
frågan. 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun behandlar ärendet under sitt 
sammanträde dagens datum. 

Besluts underlag 

1. Ansökan om förskottering till Hovets byanät för utbyggnad av 
bredband i Skogsryd 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180, 2015-05-18 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I t I 

I O tdragsbestyrkande 



Larsson Jörgen 
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Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej. 

Ingegärd Widerström <ingegard@wilark.se> 
den 14 maj 2017 18:26 
Jeansson Mikael; Larsson Jörgen 
Inge Falk; Olof Andersson ; Ingrid Andersson 
Hovets byanät ansökan om förskottering av sökt bidrag till fiberutbyggnad 
Ansökan förskott maj 2017.doc 

Önskar att detta brev kan tas upp på kommunstyrelsen, och/eller med de som det berör. 

Vi har genom Ingrid Andersson i Skogsryd begärt ett möte med Tingsryds kommun, och hoppas då ta upp denna 
fråga och ev. konsekvenser om vi inte får något EU-bidrag i den tredje beslutsomgången heller. 

Bakgrunden nu är att Göran Jörgensson i Lessebo har begärt denna skrivelse eftersom de vill ta upp frågan om 
förskottering av stöd till våra fiberföreningar. De har KSAU i morgon 15 maj och kommunstyrelsen den 30 maj . 

Som tillägg till skrivelsen kan jag nämna att vi beräknat återstående grävning till 7500 meter inom Tingsryd och 4000 
meter inom Lessebo. 

För ev. frågor hör gärna av er. 

mvh 
Ingegärd Widerström, ordf Hovets byanät 
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Hovets byanät Ekonomisk förening 
2017-05-14 

Till Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen 

Och Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsen 

Hovets byanät 

Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för 
fiberutbyggnad 

Hovets byanät Ekonomisk förening ( org, nr: 769629-9457) har ansökt om 
EU-bidrag 2 276 338 kr vilket motsvarar 60% av den totala kostnaden för att kunna 
gräva fiber till byarna Fiskesbro, O1meshaga, Linnehult och Ugnanäs i Lessebo kommun 
samt Tällekullen, Skogsryd m fl byar, Öljemåla, Skogsnäs och Hammarsnäs i Tingsryds 
kommun. 

I dagsläget vet vi inte när beslut kommer i den tredje beslutsomgången och ej heller om vi 
överhuvudtaget får något bidrag eftesom vi är en liten förening i glesbygd som enligt 
nuvarande regler för stöd inte kan nå upp till de högsta poängen för stöd. 

Vi har inom verksamhetsområdet en anslutningsgrad på 88% av de fastboende och totalt 
för närvarande 91 medlemmar, varav 37 inom Tingsryds kommun och 54 inom Lessebo 
kommun. 
Vi har samförlagt fiberslang med Eon, (Granebo- Ledbacken) vilken enligt 
slutbesiktningen blev 4000 m i Lessebo och 2700 m i Tingsryd. ( eg. 6678 m) 
I samband med samförläggningen erhöll vi förskott från kommunerna med 306 230 kr 
varav 262 500 från Lessebo och 43 730 från Tingsryd. (Skillnaden beror på en 
felberäkning var kommungränsen går, därför mindre förskott från Tingsryd). 

Det vi nu önskar att kommunerna ska förskottera mot revers är 2 276 338 .. Fördelas detta 
på 91 anslutningar blir det 25 015 per medlem och då 
37 x 25 015 = 925 555 kr för Tingsryd-43 730= 881 825 avrundat 881 800 
54 x 25 015 = 1350810 för Lessebo, -262 500 = 1088310 avrundat 1088300. 

Begäran om utbetalning av förskottet sker då vi vet mer om vi får bidrag eller ej . 

Med vänlig hälsning 

Ingegärd Widerström, ordf 
Ugnanäs 

Olof Andersson vice ordf. 
Skogsryd 
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Justerare 

t7S 

§ 195 

Förskottering av pengar för bekostande av 
bredbandsutbyggnad vid Skogsryd, Linneryd 
Dnr 2015/230 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Hovets byanät ekonomisk 
förening 43 730 kr som förskott i bredbandsutbyggnad kring 
Skogsryd, Linneryd. 

2. Pengarna tas från de medel som är avsatta för attraktivitetshöjande 
åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningsförvaltningen i § 154, 
2015-05-04 i uppdrag att ta fram underlag för en ny bredbandsstrategi. Den 
nya strategin behöver innehålla nya former för kommunalt engagemang, 
eftersom kommunen enligt Jordbruksverkets nya regler inte längre kommer 
att kunna medfinansiera. En sådan form kan vara medverkan i 
samförläggningar/byggnationer som är en förutsättning för 
fastighetsanslutningar i fibernätet. 

Ett kommunalt beslut om medverkan behöver tas i nedanstående projekt, 
innan den nya strategin är antagen. 

Eon kommer att samarbeta med Hovets byanät ekonomisk förening i en 
bredbandsutbyggnad som sträcker sig över ett område kring Skogsryd, norr 
om Linneryd. Byggnationen är tänkt att påbörjas i slutet av maj/början av 
juni månad. Lessebo kommunstyrelse beslöt 2015-04-07 att förskottera 
kostnad för den del av projektet som berör Lessebo kommun. Enligt uppgift 
från Göran Jörgensson, ekonomichef i Lessebo kommun rör det sig om en 
förskottering motsvarande 50 % av Tingsryds kommuns del 87 500 kr, 
vilket blir 43 750 kr. 

De fastigheter inom Tingsryds kommuns område som är anslutna är i 
nuläget mer än 20 till antalet. Tidigare regler med en privat insats om minst 
20 000 kr per fastighet och ett kommunalt bidrag om maximalt 5000 kr per 
fastighet föreslås kvarstå i kommande strategi för utbyggnad i landsbygd. 
Den föreslagna förskotteringen om 43 750 kr och de föreslagna privata 
insatserna i aktuellt projektet harmonierar med dessa tidigare regler. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-05-28 
Lessebo kommunstyrelse§ 59, 2015-04-07 

I Otdragsbestyrkande -2,,,, ~ - - 0 b _0 )._ 
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§ 195 forts. 2015/230 109 

Beslutet skickas till 
Hovets byanät ekononomisk förening 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklings avdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
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14 

Justerare 

§ 180 

Ansökan om startbidrag för Hovets byanät ekonomisk 
förening 
Dnr 2015/230 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 5000 kr i startbidrag till Hovets 
byanät ekonomisk förening. 

Beskrivning av ärendet 

Hovets byanät ekonomisk förening har kommit in med en ansökan om 
startbidrag för sitt bredbandsprojekt. Den tänkta utbyggnaden täcker ett 
område både i Lessebo kommun och i Tingsryds kommun. I Tingsryds 
kommun omfattas fastigheter i och omkring Skogsryd, norr om Linneryd. 
Ansökan har handlagts vid kansliavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om startbidrag till Hovets byanät ekonomisk förening 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-05-15 
Kommunstyrelsen§ 113, 2010-08-16 

Beslut skickas till 
Hovets byanät ekonomisk förening 
Ekonomiavdelningen 

I Otd,agsbestyrkande 2015-05-19 
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Bil aga Ks Au§ 180 2015-0 5-18 

2015-05-06 

Till Tingsryds kommun 

Begäran om startbidrag till Hovets byanät, ekonomisk förening, 
Org.nr 769629-9457 

Med hänvisning till Kommunstyrelsens i Lessebo kommun beslut den 7 april 
2015, Dnr nr 2012/218-10 § 59 ansöker Hovets byanät Ekonomisk förening om 
att få utbetalt ett startbidrag å 5000 kronor till nedanstående konto. 
Motsvarande startbidrag ansökes också om hos Tingsryds kommun enligt 
muntligt löfte från Jörgen Wijk. 
Fiberföreningen kommer att ha sin verksamhet i byarna Fiskesbr,o, Ormeshaga 
med Lunden och Hult, Ugnanäs, Tällekullen, Linnehult och Skälhohnsryd i 
Lessebo kommun samt byarnä omkring Skogsryd med bl a Öljemåla/Öljeholm, 
Virshult samt Hammarsnäs och Skogsnäs i Tingsryds kommun. Området 
omfattar ca 40 km2 och antalet fastigheter är ca 55 inom området i Lessebo 
kommun och ca 60 inom Tingsryds kommun: varav en hel del numera är för 
fritids boende. Anslutningsgraden per fastboende är ca 77% i båda 
kommunerna. Hittills har tecknats 80 avtal om anslutning. 

En ekonomisk förening har bildats med en styrelse med ordförande, 7 ledamöter 
och 2 suppleanter. Revisor är Lennart Andersson ( fd Ernst&Young) Växjö samt 
Mats Carlsson ( f d kommunchef) Emmaboda. 
Ansökan om stöd hos Jordbruksverket och Länsstyrelsen kommer att inlämnas 
så snart möjligt, dock innan E.Ons grävning med samförläggning av fiber och el 
mellan Granebo och Ledbacken i Lessebo respektive Tingsryds kommuner 
påbörjas, vilket beräknas ske i slutet på maj. · 

Föreningens konto i Länsförsäkringar Bank är .9023 8413227 .(Clearingnummer 
9023.) J;?a,n,J::-r:ur 't/1-2 _ rr11 

För styr_:~sen Hove~qnät ekonomisk förening . 

<::)/Ut1c11m« ~ ui~ 
Ingegärd Widerström Waria Falk 
Ordförande Kassör 



Ärenden 24-26 

Ansökan om 
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Hemvändardag Urshult samt 

grannsamverkan i Urshult 



 2017-08-23  1(2) 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

   
   
 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  
    
 
 
 
Yttrande över Urshults Sockenråds ansökan om verksamhetsbidrag, akti-
vitetsbidrag och bidrag till Grannsamverkan/Nattpatrullen 2017 
 
 
Förslag till beslut 
Att bevilja Urshults Sockenråd ett verksamhetsbidrag på 7 000 kronor, det sökta aktivi-
tetsbidraget på 8 000 kronor för arrangemanget Hemvändardagen och det sökta bidraget 
till Grannsamverkan/Nattpatrullen på 5 000 kronor, att verksamhetsbidraget och bidra-
get till Grannsamverkan/Nattpatrullen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling 
samt att aktivitetsbidraget anvisas från kontot för näringslivsutveckling.  
 
Beskrivning av ärendet 
Urshults Sockenråd har i skrivelse 2017-06-30 inlämnat en samlingsansökan vad gäller 
kommunala bidrag enligt följande: 
Verksamhetsbidrag 8 000 kronor 
Grannsamverkan/Nattpatrullen 5 000 kronor 
Aktivitetsbidrag till Hemvändardagen den 2 juli 2017 8 000 kronor 
 
Urshults Sockenråd arbetar aktivt och målmedvetet med bygdeutvecklingen i kommun-
delen Urshult. Sockenrådets verksamhetsplan för 2017 visar tydligt Sockenrådets ambit-
ioner och arbete i dessa avseenden. Sockenrådets engagemang har ett stort värde för att 
skapa trivsel och gemenskap bland boende och besökande i bygden, för marknadsföring 
samt för att rekrytera återvändare och nyinflyttade till Tingsryds kommun i allmänhet 
och kommundelen Urshults församling i synnerhet. Urshults Sockenråd uppfyller väl 
kraven för att erhålla det årliga verksamhetsbidraget. 
 
Arrangemanget Hemvändardagen den 2 juli 2017 ligger i linje med Sockenrådets ambit-
ioner att skapa en positiv utveckling i kommundelen Urshult.  
 
Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag till lokala 
utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande fördelningsgrunder: 
- Sockentäckande utvecklingsgrupp – 7 000 kronor 
- Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar – 5 000 kronor 
Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2017 så länge budgetramen medger. 
 
Vad gäller aktivitets-/projektbidragen så är även dessa oförändrade i förhållande till-
föregående år. Bidragsnivåerna 2017 är följande så länge som budgetramen medger: 
- Aktivitet som pågår under högst en dag – 8 000 kronor 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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- Aktivitet som pågår under mer än en dag alternativt 2 eller flera olika endagsaktiviteter 
– 10 000  
 
Urshults Sockenråd har ansökt om 5 000 kronor i kommunalt bidrag för de omkostnader 
som uppkommer för att genomföra Grannsamverkan/Nattpatrullens verksamhet i Urs-
hultsområdet 2017. 
Tingsryds kommuns avsikt fr o m 2010 är att aktiva Nattpatruller skall stödjas årligen 
för det värdefulla arbete som Nattpatrullerna gör. Bidragsnivån 5 000 kronor är oföränd-
rad gentemot föregående år så länge budgetramen medger. 
  
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Urshults Sockenråd 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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Urshult 2017-06-30 Till: Tingsryds Kommun 

Härmed ansöker Urshults Socken råd (arg: 802508-7084) om bidrag för verksamhetsåret 2017. 

Verksamheten omfattar: 

Verksamhetsbidrag: 8000,-

Grannsamverkan: 5000,-
2017 -07- 0 3 

Hemvändardagen: 8000,- Om 

Anders Borgehed, Ordförande 



-----------------! T 11' ~'~·. '. 

l t:' 17 --r7- C J 

flor - ------' 

Styrelsen 2017 

~nders Borgehed - Ordförande borgehed@gmail.com 
Tel 070-5106359 

Anna Augustsson info@urshulthotell.com 

Annelie Guldstrand - Kassör annelie.guldstrand@home.se 

Bengt-Åke Karlsson bengtke.karlsson@gmail.com 

Bernd Blankenburg - Sekreterare 
bernd. blan ken bu rg@con nect2 i p. com 

Helga De Bois helgadebois@gmail.com 

Lars Fjordevik lars.fjordevik@ncc.se 

Lisa Almqvist Goran48jsson@gmail.com 

Margareta Johansson margareta.johansson 15@edu.olofstrom.se 

Per-Anders Persson pelle7780@outlook.com 

Sebastian Bocaciu sebastian.bocaciu@gmail.com 

Tomas Johansson - Vice Ordförande atomasjohansson@gmail.com 
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URSHULTSSOCKENRAD 

Dnr 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017 

1. Öka socknens attraktivitet genom att: 

• Arbeta för en positiv utveckling av närings- och föreningslivet i vårt 

område genom kontakter med berörda parter. 

- Delta med representant på företagarföreningens möten 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Ordförande 

• Arbeta för ökad trygghet och trivsel inom socknen. 

- Arrangera nattpatrullen 

När: Året runt 

Ansvarig: Tomas Johansson 

• Förbättra möjligheter till inflyttning. 

- Hälsa nya invånare välkomna 

När: Löpande 

Ansvarig: Margareta och Annelie 

• Förbättra integrationen 

- Vara aktiva och delaktiga i Träffpunkt Urshult 

- När: Året runt 

- Ansvarig: Helga och Tomas 



2. Påverkansarbete 

• Bearbeta och driva frågor som uppkommer från medborgare boendes inom 

socknen. 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Styrelsen 

• Bearbeta myndigheter och kommunala verksamheter genom skrivelser och 
personliga kontakter. 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Styrelsen 

• Aktivt delta i den fördjupade översiktsplanen för Urshult. 

- Följa upp och driva diskussioner om framtiden 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Anders 

• Följa och vara aktiva gällande utvecklingen av Nationalpark Åsnen 

- Delta i projektets referensgrupp 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Anders 

• Följa och vara aktiva gällande utvecklingen av Kurrebo 

När: Året runt 

Ansvarig: Bernt, Anders, Per, Sebastian 



• Följa och vara aktiva gällande utvecklingen av fd bibliotekslokalen samt 
fd banklokalen 

När: Året runt 

Ansvarig: Peje, Sebastian, Anders, Lars 

• Följa och vara aktiva gällande utvecklingen av trafiksäkerheten 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Per, Bernt 

3. Samverkan 

• Söka samarbete med övriga socknar inom kommunen 

Delta på kommunens möte för utvecklingsgrupper 

När: 1-2 gånger per år 

Ansvarig: 2 personer, utses på styrelsemöte 

• Samverka med kyrkan 

Delta i församlingsrådet 

När: Året runt 

Ansvarig: Bengt-Åke 

• Samverka med Destination Åsnen 

Delta i Destination Åsnen 

När: Året runt 

Ansvarig: Helga, Sebastian 



• Bekämpning av Sjögull 

När: 

Ansvarig: 

Löpande 

Anders (Tora) 

4. Medborgaraktiviteter 

• Utveckla södra Kajen 

När: 

Ansvarig: 

Året runt 

Styrelsen 

• Ansvara för trädgårdstippen 

När: 

Ansvarig: 

Vår och höst 

Peje, Annelie 

• Sköta hemsidan www.urshult.se 

När: 

Ansvarig: 

Löpande 

Helga 

• Sköta facebooksidan Urshults Sockenråd 

När: Löpande 

Ansvarig: Thomas, Bernd, Anders, Sebastian 

• Genomföra en städdag i samhället 

När: 

Ansvarig: 

1 April 09:00-11 :00 

Annelie m.fl 



• Hemvändardagen 

När: Juli 

Ansvarig: Bengt-Åke, Per-Erik 



Urshults sockenråd 2017 
Årsmöte tisdag den 24 januari i Parken i Urshult (bilaga till protokollet sida 1) 

2017 -07- 0 3 

Onr 

Efter årsmötesförhandlingarna började en engagerad diskussion om projekt södra kajen. Det 

dryftades många åsikter, förslag och ideer. Det var en bra början för ett fortsatt engagemang från 
Urshultsborna för att göra kajen attraktiv, spännande och inte minst visuellt tilltalande. 

I nuläget har Sparbanken Eken lovat att stödja projektet med 135.000 kronor. 
Hos Sydostleader (delar ut EU-pengar för landsbygdsutveckling) har socken rådet ansökt om 
150.000 kronor. Beslut fattas under våren. 
Det finns också andra sponsorer som redan lovat bidrag. I nuläget finns en preliminär budgetram 
på cirka 500.000 kronor. 

Sockenrådet har bildat fyra arbetsgrupper som ska driva projektet vidare. 
Brädgruppen: ska sälja andelar i projektet till privatpersoner, föreningar och företag. 
Entreprenadgruppen: ska utforma kajen till en samlingspunkt för Urshultsborna, knyta till sig 
entreprenörer som är villiga att hjälpa till med byggarbeten. Juridik- och ekonomigruppen: ska 
hålla kontakt med finansiärer och Tingsryds kommun angående juridiska frågor. Gruppen ska 
hantera offerter, betala räkningar och sköta projektets ekonomi. lnformationsgruppen: ska med 
modern och fräsch information göra kajen till ett "södra skyltfönstret" för Urshult, Åsnen, 
nationalparken och hela besöks- och turistnäringen. 
Fler är välkomna att ansluta sig någon arbetsgrupp. 

Brädgruppen har Tomas Johansson (070-3153645) som sammankallande. I gruppen finns också 
Lisa Almqvist, Margareta Johansson, Tora Thuresson, Per-Anders Persson och Per-Erik Petersson. 
I entreprenadsgruppen är Lars Fjordevik sammankallande (073-5353385). Medlemmar just nu är 
Morgan Fermnell, Mikael Wiberg, Mait och Jan-Erik Isaksson, Magnus Gustavsson, Anna 
Augustsson och Carin Petersson. 
Juridik- och ekonomigruppen har Anders Borgehed som sammankallande (076-8612742). Just nu 
finns han själv där samt Annelie Guldstrand och Tomas Johansson. 
För informationsgruppen är Bernd Blankenburg sammankallande (070-6704499). I gruppen just nu 
Helga De Bois, Annelie Guldstrand, Bernd Blankenburg, Anna Augustsson, Lars Johansson och Karin 
Nilsson från Destination Åsnen. 

Här ett axplock av vad som sades under diskussionen: 
Mait Isaksson: På kajen ska finnas något för alla åldrar. Bygg också en boulebana. 
Jan Borgehed: Och en kiosk! 
Thomas Hegnelius: Bygg också en scen för mindre evenemang, Låt inte husbilarna parkera för nära 
sjön. 

• 



Urshults sockenråd 2017 
Årsmöte tisdag den 24 januari i Parken i Urshult (bilaga till protokollet sida 2) 

Lisa Almqvist: Var noga med att planera för uppställningsplatser för husbilarna. 
Lars Johansson: Vad ska man göra med båtbryggan som redan finns där vid kajen? 
Tomas Johansson: Vi måste prata med varandra . Kanske det går att slå ihop olika bryggor på ett 
annat gemensamt ställe. 
Marianne Karlsson: Husbilarna ska betala en avgift per natt. 
Robert Augustsson: Bygg en kaj med mysbelysning. 
Bernd Blankenburg: Titta på hur man gjort vid Växjösjön. Där har man byggt kajen som en trappa 
och folk kan sitta där med benen i vattnet. 
Jan Borgehed: Låt dykare titta på hur bottnen egentligen ser ut i viken. 
Elsa Karlsson: Köp möbler så att folk kan sitta ihop, stora bord och långa bänkar. 
Gunnar Andersson: lnformationsgruppen ska också tänka på att informera om den verksamhet 
som förr i tiden har funnits vid kajen. Här anlade ångbåtar med stora pråmar. Förr så fraktade man 
mycket gods på sjön Åsnen. Vi i hembygdsförenigen har mycket historik och bilder från den tiden. 
Sjöfarten var livlig förr här vid kajen. 
Lars Johansson: Företagarföreningen i Urshult är inte så aktiv längre. Men där finns det pengar som 
kan användas till parkbänkar och lekplats på kajen. 

Urshult 25 januari 2017 

Vid tangentbordet: 

Bernd Blankenburg (sekreterare) . 

• 



Urshults sockenråd 2017 
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Dnr 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsemöten år 2016. Efter årsmötet den 10 mars i Parken fram till årsmötet i dag den 24 januari 
2017 har socken rådets styrelse haft sju möten (inräknat 10 januari 2017). Socken rådet har också 
arrangerat ett möte med övriga föreningar i Urshult den 21 mars. Sockenrådet är stolt över att man 
under året kunnat arbeta med flera punkter i den upprättade verksamhetsplanen för 2016. 

Nio i styrelsen. Vid årsmötet omvaldes Anders Borgehed till sockenrådets ordförande för ett år. 
Per-Erik Petersson, Annelie Guldstrand och Helga De Bois omvaldes för ett år. Nyvalda i styrelsen 
för två år: Margareta Johansson, Bengt-Åke Karlsson, Bernd Blankenburg, Per-Anders Persson. Lisa 
Almqvist valdes för ett år. Till ersättare i styrelsen valdes Tomas Johansson och Faruck Uzun (båda 
på två år). På ett år som ersättare valdes Cathrin Fermnell och Magda Svärdeborg. 

Möte med föreningar. Socken rådet bjöd in Urshults föreningar till ett gemensamt möte i Parken 
den 21 mars. Till mötet kom 24 personer från tio föreningar: Urshults föreläsningsförening, 
Urshults sockenråd, Åkrokens byalag, Urshults SPF, Rösmåla skolförening, Urshults bygdegille, 
Urshults Parkförening, hembygdsförening Gamla Urshult, Urshults LRF, Tingsryds Fågelklubb och 
Företagarna i Urshult. 
Mötesdeltagare enades om att skriva ett gemensamt brev till Tingsryds kommunfullmäktige. 
Brevet fokuserade på Urshults räddningsvärn, biblioteket och betydelsen av en översiktsplan och 
överlämnades till kommunfullmäktige tisdag den 29 mars av Tomas Johansson och Bernd 
Blankenburg. 

Äpplet och Karta. På mötet med föreningarna väckte Gunnar Andersson frågan om var Ingemar 
Svenssons kopparäpple ska placeras efter flyttning från Kurrebo. Det är oklart var äpplet befinner 
sig i dag. 
Marianne Karlsson från Parkföreningen föreslog på mötet att en karta ska tas fram som informerar 
om "var allting finns" i Urshults centrum. Kartan finns ännu inte. 

Integration. Det återstår mycket arbete för att hjälpa flyktingar med integreringen i samhället. 

Sydostleden. Det kom mycket folk till invigningen av Sydostleden den 18 juni. Det var mycket 
glädjande. Arrangemanget byggde på ett samarbete mellan Björkeborgs Bygdegårdsförening, 
Ryd kampen, Tingsryd Resort, Tingsryds kommun och Urshults socken råd. Det finns planer på att 
göra Sydostleden till ett årligt evenemang. 

Trafik. Trots nyuppsatta varningslyktor på övergången vid Sirkövägen lär trafikfrågorna i Urshult 
förbli ett angeläget tema framöver . 

• 



Urshults sockenråd 2017 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

Biblioteket: Marie Sahlberg (M) som är ordförande i Tingsryds barn- och utbildningsnämnd 
gästade sockenrådet den 5 oktober. 
Med sitt medborgarförslag som grund försökte sockenrådet att rädda biblioteket genom att hålla 
det öppet med ideellt engagemang fram till slutet av 2020. Det vill säga så länge kommunen 
måste betala hyra (drygt 196000 kronor per år) för lokalen . För Marie Sahlberg var det dock viktigt 
att bli av med lokalen så att man kunde stryka hyreskostnaden ur barn- och utbildningsnämndens 
driftsbudget. Hyran betalas nu av samhällsbyggnadsnämnden. 
Hembygdsföreningen Gamla Urshult har sedan den 28 december öppnat en bokutlåning i 
Sockenstugan. Böcker har man hämtat från biblioteken i Urshult och Konga. 

Projekt Södra kajen. Anders Borgehed och Tomas Johansson hade formulerat ansökan om bidrag 
för projektet till såväl Sparbanken Eken och Sydostleader som är ett forum för EU att utveckla 
landsbygden. 
Sparbanken Eken har redan lovat att stödja sockenrådets projekt med 135.000 kronor. Hos 
Sydostleader har vi ansökt om 150.000 kronor. Beslut fattas under våren. 
Det finns också andra sponsorer som redan lovat bidrag. 
Inom sockenrådet har vi bildat fyra arbetsgrupper som ska driva projektet vidare. 
Brädgruppen: ska sälja andelar i projektet till privatpersoner, föreningar och företag. 
Entreprenadgruppen: ska utforma kajen till en samlingspunkt för Urshultsborna, knyta till sig 
entreprenörer som är villiga att hjälpa till med byggarbeten. Juridik- och ekonomigruppen: ska 
hålla kontakt med finansiärer och Tingsryds kommun angående juridiska frågor. Gruppen ska 
hantera offerter, betala räkningar och sköta projektets ekonomi. lnformationsgruppen: ska med 
modern och fräsch information göra kajen till ett "södra skyltfönstret" för Urshult, Åsnen, 
nationalparken och hela besöks- och turistnäringen. 

Kurrebo. Det aktuella läget inför en eventuell försäljning av Kurrebo: 
I ett betänkande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning framgår att höga halter DDT 
har mätts upp vid tre genomförda provtagningar på 31 punkter varje gång. Provområdet är sex 
hektar stort och giftet har mätts upp till 50 centimeters djup (motsvarande 30000 kubikmeter 
jord). Att gräva bort en sådan mängd anses orimligt med hänvisning till en rimlighetsavvägning i 2 
Kapitel 7 paragrafen av Miljöbalken. 
Miljöavdelningen anser att gränsvärden för känslig markanvändning {bostäder, särskilt boende, 
lekplats, skola, förskola) överskrids på flera platser inom området. Därför kommer man att skriva 
ett föreläggande om förbud mot verksamhet som bedöms vara "känslig markanvändning" . 

• 



Urshults sockenråd 2017 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

Detta föreläggande ska skrivas in i fastighetsregistret och följer därmed fastigheten även vid en 
försäljning. 
I ett protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2016 noterar man att "bed 
and breakfast inte innebär känslig markanvändning". 
Något verkställande beslut om försäljning eller detaljplanering har officiellt ännu inte fattats. 

Städdagen. Trots att mängden skräp uppenbarligen minskar i samhället vill socken rådet fortsätta 
att arrangera en städdag på våren. 

Facebook. Sockenrådet satsar på Facebook istället för en egen hemsida . Tomas Johansson, Anders 
Borgehed och Bernd Blankenburg är administratörer. 

Verksamhetsplan. Den kommer att upprättas efter årsmötet. Kom gärna med nya förslag och ideer. 

Urshult 24 januari 2017 
Sockenrådets styrelse 

Anders Borgehed 

Helga De Bois 

Bernd Blankenburg 

Per-Erik Petersson Annelie Guldstrand 

Margareta Johansson Bengt-Åke Karlsson 

Per-Anders Persson Lisa Almqvist 

• 
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Urshults sockenråd 2017 

Dnr 
Årsmöte tisdag den 24 januari i Parken i Urshult sida 1 

Så kul! Denna gång kom det storpublik till sockenrådets årsmöte, nämligen 36 personen och B
salen räckte knappt till. I fjol kom 19. 
Troligen lockade den utlovade informationen om vad som ska hända på södra kajen i kyrkviken. 
Projektet har nu kommit i gång på allvar och det finns utlovade pengar för att kunna genomföra de 
planerade och nödvändiga arbetena . 

1) Ingemar Andersson valdes till mötets ordförande. 
2) Bernd Blankenburg valdes till sekreterare. 

3) Kjell Thuresson och Margareta Petersson valdes till att justera protokollet. 

4) Dagordningen godkändes och mötesdeltagarna intygade också att årsmötet hade utlysts 

korrekt med bland annat två annonser i Smålandsposten, 
5) Sockenrådets ordförande Anders Borgehed föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes av 
mötesdeltagare. Annelie Guldstrand redovisade sockenrådets ekonomi. Både årsredovisningen 
och revisorernas berättelse godkändes av mötet. Sockenrådet hade under året haft inkomster på 
25.140 kronor och utgifter på 23.685 kronor. Tillsammans med ingående saldo från 2015 hade 
socken rådet en behållning av 15.411 kronor vid slutet av 2016. 

6) Enhälligt gav mötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

7) Inga motioner hade lämnats in till årsmötet. Däremot kom Lars Johansson med ett förslag under 
mötets gång, nämligen att sockenrådet ser till att kommunen rätar til l några lyktstolpar som av 
olika anledning blivit sneda . 

8) Anders Borgehed omvaldes till sockenrådets ordförande för ett år. 
9) Annelie Guldstrand omvaldes till kassör för ett år. 
10) Omval av styrelseledamöterna Per-Erik Petersson, Annelie Guldstrand och Helga De Bois, 
Anders Borgehed, Lisa Almqvist. Alla för två år. 
11) Kvar i styrelsen för ett år: Margareta Johansson, Bengt-Åke Karlsson, Bernd Blankenburg, Per

Anders Persson. 
12) Till ersättare i styrelsen för ett år valdes Lars Fjordevik (ersätter Faruck Uzun). Ett år kvar som 
suppleant har Tomas Johansson. Nya suppleanter för två år blev Anna Augustsson och Sebastian 
Bocaciu (de ersätter Cathrin Fermnell och Magda Svärdeborg). 
13) Kicki Fohlin och Yvonne Fransson omvaldes till revisorer. 

14) Omval även av valberedningen med Lars Johansson, Hans Emanuelsson och Hans Bengtsson. 

15) Anders Borgehed visade ett bildspel om invigningen av Sydostleden. Dessutom visade han 
både en skiss och en finansieringsplan för projektet södra kajen. När det gällde Sydostleden 
inflätade hotellägaren Robert Augustsson att cykelleden redan haft positiv inverkan på uthyrningen 

av hotellrum. 

16) Diskussion om södra kajen. I det följande diskuterade mötesdeltagarna flitigt och engagerat 

• 



Urshults sockenråd 2017 
Årsmöte tisdag den 24 januari i Parken i Urshult sida 2 

projektet södra kajen. Det dryftades många åsikter, förslag och ideer. Det var en bra början för ett 
fortsatt engagemang från Urshultsborna för att göra kajen attraktiv, spännande och inte minst 
visuellt tilltalande. 

I nuläget har Sparbanken Eken lovat att stödja projektet med 135.000 kronor. 
Hos Sydostleader {delar ut EU-pengar för landsbygdsutveckling) har socken rådet ansökt om 
150.000 kronor. Beslut fattas under våren. 
Det finns också andra sponsorer som redan lovat bidrag. I nuläget finns en preliminär budgetram 
på cirka 500.000 kronor. 
Sockenrådet har bildat fyra arbetsgrupper som ska driva projektet vidare. 
Brädgruppen: ska sälja andelar i projektet till privatpersoner, föreningar och företag. 
Entreprenadgruppen: ska utforma kajen till en samlingspunkt för Urshultsborna, knyta till sig 
entreprenörer som är villiga att hjälpa till med byggarbeten. Juridik- och ekonomigruppen: ska 
hålla kontakt med finansiärer och Tingsryds kommun angående juridiska frågor. Gruppen ska 
hantera offerter, betala räkningar och sköta projektets ekonomi. lnformationsgruppen: ska med 
modern och fräsch information göra kajen till ett "södra skyltfönstret" för Urshult, Åsnen, 
nationalparken och hela besöks- och turistnäringen. 
Fler är välkomna att ansluta sig någon arbetsgrupp. 

Brädgruppen har Tomas Johansson (070-3153645) som sammankallande . I gruppen finns också 
Lisa Almqvist, Margareta Johansson, Tora Thuresson, Per-Anders Persson och Per-Erik Petersson. 
I entreprenadsgruppen är Lars Fjordevik sammankallande (073-5353385). Medlemmar just nu är 
Morgan Fermnell, Mikael Wiberg, Mait och Jan-Erik Isaksson, Magnus Gustavsson, Anna 

Augustsson och Carin Petersson. 
Juridik- och ekonomigruppen har Anders Borgehed som sammankallande (076-8612742). Just nu 
finns han själv där samt Annelie Guldstrand och Tomas Johansson. 
För informationsgruppen är Bernd Blankenburg sammankallande (070-6704499). I gruppen just nu 
Helga De Bois, Annelie Guldstrand, Bernd Blankenburg, Anna Augustsson, Lars Johansson och Karin 
Nilsson från Destination Åsnen. 

Här ett axplock av vad som sades under diskussionen: 

Mait Isaksson: På kajen ska finnas något för alla åldrar. Bygg också en boulebana. 
Jan Borgehed: Och en kiosk! 
Thomas Hegnelius : Bygg också en scen för mindre evenemang, Låt inte husbilarna parkera för nära 

sjön. 
Lisa Almqvist: Var noga med att planera för uppställningsplatser för husbilarna. 
Lars Johansson: Vad ska man göra med båtbryggan som redan finns där vid kajen? 
Tomas Johansson: Vi måste prata med varandra. Kanske det går att slå ihop olika bryggor på ett 
annat gemensamt ställe . 
Marianne Karlsson: Husbilarna ska betala en avgift per natt. 
Robert Augustsson: Bygg en kaj med mysbelysning . 

• 



Urshults sockenråd 2017 
Årsmöte tisdag den 24 januari i Parken i Urshult sida 3 

Bernd Blankenburg: Titta på hur man gjort vid Växjösjön. Där har man byggt kajen som en trappa 
och folk kan sitta där med benen i vattnet. 
Jan Borgehed: Låt dykare titta på hur bottnen egentligen ser ut i viken. 
Elsa Karlsson: Köp möbler så att folk kan sitta ihop, stora bord och långa bänkar. 
Gunnar Andersson: lnformationsgruppen ska också tänka på att informera om den verksamhet 
som förr i tiden har funnits vid kajen. Här anlade ångbåtar med stora pråmar. Förr så fraktade man 
mycket gods på sjön Åsnen. Vi i hembygdsförenigen har mycket historik och bilder från den tiden. 
Sjöfarten var livlig förr här vid kajen. 
Lars Johansson: Företagarföreningen i Urshult är inte så aktiv längre. Men där finns det pengar som 
kan användas till parkbänkar och lekplats på kajen. 

Urshult 25 januari 2017 

Vid protokollet: Justerat av: 

Bernd Blankenburg Margareta Petersson 

Kjell Thuresson 

• 



Ärenden 27-28 

Ansökan om 

verksamhetsbidrag samt 

aktivitetsbidrag Älmeboda 

sockenkommitté 



 2017-08-23  1(2) 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

   
   
 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  
    
 
 
 
Yttrande över Älmeboda Sockenkommittés ansökan om verksamhetsbi-
drag och aktivitetsbidrag 2017 
 
Förslag till beslut 
Att bevilja Älmeboda Sockenkommitté dels det sökta verksamhetsbidraget på 7 000 
kronor, dels det sökta aktivitetsbidraget på 10 000 kronor, att verksamhetsbidraget anvi-
sas från kontot för landsbygdsutveckling samt att aktivitetsbidraget anvisas från kontot 
för näringslivsutveckling.  
 
Beskrivning av ärendet 
Älmeboda Sockenkommitté har i skrivelse 2017-06-11 ansökt om dels årligt verksam-
hetsbidrag på 7 000 kronor, dels aktivitetsbidrag på 10 000 kronor. 
 
Älmeboda Sockenkommitté arbetar aktivt och målmedvetet med bygdeutvecklingen i 
kommundelen Älmeboda. Detta har ett stort värde för att skapa trivsel och gemenskap 
bland boende och besökande i bygden, för marknadsföring samt för att rekrytera åter-
vändare och nyinflyttade till Tingsryds kommun i allmänhet och kommundelen Älme-
boda församling i synnerhet. Älmeboda Sockenkommitté uppfyller väl kraven för att 
erhålla det årliga verksamhetsbidraget. 
 
Arrangemangen Knutsfesten, Landsbygdens Dag som 2017 blev Friskolans Dag den 11 
juni då den nya Friskolan i Rävemåla firades, Hemvändarhelgen den 4-6 augusti samt 
gemensamma föreningsträffar, produktionen av Älmebodabladet, Sockenalmanackan, 
E-postutskicken till tidigare utflyttade från kommundelen har ett stort värde ur bygdeut-
vecklingssynpunkt. Den från år 2015 nya satsningen på digitala TV-skärmar med lokala 
bildspel hos tre av ortens serviceföretag (dagligvarubutiken, banken och restaurangen) 
är en intressant och lokalt i bygden mycket uppskattad metod för att nå ut med informat-
ion i bygden. Informationen som visas på TV-skärmarna uppdateras fortlöpande varje 
vecka i sockenkommitténs regi. 
De tre första redovisade arrangemangen ovan omfattar sammanlagt 5 dagar. 
 
Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag till lokala 
utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande fördelningsgrunder: 
- Sockentäckande utvecklingsgrupp – 7 000 kronor 
- Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar – 5 000 kronor 
Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2017 så länge som budgetramen 
medger. 
 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Vad gäller aktivitets-/projektbidragen så är även dessa oförändrade i förhållande till-
föregående år. Bidragsnivåerna 2017 är följande så länge som budgetramen medger: 
- Aktivitet som pågår under högst en dag – 8 000 kronor 
- Aktivitet som pågår under mer än en dag alternativt 2 eller flera olika endagsaktiviteter 
– 10 000  
  
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Älmeboda Sockenkommitté 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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SOCKENKOMMITTEN 

Ansökan om bidrag för 2017 
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2017 -06- 1 5 

Dnr 

2017-06-11 
Till Kommunstyrelsen 

Härmed ansöker Älmeboda Sockenkommitte om det årliga verksamhetsbidraget 
på 7 000 kronor. 
Älmeboda Sockenkommitte är en ideell förening som tillvaratar frågor som rör bygden i 
Älmeboda Socken. Vi medverkar till att det finns en "älmebodaanda" - alltså att man tar tag i 
saker och att man är stolt över sin hembygd. 
Vi försöker alltså att se till att det händer saker i vår bygd och att de saker vi gör syns. 
Tillsammans gör vi det möjligt är vår förenings och bygdens motto. 

Vi tillhandahåller hemsidan almeboda.nu och Älmebodabladet, båda med infmmation om 
företag och föreningar, om vad som händer och är på gång. Älmebodabladet delas ut till alla 
hushåll 4-5 gånger per år. Dessa utskick kos!ar mycket pengar för vår lilla föreningskassa, 
men är väldigt uppskattade. 
e-postutskick till utflyttade, sommarboende, ungdomar, er politiker och övriga intresserade 
som vill veta vad som är på gång i vår bygd f01isätter. Dessa utskick stärker banden till 
bygden och givetvis finns tanken om att kunna locka några att flytta hit till oss. 

Vi utser årligen Årets Älmebodabo/r efter förslag från sockenbor. 
Vi fortsätter utgivandet av en sockenalmanacka med bilder från bygdefotografer. Att 
notera är att även ungdomar står bakom bildmaterialet. Almanackan sponsras i år liksom 
tidigare år av Sparbanken Eken och 24 av ortens företag. 

Vi har skärmar med information om vad som hände i bygden på banken, Handlarn' s och 
Trollsländan. Ett visuellt Älmebodablad alltså. Vi visar fina bilder med info om dansen i 
bygdegården, när trädgårdstippen är öppen, nästa fotbollsmatch eller när och var 
skolavslutningen är. Detta har blivit mycket uppskattat och vi försöker att se till att uppdatera 
så ofta vi kan, vilket brukar vara 3 ggr/månad. 

Vi anangerar årligen Landsbygdens Dag den första lördagen i juli i samarbete med 
lanthandeln, ortens övriga företag och föreningar. I år blev denna aktivitet flyttad till idag den 
11 juni, när vi firat Friskolan med 200 närvarande, vilket gjorde det hela till en riktig 
folkfest. Peje & Co underhöll och Peje var även konferencier och höll ihop evenemanget, som 
vi i Socken.kommitten anangerade med god hjälp från föräldraförening, friskolegruppen, 
utvecklings bolag - och förening. Den första lördagen i juli, kommer vi istället att visa upp 
bygden på fotbollscupen vid Kullbergs plan, ett evenemang som drar många hundra till 
bygden. 
Vi uppmärksammar våra nyinflyttade ett par gånger per år. Detta är i år betydligt svårare 
att göra, då det inte finns de kommunala listorna, som vi brukar få tillgång till, att tillgå. Vi 
hoppas att detta löser sig och att kommunen åter kan få tillgång till ett sådant register! Som 
det nu är så missar vi många, även om vi vet om en del. 

I januari genomförs knutsfesten, då våra nyfödda får ett Älmebodabarnbidrag. Även där 
uppmärksammar vi våra nyinflyttade. 



Tillsammans med Älmeboda hembygdsförening, Älmeboda församling, Yxnanäs 
Hembygdsförening och Trollsländan anangeras den 5 och 6 augusti Hemvändardagen. 
Diverse aktiviteter, som kyrkogårdsvandring, Musik i sommarkväll, gärdsgårdsbygge, visning 
av gamla skolan i Yxnanäs och av Kyrkoruinen i Älrneboda, sommarfest med uppträdande 
och utställningar för bland annat hemvändare sker den helgen och då brukar 2-400 besöka 
bygden beroende på utbudet av aktiviteter. 
Vi sarnairnngerar också ett par gemensamma föreningsträffar årligen, vilket är mycket bra 
för sammanhållning. 

Den 21 augusti startar Rävemåla friskola och redan i början av juli kör fritids igång i 
bygdens regi. Detta kommer givetvis att firas igen. Just nu pågår 
omfattanderenoveringsarbeten i den f d mellanstadiebyggnaden med målning och snart nya 

· golvrnattor. 

Efter att de senaste decennierna ha haft ett stort rninustal med runt 20 personer per år, 
stannade denna utveckling upp och både 2012 och 2013 gick vi+/- 0. År 2014 vände det till 
+ 2 ! År 2015 visar ett överskott på 14 personer, vilket är mycket glädjande siffror. 2016 gick 
vi 5 plus, och befolkningen är nu uppe i 880. 
Få lägenheter finns till uthyrning och få hus o gårdai· finns till salu. 

Vi samarbetar till viss del också med Älrneboda företagarförening och har inlett samarbete 
med Älrneboda Sockens Utvecklingsbolag, och -förening samt Rävernåla friskola. 

Med ovanstående ansöker också sockenkommitten också om 
bidrag på 10 000 kronor att täcka en del av utgifterna kring Hemvändardagen 
och Landsbygdens dag som i år blev Friskolans dag, Knutsfest, annonseringar, 
kostnader för hemsida, älmebodablad, skärmar, e-postutskick och uppvaktande 
av nyinflyttade. 

Älrneboda den 11 juni 2017 

Pia Granstedt Söderling 
Ordförande i Älrneboda Sockenkommitte 

PS! Tack för att ni korn idag till vår friskolefest Mikael Jeansson, Carl-Hemik Henrnalrn och 
Patrik Stålgren- det gladde oss! 
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Yttrande över ansökan bidrag till Väckelsångsdagarna 2017  
 
 
Förslag till beslut 
Att bevilja Björkeborgs Byggnadsförening aktivitetsbidrag på 10 000 kronor samt att 
medlen anvisas från kontot för näringslivsutveckling.  

 
Beskrivning av ärendet 
Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2017-07-20 ansökt om ett kommunalt 
bidrag för genomförandet av Väckelsångsdagarna den 24-27 augusti 2017. 
 
Väckelsångsdagana är en årligen återkommande aktivitet sedan mitten av 1980-talet. 
Arrangemanget ordnas av lokala föreningar i samverkan med lokala företag m fl i 
Väckelsångsbygden. Väckelsångs IK, Väckelsångs Hembygdsförening och Björkeborgs 
Byggnadsförening har påtagit sig ansvarsrollen för planering och genomförande av 
Väckelsångsdagarna. Björkeborgs Byggnadsförening har sedan 2010 rollen som lokal 
utvecklingsgrupp i kommundelen Väckelsångs församling. 
 
Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat aktivitets-/projektbidrag till lokala 
utvecklingsgrupper som genomför sådana aktiviteter. Bidragsnivåerna 2017 är följande 
så länge som budgetramen medger: 
- Aktivitet som pågår under högst en dag – 8 000 kronor 
- Aktivitet som pågår under mer än en dag alternativt 2 eller flera olika endagsaktiviteter 
– 10 000 kronor 
Eftersom Väckelsångsdagarna pågår flera dagar är arrangemanget berättigat till 10 000 
kronor i kommunalt aktivitetsbidrag. 
  
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Väckelsång den 20/7 2017 

Till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds Kommun 

TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -07- 2 6 

Dnr 

Ansökan om bidrag till Väckelsångsdagarna 

Vi ansöker härmed om 10.000 kr i bidrag till Väckelsångsdagarna som 
kommer traditionsenligt att äga rum sista helgen i augusti, 
24 - 27/8 2016. 

Väckelsångsdagarna är ett samarbetsprojekt med såväl näringsliv som 
föreningsliv i Väckelsång. Huvudattraktionen är Väckelsångs IK' s 
arrangemang - Väckelsångsloppet. 
Huvudsyftet med dagarna är att ställa samhället och dess möjligheter 
i fokus. 

Preliminärt detaljprogram bifogas. 

Med vänliga hälsningar 
Björk~borgs By -adsförening 

i{~,' 
Sören J oharfison 
Ordförande 
Tel bostad 0470-33430, mobil 0721-501094 

Föreningens bankgiro: 5006-4484 

Björkeborgs Byggnadsförening 
Björkeborgsgatan 23 
362 50 Väckelsång 



VÄCKELSÅNGSDAGARNA 201 7 
24 - 27 Augusti 

TORSDAG: 
10.00 Restaurang Postmästar'n bjuder Väckelsångs 

Pensionärer på Fika. 

FREDAG: 
18.30 Fotboll Tingsryds United - Ingelstads IK. Björkvalla. 
19.00 Pubafton på restaurang Zorba. 

Bordsboka på telefon: 0470-330 66. 

LÖRDAG: 
12.30 Ungdoms fotboll. Ivans Vall. 
13.30 "Hembygdsrunda"' Lär känna din bygd. Samling Björkeborg. 

Först till kvarn gäller. Fika och transport 50:-
16.00 I CA-Kalaset "1 00år" ICA Nära 

18.00 -19.00 Tipspromenad. Start från Björkvalla till Smålandsporten. 
Bingospel. 

18.30 smamacka octa un~erhåHning på Små!andsporten. 

SÖNDAG: 
09.00-14.00 Knallar och våffelservering med mera. Vid Björkeborg. 

09.30 Start för det "49:e Väckelsångsloppet" på Björkvalla. 
"Piggelinloppet" för de minsta. 

Ca 12.00 Uppvaktning av "Årets Väckelsångare" på Björkvalla. 

12.00-15.00 Helglunch på rest. Postmästar'n. 0470 33030. 
12.00-15.00 Helgbuffe på Zorba.0470 330 66. 

VÄLKOMNA! 
Arrangörer: Björkeborgsföreningen V.I.K Hembygdsföreningen 

Tingsryds United. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Tingsryds Nattpatrulls ansökan om bidrag till omkostnader 
för Nattpatrullens verksamhet 2017 

Förslag till beslut 
Att bevilja Tingsryds Nattpatrull ett bidrag på 5 000 kronor för verksamhetsåret 2017 
samt att medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Nattpatrull har i skrivelse 2017-04-13 ansökt om 10 000 kronor i kommunalt 
bidrag för de omkostnader som uppkommit för att genomföra Nattpatrullens verksamhet 
under 2017. 
Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller skall stöd
jas årligen för det värdefulla arbete som Nattvakterna/Nattpatrullerna gör. 
Övriga Nattvakter/Nattpatruller som under år 2017 har ansökt om kommunalt bidrag har 
alla i likhet med föregående år erhållit beloppet 5 000 kronor. I den tillgängliga bud
getramen för 2017 finns inget utrymme att höja bidragsnivån 2017. Av detta skäl ter det 
sig inte möjligt att nu bevilja Tingsryds Nattpatrull det sökta bidraget på 10 000 kronor. 
Ställningstaganden till eventuell höjning av bidragsnivån föreslås därför anstå till ett 
kommande år. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

Kommunens beslut skickas till 
Tingsryds N attpatrull 
L nds ygdsutvecklare Jörgen Larsson 

J örg Larsson 
Land bygdsutvecklare 

! l ~ 
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TINGSRYDS v nr .n,. I ; 
2017 -04- 1 8 

Tingsryd 2017-04-13 

Till Tingsryds Kommun 
Kommunstyrelsen. 

Dnr 

Tingsryds Nattpatrull ansöker härmed om 10.000:- som ett bidrag 
till vår verksamhet. 

.... 

Då det snart under 10 år legat på samma summa tycker vi att det är dags för en 
höjning. 

Vi använder pengarna till bland annat telefonkort, portokostnader för utskick 
av. körlistor. 

Vidare får de som kört 3 gånger 2 biobiljetter till Konga bio. Kostnad för dessa 
är 80 kr. per st. 

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

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

Ledningsgruppen för Tingsryds Nattpatrull. 

~ $/d~ck-
Bengt Olsson 
Fredrik Heinwall 

f ./ ":' . 



Ärende 32 

Permutation Stiftelsen 

Linneryd sparbanks fonder 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kristoffer Ekvall 
0477 44 113 

Kristoffer.ekvall@tingsryd.se 

TJÄNSTESK.RlVELSE 

2017-03-29 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Permutation av Linneryds Sparbanks Fonder 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå Linneryds sockemåd som mottagare av de 

kvarvarande tillgångarna och att de ska vara ansvariga för att, i enlighet med de 
olika stiftelsernas syften, ta fram de ändamål som tillgångarna ska användas till. 

2. Kommunstyrelsen ansöker om upphörande av samtliga Linneryds Sparbanks 
fonder i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) när Linneryds sock
emåd har återrapporterat vad medlen ska användas till. 

Sammanfattning 
På grund av föråldrade ändamål samt nuvarande ränteläge har inte Linneryds Sparbanks 
fonder kunnat dela ut kapital under de senaste åren. Då det i detta fall är svåti att pe1mu
tera fonderna så är det mest fördelaktiga att låta dessa upphöra genom en enklare ansö
kan om upphörande. 

Beskrivning av ärendet 
Linneryds Sparbanks fonder bildades troligen genom ett beslut av kommunfullmäktige i 
Linneryds kommun den 10 mars 1929. Då originalhandlingarna saknas kan detta dock 
inte sägas med säkerhet. 
På grund av att förutsättningarna har ändrats under tiden från stiftandet av dessa fonder 
tills idag så är det svårt för stiftelsen att dela ut de innestående medlen på en regelbun
den basis. 
Att permutera fonder/stiftelser är inte lätt och de som är ansvariga för detta, Kammar
kollegiet, är väldigt restriktiva i sin bedömning. Av handlingar från 90-talet kan det ut
rönas att ett sådant försök tidigare har gjorts men misslyckats. 
Därför föreslås det att låta upphöra med dessa stiftelser genom det förenklade förfaran
det enligt 6 kap 5 § stiftelselagen som görs hos Länsstyrelsen Skåne. 

Ärendets beredning 
Ärendet berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Linnerydssockemåd 
Linneryds Sparbanks fonder 

~ 
Kristoffer Ekvall 
Överförmyndarhandläggare 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Linneryds föreningar 
i 

samverkan 

Linneryd s sockenråd 
Samlingsfö rening för Linneryd sockens alla föreningar 

Linneryds socken råd, övertagande av fondmedel 

I det fall Linneryds sockenråd skulle få överta och förvalta fondmedel som härrör från 
Linneryd finns många möjliga sätt och vägar att få dessa medel att jobba för och gagna 
socknens innevånare och därigenom gynna bygdens utveckling. 
Genom socknens föreningars representantskap vid sockenrådets möten finns en nära och 
bra kontakt med bygdens innevånare. 
Något som underlättar och möjliggör för ekonomiska medel att komma till nytta där de bäst 
behövs. 

Förslag på verksamheter som kan stödjas och utvecklas. 

• Skolans föräldraförening vill ofta göra barnens miljö bättre och mer stimulerande 
genom inköp av utrustning och annat. 
Något som kan vara svårt och omständigt att finansiera genom offentliga medel. 

• Många föreningar i socknen har omfattande barn och ungdomsverksamheter. 
De flesta föreningar har dock små kassor att jobba med och det vore en stor tillgång 
om det finns möjlighet att via sockenrådet få viss stöttning till olika verksamheter och 
projekt. 

• För att upplysa, informera och öka attraktiviteten kring Linneryds socken behövs 
marknadsföring. 
All typ av annonsering i media, annonsering, skyltar och andra aktiviteter kostar stora 
pengar och är ett område där medel ständigt behövs. 

• Att det finns möjlighet för socken rådet att kunna arvodera någon för att utföra ett 
uppdrag eller utföra en tjänst åt rådet. 
Generellt sker i idag allt sådant arbete på ideell basis och förhoppningar om att 
människor ställer upp frivilligt. Det är inte alltid den optimala vägen för att få fram 
den bästa lösningen. 

• Linneryds sockenråd sköter miljön kring affären i Linneryd med gräsklippning och 
plantering. Allt arbete sker på ideell basis men material behöver emellanåt köpas in. 
T.ex. köptes 2016 utfyllnadsmaterial för 12 500 kronor för att underlätta 
skötselarbetet. 

• Att sockenrådet har ekonomiska möjligheter att eventuellt täcka upp ekonomiskt vid 
arrangerandet av t .ex. hemvändardagar och liknande evenemang. 
Uppträden, underhållning och annat som kostar pengar, ska inte men kan i vissa fall 
skapa underskott som då kan behöva täckas. 

Detta är några förslag på verksamheter och projekt i Linneryds socken som kan stärkas och utvecklas 
för att skapa trivsel och stimulans när möjligheter till ekonomiskt stöd finns. 

Linneryd s sockenråd Tallh aga 360 24 Llnneryd Tel:0705419825 Bg.5635-7544 e- post :linnerydssocken@hotmail. se 
Ordf. Stina Åkesson 

Hemsida: linneryd .nu 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (42) 

2017-05-15 

§ 82 

Permutation av stiftelsen Linneryds sparbanks fonder 
Dnr 2017/297 107 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen åtenemitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för utredning och komplettering av 
ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § av stiftelsen 
Linneryds sparbanks fonder, för att få förbruka stiftelsekapitalet i sin 
helhet. Detta avses verkställas genom utbetalning av stiftelsens tillgångar 
i sin helhet till Linneryds sockenråd för användning av medlen inom 
Linneryds socken för ändamål närliggande stiftelseändamålen. 

2. Avstämning ska ske med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne län, 
att de rekvisit som krävs för permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § 
anses vara uppfyllda. 

3. Förfarandet ska säkerställa att stiftelsekapitalet kan överföras till 
Linneryds sockenråd. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av föråldrade ändamål samt nuvarande ränteläge har inte Linneryds 
Sparbanks fonder kunnat dela ut kapital under de senaste åren. Då det i detta fall 
är svårt att permutera fonderna så är det mest fördelaktiga att låta dessa upphöra 
genom en enklare ansökan om upphörande. 

Linneryds Sparbanks fonder bildades troligen genom ett beslut av 
kommunfullmäktige i Linneryds kommun den 10 mars 1929. Då 
originalhandlingarna saknas kan detta dock inte sägas med säkerhet. 
På grund av att förutsättningarna har ändrats under tiden från stiftandet av dessa 
fonder tills idag så är det svårt för stiftelsen att dela ut de innestående medlen på 
en regelbunden basis. 
Att permutera fonder/stiftelser är inte lätt och de som är ansvariga för detta, 
Kammarkollegiet, är väldigt restriktiva i sin bedömning. Av handlingar från 90-
talet kan det utrönas att ett sådant försök tidigare har gjorts men misslyckats. 

Därför föreslås det att låta upphöra med dessa stiftelser genom det förenklade 
förfarandet enligt 6 kap 5 § stiftelselagen som görs hos Länsstyrelsen Skåne. 
Överförmyndarhandläggaren formulerar förslag: 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå Linneryds sockenråd som mottagare 
av de kvarvarande tillgångarna och att de ska vara ansvariga för att, i 
enlighet med de olika stiftelsernas syften, ta fram de ändamål som 
tillgångarna ska användas till. 

I I

Otdragsbestyrkande 
2017-05-23 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (42) 

2017-05-15 

§ 82 forts. Dm 2017/297 107 

2. Kommunstyrelsen ansöker om upphörande av samtliga Linneryds 
Sparbanks fonder i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994: 1220) när 
Linneryds sockemåd har återrapporterat vad medlen ska användas till. 

Efter att skrivelsen författades har Linneryds sockenråd inkommit med förslag 
på verksamheter som kan stödjas och utvecklas med hjälp av ovanstående 
fondmedel. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall, 2017-03-29 
Brev från Linneryds sockenråd, angående övertagande av fondmedel 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 105, 2017-05-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V) och Patrick 
Ståhlgren (M): 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för utredning och komplettering av 
ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § av stiftelsen 
Linneryds sparbanks fonder, för att få förbruka stiftelsekapitalet i sin 
helhet. Detta avses verkställas genom utbetalning av stiftelsens tillgångar 
i sin helhet till Linneryds sockenråd för användning av medlen inom 
Linneryds sockenför ändamål närliggande stiftelseändamålen. 

2. Avstämning ska ske med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne län, 
att de rekvisit som krävs för permutation enligt Stiftelselagen 6 kap 5 § 
anses vara uppfyllda. 

3. Förfarandet ska säkerställa att stiftelsekapitalet kan överföras till 
Linnerydssockenråd. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 
Överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall 

I Otdragsbestyrkande 
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Inför musik på skolans 

toaletter 
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Centerpartiet 
2017-04-24 

Inför musik på skolans toaletter 

Med anledning av det fattade beslutet om avtal mellan Tingsryd kommun och STIM yrkar vi i 
Centerparitet att man utreder frågan om att införa musik på skolan toaletter. Vi önskar få ett 
kostnadsförslag på vad det skulle kosta att införa detta på högstadiet och gymnasieskolan i 
första hand. Faller det väl ut kan det bli aktuellt i alla grundskolor. 

( Vi ser att det är viktigt att barn och elevers vardag ska fungera. 
Alldeles för många ungdomar håller sig under skoldagarna då man tycker att det är väldigt 
pinsamt att gå på toaletten i offentliga miljöer. Att någon annan skulle höra när man gör sina 
behov leder till att man håller sig under dagen och detta skulle man kunna "trolla" bort 

( genom att ha högtalare med låg musik inne på toaletterna. 
Att hålla sig under en hel dag i skolan är inte bra för varken hälsan eller skolresultaten. 

För Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Cecilia Cato 
-A M t\/1 ~ INvv\MV'-

Anna Johansson 

( 

( 
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Bildningsnämnden  2017-08-23 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

OBS – ojusterat protokoll 
 
 
 
§ 53 
 
Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter 
Dnr 2017/99  619 
 
Beslut 
 
1. Bildningsnämnden avger följande yttrande över skrivelsen: 

Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska 
avdelningen i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet 
genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa 
musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Centerpartiet har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att införa 
musik på skolornas toaletter, i första hand på högstadiet och gymnasiet. 
Motivet är att många elever tycker att det är pinsamt att gå på toaletter i 
offentliga miljöer och därmed ”håller sig” under hela skoldagen. Detta i sin 
tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett negativt sätt. 
 
Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det 
känns mer anonymt att gå på toaletten. 
 
Innan beslut om införande av musik på toaletterna tas behöver det utredas 
vad ett sådant beslut skulle innebära när det gäller kostnader med mera. 
Därför föreslås nämnden att genom sitt yttrande framföra att en utredning 
om förutsättningarna för att införa musik på toaletterna bör genomföras. 
 
Föreligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att avge följande 
yttrande över skrivelsen: Bildningsnämnden föreslår att 
bildningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda 
ärendet genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att 
införa musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och 
gymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Tjänsteskrivelse från bildningschef Yngve Rehnström, 2017-08-09. 
2. Remiss – Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter, 2017-05-17. 
 
 
 

~Tmgsryds 
~kommun 
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Bildningsnämnden  2017-08-23 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
 
§ 53 fortsättning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Åke Gummesson (S) yrkar att det är tekniska avdelningen som bör få i 
uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 
förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas 
toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 
 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

~Tmgsryds 
~kommun 
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~Tmgsryds 
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2017 -08- 2 4 

Dnr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag rörande torghandeln i Tingsryds centrum 

Förslag till beslut 

Undertecknad hemställer att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att torghandel får 
bedrivas alla dagar i veckan på angivna platser. 

Ärendet 

Torghandel i Tingsryd får endast bedrivas på helgfria tisdagar och fredagar enligt de 
lokala ordningsföreskrifterna. Infaller tis- eller fredag på helg eller helgdagsafton gäller 
för sådan tidpunkt närmast föregående måndag respektive torsdag. Bakgrunden till 
denna regel är att kommunen inte vill upplåta parkeringsplatser till torghandel annat än 
på angivna dagar mellan klockan 08:00 till 17:00. 

Under sommaren har propåer kommit från handlare om att få bedriva torghandel på en 
mer kontinuerlig basis. Detta ligger inte inom ramen för undertecknads delegation och 
frågan har temporärt lösts genom att samhällsbyggnadsnämndens ordförande givits en 
politiskt beslutad delegation som löper ut den 30 september 2017, (se 2017-0842-002). 

Vid centrumkiosken (Mattias Grill) finns numer ett system med två platser för upp
låtelse av allmänplatsmark. Platserna benämns "I Gräddhyllan" respektive 
"Il Centrum", (se bifogad karta), och dessa utgör inte parkeringsplatser. På dessa 
platser kan alltså torghandel bedrivas utan att några parkeringsplatser blockeras. 

Konsekvensanalys 

Konkurrensen om de båda centrumplasterna kommer att öka om föreslaget bifalles. Ut
över torghandlare så nyttjas dessa platser också av religiösa samfund och av politiska 
partier. 

Konkurrensen inom lokalhandeln ökar också vilket kommer Tingsrydsborna till del 
genom prispress och utökat utbud av varor. 

Sammantaget förväntas förslaget leda till bättre handelsmöjligheter för medborgarna 
och bättre utnyttjande av befintliga torgplatser. 

Bilagor 

Karta. 
Utdrag från de lokala ordningsföreskrifterna ifråga om torghandeln i Tingsryd och Ryd. 

telefon fax e-post/hemsida 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 441 77 sam hallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 





Expediering 

Kommunstyrelsen. 
Mark- och exploateringsingenjören. 

Tingsryd fredagen den 11 augusti 2017 

Å tjänstens vägnar 

Jla · ~ 
Filip ~ 
Mark- och exploateringsingenjör 

Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 

Tingsryd 

telefon fax 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 
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Tmgsryds 
kommun 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun föreslaiver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs ·i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig pl_ats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreslaifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att uppr~tthålla den allmänna ordningen. · 

. . 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: 

Torgen i Tingsryd och Ryd. 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser, vilka 
.bestäms av samhällsbyg:~adsnärnnden. 

En fast saluplats får användas på tid enligt överenskommelse-med gatu- och 
parkavdelningen. Om inget annat sägs i dessa föreskrifter upphör rätten att använda 
saluplatsen tre månader efter skriftlig uppsägning från samhällsbyggnadsnärnnden eller 
innehavaren av saluplatsen. 

En fast saluplats f'ar inte användas under marknadsdagar eller dagar när de allmänna 
försäljningsplatserna eller del därav ska användas för ett evenemang som anordnas av 
kommunen eller till vilket kommunen är medarrangör. Innehavaren av en fast saluplats · 
ska underrättas om sådant evenemang senast fyra veckor innan dagen för evenemanget. 

För marknadsdagar gäller särskilda regler då dessa inte är kommunaia evenemang. 

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av gatu- och 
parkavdelningen. 

4 § Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin försäljning ska skriftlig anmälan om 
detta omgående göras till samhällsbyggnadsnärnnden. Innehavarens rätt att använda 
platsen upphör en vecka efter det att sådan anmälan inkommit. 

T sryds kommun 
Box88 
36222 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefax 
0477-31300 

Bankgiro 
982-4251 

Postgiro 
. 107020-0 



Fördelning av saluplatser 

5 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. 

Innehavarens rätt att använda salupalatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 
innehavare.~v en fast saluplats inte vid överenskommen tid har intagit platsen eller gjort 
anmälan till gatu- och parkavdelningen att platsen kommer att utnyttas senare på dagen, 
har gatu- och parkavdelningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
saluplats. 

Tider för försäljning 

6 § Torghandel får ske på följande tider: 

Torghandel får äga rum helgfria tisdagar och fredagar. Infaller tisdag eller fredag på 
helg eller helgdagsafton, gäller för sådan tidpunkt närmast föregående måndag resp. 
torsdag. 

Försäljningen får börja tidigast kl. 8.00 samt sluta senast kl. 17.00. Samhällsbyggnads-:
nämnden kan vid speciella tillfällen besluta om andra tider. 

Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den 1 
december till och med den 24 december pågå vardagar mellan kl. 8.00-19.00 och 
lördagar mellan kl. 8.00-13.00 samt på julafton mellan kl. 8.00-13.00. 

Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme. före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varnr och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

7§ En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990: 1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna 
upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

· gsryds kommun 
Box88 
362 22 TJNGSRYD 

Besöksadress 
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Placering av varor, redskap och fordon 

9§ V aror och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

Renhållning m.m. 

10 § En mnehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en 
behållare för sopor. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

Avfall och annat skräp som ligger kvar tas om hand av kommunen på mnehavarens 
bekostnad. 

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av föreskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av o_aktsamhet bryter mot någon av 3 § andra, tredje och 
femte styckena, 4 § första memngen, 5 § femte stycket första meningen, 6 § första -
sjätte styckena, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen. · 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Om innehavaren av en saluplats bryter mot dessa föreskrifter eller inte följer 
anvisningar av samhällsbyggnadsnämnden kan rätten att använda saluplatsen återkallas 
med omedelbar verkan. 
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~Tingsryd§ 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 ( 45) 

2013-08-13 

TINGSRYDS KOivIMlJN:1 

KOMMUNLEDNIN'"GSFORVALTNJNGEN 

Dm: 2013 0679 003 

Begäran om yttrande rörande översyn av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Tingsryds kommun 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-24, § 188. 

BAKGRUND OCH ÄRENDEBESKRIVNING 

Kanslichefen har i samråd med kommunstyreisens ordförande Arne Karlsson 
gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Tingsryds 
kommun. Föreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige i beslut den 25 januari 
1996 (96/000011-307, § 10). Någon översyn har därefter inte gjorts. 

Ordningsföreskrifterna har gåtts igenom och stämts av mot gällande 
lagstiftning. Vissa bestämmelser har lagts till för att få en mer fullständig 
reglering av föreslaifterna. En bestämmelse samt hänvisning till denna har 
tagits bort då bestämmelsen regleras i annan författning. Ansvaret att besluta 
om fasta och ~lfälliga försäljningsplatser samt att besluta om tider för 
försäljning föreslås flyttas från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Även en genomgång och viss modernisering av -· · 
språket har gjorts i föreslcrifterna. 

WSTERINGAR 

På utskottets sammanträde uppmärksammas att i förslaget står "gatusektionen'. 
Detta ska bytas ut mot "gatu- och parkavdelningen". 

På nämndens sammanträde uppmärksammans att i förslaget, 8 §, hänvisas till 
livsmedelslag (1971:511) och livsmedelsförordning (1971 :807). Detta ska 
ändras till livsmedelslag (2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813). 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 136 forts 

SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL 42 ( 45) 

2013-08-13 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TIT.,L BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjord justering godkänna förslag till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter för t~rghandeln i Tingsryds kommun 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjorda justeringar godkänna förslag till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun samt 

att översända desamma till kommunfullmäktige för godkännande 

Exp 
Garo Lorfalk 

Utdrags bestyrkande 





BESLUT 
Datum 

2013-10-21 
Ärendenummer 

213-4203-13 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
BoxSS vas KOMMUN 
362 22 TINGSRYD 

/,, 2013 ·la- 2 2 
t U,')f -------J 

Anmälan om ändring i lokala ordningsföreskrifter -
torghandel i Tingsryds kommun 

BESLUT 

Anmälan ger inte Länsstyrelsen anledning till någon åtgärd. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har genom beslut den 26 
september 2013 (§ 149) antagit ändringar i lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandeln i kommunen. 

Tingsryds kommun har anmält beslutet till Länsstyrelsen i enlighet 
med 3 kap. 13 § första stycket ordningslagen (1993:1617). 

Länsstyrelsen finner att de beslutade ändringarna och tilläggen inte 
står i strid med ordningslagen. Något ingripande med stöd av 3 kap. 
1 § andra stycket i denna lag erfordras därför inte från Länsstyrelsens 

s df\ ,,-, 
. o~~eppsson 

1;17fYYI h ll/1/"'---
Ann Jonass~v - -

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Web 
35186 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende 

Ann Jonasson 010-2237441 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

, 

Juste~ 

/ 

Kf § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-09-26 

Dnr 2013/339 003 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds 
kommun 

En översyn av de lokala ordningsföresluiftema för torghandeln i Tingsryds 
kommun har genomförts. 

Beslutsunderlag 

6 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun, 
kanslichef Garo Lorfalk, 2013-08-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 278, 2013-09-02 
Kommunstyrelsen§ 138, 2013-09-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tingsryds kommun, 

att beslutet ska gälla från 1 november 2013, samt 

att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Exp: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Hemsidan 

Utdrags bestyrkande 
2013-10-01 



Bilaga Ks Au§ 278 

Ks § 138 
Kf § 149 

2013-09-02 

2013-09-16 
2013-09-26 

003 

I.JTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings-

Garo Lorfalk 
0477-44113 

garo. I orfalk@tingsryd .se 

2013-08-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kom
mun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Undertecknad har i saim·åd med kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson gj01i en 
översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Tingsryds kommun. Före
slaifterna antogs av Kommunfullmäktige i beslut den 25 januai·i 1996 (96/000011 307, 
§ 10). Någon översyn hm därefter inte gjo1is. 

Undertecknad har gått genom ordningsföresla·ifterna och stämt av mot gällande lagstift
ning. Vissa bestämmelser har lagts till för att få en mer fullständig reglering av före
slaifterna. En bestämmelse saint hänvisning till denna har tagits bort då bestämmelsen i 
fråga regleras i annan författning. Ansvaret för att besluta om fasta och tillfälliga för
säljningsplatser saint att besluta om tider för försäljning föreslås flyttas från Kommun
styrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. Även en genomgång och viss modernisering 
av språket har gj 01is i föreslaiftema. 

Förslaget hm remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och synpunkter ha.i· mottagits. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att föreslå kommunsty
relsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 

Att a.11ta förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds 
kommun 

Att beslutet ska gälla från 1 november 2013, saint 

1 (1) 

Ti~gsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

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



Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreshifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreslaiftema är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreslaiftema är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: 

Torgen i Tingsryd och Ryd. 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser, vilka 
bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. 

En fast saluplats får användas på tid enligt överenskommelse med gatu- och 
parkavdelningen. Om inget annat sägs i dessa föreslaifter upphör rätten att använda 
saluplatsen tre månader efter skriftlig uppsägning från samhällsbyggnadsnämnden eller 
innehavaren av saluplatsen. 

En fast saluplats får inte användas under marlmadsdagar eller dagar när de allmänna 
försäljningsplatserna eller del därav ska användas för ett evenemang som anordnas av 
kommunen eller till vilket kommunen är medarrangör. Innehavaren av en fast saluplats 
ska unde1Tättas om sådant evenemang senast fyra veckor innan dagen för evenemanget. 

För marlmadsdagar gäller särskilda regler da dessa inte är kommunala evenemang. 

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av gatu- och 
parkavdelningen. 

4 § Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin försäljning ska skriftlig anmälan om 
detta omgående göras till samhällsbyggnadsnämnden. Im1ehavarens rätt att använda 
platsen upphör en vecka efter det att sådan anmälan inkommit. 

Tilj sryds kommun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadrcss 
Torggatan 12 
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Fördelning av saluplatser 

5 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. 

Innehavarens rätt att använda salupalatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 
innehavare av en fast saluplats inte vid överenskommen tid har intagit platsen eller gj01i 
anmälan till gatu- och parkavdelningen att platsen kommer att utnyttas senare r.å dagen, 
har gatu- och parkavdelningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
saluplats. 

Tider för försäljning 

6 § Torghandel får ske på följande tider: 

Torghandel får äga rum helgfria tisdagar och fredagar. Infaller tisdag eller fredag på 
helg eller helgdagsafton, gäller för sådan tidpunkt nätmast föregående måndag resp. 
torsdag. 

Försäljningen får bö1ja tidigast kl. 8.00 samt sluta senast kl. 17.00. Samhällsbyggnads
nämnden kan vid speciella tillfällen besluta om andra tider. 

Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den 1 
december till och med den 24 december pågå vardagar mellan kl. 8.00 - 19.00 och 
lördagar mellan kl. 8.00 - 13.00 samt på julafton mellan kl. 8.00- 13.00. 

Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

- --- - -'-~ '5-__,,~ -· -1""e""a= are av en_saluplats fö· enli _ t 2 la en (1990: 1183) om tillfällig,~fi~ö1~·s=ä'-'-r =n=in=--- ---
skyldig att geneim en väl synlig-sl~ylt eller-på något annat lämpligt sätt -ämna --
upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

Telefax Bankgiro 
Box 88 Torggatan 12 0477-31300 982-4251 

Postgiro 
107020-0 

362 22 TINGSRYD www.tingsryd.se 



Placering av varor, redskap och fordon 

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

Renhållning m.m. 

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en 
behållare för sopor. 

Im1ehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

Avfall och annat skräp som ligger kvar tas om hand av kommunen på innehavarens 
bekostnad. 

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av föreskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra, tredje och 
femte styckena, 4 § första meningen, 5 § femte stycket första meningen, 6 § första -
sjätte styckena, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Om innehavaren av en saluplats bryter mot dessa föreskrifter eller inte följer 
anvisningar av samhällsbyggnadsnämnden kan rätten att använda saluplatsen återkallas 
med omedelbar verkan. 
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Torggatan 12 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (45) 

2013-08-13 

§ 136 

TINGSRYDS KOMMUN, 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Dm: 2013 0679 003 

Begäran om yttrande rörande översyn av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Tingsryds kommun 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-24, § 188. 

BAKGRUND OCH ÄRENDEBESKRIVNING 

Kanslichefen har i samråd med kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson 
gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Tingsryds 
kommun. Föreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige i beslut den 25 januari 
1996 (96/000011 307, § 10). Någon översyn har därefter inte gjorts. 

Ordningsföreskrifterna har gåtts igenom och stämts av mot gällande 
lagstiftning. Vissa bestämmelser har lagts till för att få en mer fullständig 
reglering av föreskrifterna. En bestämmelse samt hänvisning till denna har 
tagits bort då bestämmelsen regleras i annan författning. Ansvaret att besluta 
om fasta och tillfälliga försäljningsplatser samt att besluta om tider för 
försäljning föreslås flyttas från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Även en genomgång och viss modernisering av 
språket har gjorts i föreskrifterna. 

JUSTERINGAR 

- ---1--- - - - --- - - __._,å_utskotte:ts_sammanträde..llp_pmärks . .ammas att i förslaget står " _ atusektionen". 

Justeran e 

- Detta ska oytas ufmot "gatt1- och parl<:avdelningen"-. -

På nämndens sammanträde uppmärksammans att i förslaget, 8 §, hänvisas till 
livsmedelslag (1971 :511) och livsmedelsförordning (1971 :807). Detta ska 
ändras till livsmedelslag (2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813). 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 136 forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 ( 45) 

2013-08-13 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjord justering godkänna förslag till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjorda justeringar godkänna förslag till reviderade lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun samt 

att översända desamma till kommunfullmäktige för godkännande 

Exp 
Garo Lorfalk 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Förvaltningsberättelse 

1(9) 

Styrelsen för Tingsryd Alf, 829500-6137 får härmed avge årsredovisning för 2016-05-01 - 2017-04-30. 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds AIF har under verksamhetsåret 2016/2017 bedrivit hockeyverksamhet i Hockeyallsvenskan 
med sitt represenlationslag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Säsongen 2016/17 tog vid näst Intill där 2015/16 slutade. Tingsryd seglade återigen upp och slogs i 
toppen av Hockeyallsvenskan. Ännu en gång verkade TAIF bli en kraft all räkna med framåt 
vårkanten. Men på grund av flertalet skador tappade laget lite kraft efter Jul, men lyckades ändå säkra 
en plats i slutspelet för all kvala sig upp i SHL. Tyvärr räckte vi inte riktigt till och blev utslagna under 
playoffserien. Men att ta sig så långt, och sluta 6:a i kvalet mot SHL, är ändå en stor bedrift som vi ska 
vara riktigt stolta över. 

Vad som tyvärr ger lite smolk i vår hockeybägare är att publiken denna säsong inte va lika lätt alt dra 
lilf hallen. Publlkslrfrorna sjönk roJäll och slog ganska stora hål I budgeten. Nästan 300 färre betalande 
personer per match river stora sår. Och vi kan tyvärr inte påvisa ett lika fantastiskt ekonomiskt resultat 
som 15/16. Och här har vi dom stora utmaningarna framöver. Kan vi inte locka tillbaka folket till NGA 
kommer vi få enormt svårt att klara oss på denna nivån. Som ett resultat av delta sänker vi årets 
spelarbudget ganska rejält, nästan 20%. Men Tomas och Magnus har gjort ett fantastiskt jobb och 
truppen ser riktigt spännande uti Så vi ser med stor tillförsikt fram emot säsongen som kommer och 
hoppas att vi kan bjuda på en riktig hockeyfest framåt sensommaren när träningsmatcher och serier 
drar igångl 

Men delta ställer också krav på er kära medlemmar och ägare av föreningen, det är ni som sätter 
agendan. Utan er existerar inte föreningen, så enkelt är det. 
Vi måste tillsammans ta krafttag. Köp säsongskort och gå på matcherna. Det är så ni visar ert intresse 
och stöd för Tingsryds AIF, som ger oss kraft och möjlighet att jobba vidare. 
Vi går en spännande framtid till mötes. Men vi kommer endast framåt om vi gör de lillsammans. 
Styrelsens uppgift är att lösa medlemmarnas önskemål och agenda. Men vi måste tillsammans sälta 
den och skapa förutsättningar för den. 

Det minskade publikantalet drabbar oss hårt på intäktssidan och påverkar årets resultat med 
ca -1 000 000 kr. 

Gamla pensionsavsältningar som tidigare år legat som ansvarsförbindelse har i år tagits upp i eget 
kapital vilket försämrar delta med -725 656 kronor, detta pga av nya regler i årsredovisningslagen. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Styrelsen kommer under 2017/2018 att bolagisera elilverksamhelen och redovisa ett postitivt eget 
kapital om 1 000 000 kronor till nästa verksamhetsår slut. 

Balanserat resultat 

79 967 kronor balanseras i ny räkningfr 
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Eget kapital 
Förändringar I eget kapital 
Vid årets början 2016-05-01 
Korrigeringar vid byte av redovisningsprincip 

2(9) 

2017-04-30 
1032696 

Byte av redovisningsprincip avseende pensioner -725 656 
Byte av redovisningsprincip avseende redovisning av ungdomssektionens likvida med_e_l __ 5_9_0_0_6_4 
Korrigerat belopp vid årets Ingång 897 104 
Villkorade kapitaltillskott under 2016-05-01-2017-04-30 178 732 
Arets resultat -995 869 

Eget kapital vid årets slut 2017-04-30 79 967 

Villkorade kapitallillskott uppgår till 2 923 732 kronor (fg år 2 745 000) och tillskott genom verkställd 
kapilaltäckningsgaranli som innebär ett villkorat kapitaltillskott som uppgår till 2 000 000 kronor (fg år 2 
000 000). 

Ekonomisk översikt 
2017-04-30 

Nettoomsättning 18 723 696 
Resultat efter finansiella poster -995 869 
Solldltet, % 

2016-04-30 
20 772 857 

1 838153 
11,5 

2015-04-30 2014-04-30 
13 585 805 13 237 256 

-134 706 -1 710 319 

2013-04-30 
18 506 411 
-3 816 218 

0 

tr 



Tingsryd AIF 3(9) 

829500-6137 

Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2016-05-01- 2015-05-01-

2017-04-30 2016-04-30 

Nettoomsätlning 18 723 696 20 772 857 
Medlemsavgifter 255 500 246 756 
Övriga rörelseintäkter 18 971 312 104 

18 998167 21 331 717 

Rörelsens kostnader 
Verksamhetskostnader -4 567 211 -4 711 901 
Övriga externa kostnader -3 266 640 -2 854 344 
Personalkostnader 1 -12 024 061 -11739176 

( 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 2 -30 110 -22 432 

Rörelseresultat -889 855 2 003 864 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 19 652 20 266 

( 
Räntekostnader och liknande kostnader -125 666 -185 977 
Resultat efter finansiella poster -995 869 1 838153 

Resultat före skatt -995 869 1838153 

Arets resultat -995 869 1 838153 

~ 
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Tingsryd AIF 4(9) 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstlJ/gfmgar 
Inventarier, verktyg och installationer 2 152 340 105 673 

152 340 105 673 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1144 657 1120 274 

C 1144 657 1120 274 

Summa anläggningstillgångar 1 296 997 1225947 

Omsättningstillgångar 

( Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 1 131 781 1 112 127 

1 131 781 1 112 127 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1362428 1 004 744 
Övriga fordringar 2 655 788 2 658 130 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 355 733 245 863 

4 373 949 3 908 737 

Kassa och bank 1643427 2 759 086 

Summa omsättningstillgångar 7149 157 7 779 950 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 446 154 9 005 897 

,fr 

( 

I 
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Tingsryd AIF 5(9) 

829500-6137 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 1075836 -805 457 
1075836 -805 457 

Fritt eget kapital 
Arets resultat -995 869 1838153 

-995 869 1 838153 

Summa eget kapital 79 967 1032696 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och 

( liknande förpliktelser 1134 656 409 000 
\ 

Avsättningar för övriga skatter 99 285 99 285 
1 233 941 500 285 

Långfristiga skulder 
övriga skulder till kreditinstitut 5 3107 128 3 749 992 
övriga långfristiga skulder 351 200 422 624 

3 458 328 4172 616 

Kortfristigµ skulder 
Skulder till kreditinstitut 5 642 864 776 222 
Leverantörsskulder 924 034 1155 049 
Övriga kortfristiga skulder 234 919 353 382 
Upplupna kostnader och förulbetalda Intäkter 1872101 1007647 

3 673 918 3 292 300 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 446 154 9 005 897 

lr 
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp I kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2016:10. I Årsredovisning i mindre företag samt Br-NAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Redovisning av intäkter 

6(9) 

Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i 
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från föreningen 
försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, föreningen behåller inte 
något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor 
som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, del är sannolikt att de ekonomiska fördelar 
som föreningen ska få av transaktionen kommer att tillfalla föreningen, och de utgifter som uppkommit 
eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer all få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt all inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt säll. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning 
för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens 
ekonomiska innebörd. Utdetnlngsinläkt redovisas när aktieägarens rätt all få utdelning bedöms som 
säker. 

Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under 
en överenskommen tidsperiod, genom all fördela inkomsten linjärt över perioden. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång I balansräkningen när de på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och all anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i 
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgirter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Värdering av Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnlngsvärde. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut principen, respektive 
verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats . .t,?-
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Avsättningar 
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En avsättning redovisas I balansräkningen när föreningen har ett formellt eller Informellt åtagande som 
en följd av en inträtrad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till lnnehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggnlngsti/lgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Inventarier, verktyg och installationer 

% per år 

10-20 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Ändrade redovisnlngsprlnciper 
Till och med 2015-12-31 fanns möjlighet all redovisa pensionsavsättningar inom linjen. Då 
Arsredovisningslagen ändrades från och med 2016-01-01 var delta inte möjligt. Detta poster redovisas 
för räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 som Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. 
Likvida medel från ungdomsseklionen har tidigare inte ingått i föreningens redovisning. Från och med 
räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 ingår detta i föreningens räkenskaper. 
Byte av redovisningsprincip kan innebära bristande Jämförbarhet mellan räkenskapsåren. 
Jämförelseåret har inte om räknats.~ 
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Noter 

Not 1 Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Ovriga anställda 
Styrelse 

Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 

Totalt 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 

R_edovisat värde vid årets stut 

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Tillkommande tillgångar 
-Avgående tillgångar 
-Justering av slutbetald kapltalförsäkring 

Redovisat värde vid årets slut 

2016-05-01-
2017-04-30 

8740 151 
0 

8 740 151 
3 034 215 

330 804 

2016-05-01-
2017-04-30 

36 
2 

38 

2017-04-30 

518 513 
76 777 

0 

595 290 

-412 840 
0 

-30 110 

-442 950 

152 340 

2017-04-30 

1120 274 
0 
0 

24 383 

1144 657 

8(9) 

2015-05-01-
2016-04-30 

8 613 305 
0 

8 613 305 
2 711 365 

335 442 

2015-05-01-
2016-04-30 

34 
3 

37 

2016-04-30 

518 513 
0 
0 

518 513 

-390 408 
0 

-22 432 

-412 840 

105 673 

2016-04-30 

1136934 
10 000 

-26 660 
0 

1120274t!)-
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Tingsryd AIF 
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Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförblndelser 

Ställda säkerheter 

Panter och säkerholer får egna skulder 
Förelagslntecknlngar 
Summa 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbfndefser 

2017-04-30 

100 000 

100 000 

Inga 
Pens!onsrörpliktelsor som !nle upptagils bland avsättningar uppgår u_·n ___ _ 0 
Summa 

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut 

Förfallotidpunkt, inom ett år rran balansdagen 
Förfallolldpunkt, 1-5 år från balansdagen 
Förfallolldpunkt. senare än rem år från balansdagen 

Underskrifter 

Johan Blomster 
Ordffirande 

Anders Rungegård 
Kassör 

Willy Berglund 

0 

2017-04-30 
642 864 

2571456 
535 672 

3 749 992 

Pontus Olsson 
Styrelseledamot 

f-v-v--<c:___ 
Styre~seled~mot . , ,)._ 

•.tJ()JJ..J~ 

Henrik Rlsberg 
Styretseledamo ,--,._ 
/_ 
/, 

Anders Edvardsson 

Styre~~ . 
~.-;d3Z~ ~ - . 

)l;;JZ::·;;=· ·,d":~n 
~riserad revisor 

!l(9) 

2016-04-30 

100 000 

100 000 

Inga 
725 656 
725 656 

2016-04-30 
776 222 

2 571 456 
1178 536 

4 526 214 
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Till föreningsstämman i Tingsryds AIF, org. nr 829500-6137 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tingsryds AIF för räkenskapsåret 2016-05-01-2017-011-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprattats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden raltvis,mde 
bild av föreningens finansiella ställning per den 30 april 2017 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret enligt årsredovisningsl,19en . 
Förvaltningsberällelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narrnare i avsnitten Den auktorise
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige . Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Del är styrelsen som har ansvaret för den andra infonnationen. Den andra informationen består av Verksamhetsberättelser (men innefattar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

t samband med vår revision av årsredovisningen ar del vårt ansvar ait lasa den information som identifieras ovan och overvi1ga orn inforrnat
ionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång be11ktar vi även den kunskap vi i övrigt inharntat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information. drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet. är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen sorn har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rattvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen ansvarar aven för den interna kontroll som den bedåmer ar 
nödvändig för att upprätla en årsredovisning som inte innehåller 
nagra väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Au
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mal är all uppna en 
rimlig grad av sakerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några vasentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig sakerhet ar en hog grad av säker
het. men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptåcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna for vasentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. utformar och utför granskningsåtgarder bland annat uti· 
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga for att utgöra en grund for mina uttalanden. 
Risken för att inte upptåcka en vasentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på fel. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi. förfalskning. avsiktliga utelämnanden. felaktig infonn
ation eller åsidosättande av intern kontroll . 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarnr styrelsen för bcdom
ningen av föreningens formåga 1111 fortsatta verksamheten. Den upp
lyser. nar så ar tillampligt. om f<irhilllanden som kan paverka for
mågan all fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet cm 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om sty· 
relsen avser att likvidera föreningen. upphora med verksamheten el
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av delta. 

skaffar jag mig en forsti1elsc av den del av forerungens interna 
kontroll s0111 har belydelse for min revision for .itt utforma 
granskningsåtgärder som ar lampl:ga med hansyn till omstan
digheterna, men inte for all uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

utvärderar jag låmpligheten i de redovisningsprinciper som an
vands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhorandc upplysningar 

drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander 
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av årsredovis
ningen. Jag drar också en slutsats. med grund i de inhamtade 
revisionsbevisen. om huruvida det finns någon väsentlig osa
kerhetsfaktor sorn avser sådana handelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om foreningens formaga ;itt 
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osiikerhetsfaktor. måste jag i revisionsberättelsen 
fasta uppmarksamheten på upplysningarna i ilrsredovisningen 
om den väsentliga osakerhetsfaktorn eller. om sådana upplys
ningar M otillrackliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen . Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inle längre kan 
fortsatta verksamheten . 

utvärderar jag den övergripande presentationen . strukturen och 
innehållet i :irsredovisningen. däribland upplysningarn.i . och om 
årsredovisningen :itt?rger de underliggande transa~.tionern.i och 
händelserna pil ett sätt som ger en rättvisande blid / ,v · 

•IJ' 
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Jag maste informera styrelsen orn bland ;mnnt revisionens plm1erade 
omfattning och inriktning s<1ml tidpunkten for den . Jag måsle också 
informera om belydelsefulln inkttngelser under revisionen, däribland 
de evenluella bctydande brister i den interna konlrollen som jag iden
lifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har all utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är alt uppna en rimfig grad av saker
hel om huruvida årsredovisningen har upprMtats i enlighet med arsredovisningslagen och cm årsredovisningen ger en ranvisand!! bild av 
föreningens resullat och slallning . 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi aven utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tingsryds AIF för rakenskaps.iret 2016-05-
01-201i-04-30. 

Vi tillstyrker alt förcningsslamman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar obero
ende i förhiillande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Del ilr styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt rnål belrMfamJe revisionen nv förvallningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är alt inhtimta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersattningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet lir en hög grad av 5tlkerhet. men ingen garanti för att 
en revision som ulförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka algärder eller försummelser som kan föranleda ersiltt
ningsskyldighet mot föreningen. 

Tingsryd den -1 1·,' 
T . ,/: . L l,/ 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige ;mvancler 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras pil den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valcl;i 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och vtisentlighct. Det 
innebär all vi fokuserar granskningen på s;idana ålgardcr, 0111r;iclen 
och förhållanden som ar väsentliga ror verksamheten och dar avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslu:sunderlag, vid
tagna åtgärder och andra förhållanden som ar relevanta for vart utta
lande om ansvarsfrihet. 
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Auktoriserad revisor 

KPMGAB 

Christer Anderss1 ' L 
Filrlroendevald revisor 
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Ishockeysäsongen 2016/17 

Representationslaget 
Säsongen 16/17 startar upp väldigt positivt efter en fantastisk säsong i hockeyallsvenskan. 
Den 2 maj startar vi upp med barmarksträning, denna pågick till veckan efter midsommar. 
Därefter så var det individuell träning för var och en på valfri ort. 
Inför denna säsong så har vi värvat 10 st nya spelare in från föregående säsong. Efter en 
ytterligare säsong i Hockeyallsvenskan så är vår fortsatta målsättning att etablera oss i 
denna serie. 
Efter 52 omgångar så placerade vi oss på en sjunde plats i serien med 82 inspelade poäng 
det får betraktas som en väldigt bra prestation då vi skall ha med oss att denna säsong 
råkade vi utför en hel del skador i truppen som gjorde att vi tvingades att värva in några 
spelare för att klara ut att fortsätta prestera bra hockey. 
Väl i slutspel så stod lag som Aik Västervik Pantern Almtuna och Timrå som våra 
motståndare där vi avslutade vår säsong på en fjärde plats. 

Som Klubbchef vill jag sammanfatta denna säsong som en väl godkänd säsong där vi har 
satt oss i respekt i hockey allsvenskan. 

Spelarna och ledarna i laget har gjort en prestation som är klart godkänd säsongen 2016/17. 
Nu ser vi fram med tillförsikt med spel i Hockey Allsvenskan 2017/18. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef Taif 

J-20 Elit 2016/17 
Säsongen startade upp den 2 maj med barmarksträning den pågick fram till skolavslutningen 
för alla killar, därefter var det individuell träning för var och en på valfri ort. Under 
barmarksträningen så har fem stycken killar fått möjligheten att träna med A-laget. 
Efter 27 omgångar i serien så spelade vi ihop 53 poäng och det gav oss en fjärde plats i 
serien och det får betraktas som en godkänd säsong. Hade vi tagit 2 poäng till så hade vi 
placerat oss på en tredjeplats och med det gett oss en möjlighet att kvala till super elit. 

Vi blickar nu framåt mot säsongen 2017 /18 och målet med den är fortfarande att ta oss 
tillbaka till super elit. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef 
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J18-Elit 2016/17 
Säsongen startades upp i maj månad med barmarksträning som pågick fram till två veckor 
efter midsommar. 
Därefter var det individuell träning fram till återsamlingen den 1 augusti. Första veckan av 
augusti var det teambuilding, tester och ispremiär på schemat. 
Det spelades 8 träningsmatcher mot bra motstånd under försäsongen med blandat resultat. 

Seriespelet som bestod av 22 matcher fram till jul gick tungt för laget både resultatmässigt 
och poängmässigt då vi endast lyckades ta 11 poäng. 
Spelmässigt blandades det med bra spel med mindre bra insatser under grundspelet. 

I fortsättning spelet så fanns det gott mod i laget att vi skulle prestera bättre hockey med en 
topp placering där men självförtroendet saknades lite i laget som medförde att vi efter 12 
matcher placerade oss sist i tabellen som medförde att vi fick spela negativt kval för att hålla 
oss kvar i j-18 elit. Väl i kval för att hålla oss kvar så visade laget att vi hör hemma i högsta 
serien. 
Vi ser fram mot säsongen 2017 /2018 med tillförsikt. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef Taif 



Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2016/2017 

Tingsryds AIF:s Ungdomssektions lagråd ca 12 möten under säsongen som organiserar 

ungdoms verksamheten. 

( Det har bestått av Dan Johansson, Joakim Axelsson, Marcus Bengtsson, Manfred Gustafsson, 

Kenny Berglund, Mattias Fransson och Willy Berglund. 

( 

Deltagarna har haft olika ansvarsområden inom ungdomssektionen. 

Våra yngsta deltagare i år var födda 2011 och har deltagit i TAIF Skridskoskola. Våra äldsta 

spelare var födda -01. Totalt har vi haft ca 180 ungdomar och ca 45 ledare igång under 

säsongen 2016/2017. TAIF har deltagit med 6 stycken ungdomslag i seriespel och 2 lag har 

spelat polspel. Vi har deltagit med 4 årskullar i DM, samtliga gick till semi eller finalspel. 

Ungdomslagen har deltagit i cuper runt om i Sverige. 

Det äldsta laget deltog i U-16 Elit. Man lyckades tyvärr inte med att hålla sig kvar i U-16 Elit. 

Alla ledare inom ungdomssektionen bjöds på middag i Nelson Garden Arena i samband med 

A-lagsmatch och säsongen avslutades med en ledardag med ett 30-tal medverkande. 

Ett speciellt tack till föreningens domaransvariga, Niklas Johansson och Erik Persson, samt till 

alla föreningsdomare. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra säsongen. Ett stort TACK till 

alla ledare, spelare, föräldrar, sponsorer och övriga inom vår förening som har bidragit till den 

fina säsong som har genomförts. 

Tingsryds AIF Ungdomssektion/ Lagrådet 
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Verksamhetsberättelse lotterier 2016/2017 

Verksamheten består i försäljning av 

SO/SO-lotten 

som säljs på alla A-lagets hemmamatcher. Lotten kostar 20 kr och av hela summan som säljs 

så får TAIF halva vinsten och halva går till en lottköpare. Den totala summan som vi delade ut 

till lottköparna under säsongen landande på 326 562 kr och därmed lika mycket till 

( föreningen. 

C 

Det betyder att vi sålde lotter för 653 124 kr vilket i ett historiskt perspektiv är högt även om 

försäljningen understeg budget med 106 876. 

Toppnoteringen kom mot Vita Hästen. En ensam vinnare fick gå hem med 18 440 kr!! 

Folkspel 

Såldes lotter för 109 770 kronor, föregående år 72 448 kronor. 

Ansvarig för gruppen vill rikta ett stort tack till alla säljare, särskilt U-sektionen. 

Johan Bernfalk 

Ansvarig för lotteriförsäljning 



( 

Under året har vi haft problem med programmet som vi registrerar nya betalningar i, supporten från 

leverantören har varit dålig och vi håller på att byta tjänsteleverantör, vi räknar med att detta skall 

vara klart omedelbart efter årsmötet. Vi har på grund av detta inte marknadsfört Selma klubben i så 

stor omfattning som brukligt. Under kommande verksamhets år kommer vi att återlansera Selma 

klubben under nytt namn "Evert-klubben", anledningen till namnbytet är att Selma Lagerlöf inte 

längre finns på vår 20 kronors sedel och prisutvecklingen sedan starten av selmaklubben. Till den nya 

Evertklubben kan man skänka 50, 100, 150 eller valfri summa. Evert Taube finns på den nya 

femtiolappen. De som har gamla medgivande idag påverkas inte utan ligger kvar som vanligt, vill man 

ändra sitt månatliga bidrag kommer ett nytt medgivande att göras. Idag har vi cirka 400 personer 

som bidrar med ca 18 000 i månaden. 

Henrik Risberg Viceordf. 
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Tingsryds AIF 

Budget 2017-05-01 -- 2018-04-30 

Budget 16/17 Utfall 16/17 Avvikelse budget Budget 17 /18 

Reklam, sponsring 5 700 000 5 728 471 6 000 000 
Träningsmatcher 200 000 108 303 600 000 
Enkronan 600 000 682 071 600 000 
Årskort 2 250 000 2 405 666 2 500 000 
Medlemsavgifter 250 000 255 500 255 000 
Entre 2 750 000 2 074164 2 400 000 
Ersättning samarbete gymnasie.skolan. 1500 000 1318 050 1500 000 
MagicTAIF 150 000 169 000 150 000 
Matchintäkter 1850 000 1 615 063 1900 000 
TV Sändningar/ersättning HA 2100 000 1948 566 1600 000 
Ubildningsersättning 0 333 000 0 
Svenska Spel, Bingolotto 400 000 222 989 250 000 
Aktivitetsbidrag, sektionsavgifter 500 000 611503 650 000 
Selma 240 000 213 293 260 000 
Ungdomssektionen 660 000 861360 688 000 
Tingsryds marknad 150 000 156 918 150 000 
Övriga intäkter 500 000 294 250 250 000 
Summa intäkter 19800000 18 998167 19 753 000 

Löner spelare -5 775 000 -5 746 624 -5 200 000 
Löner kansli -1300 000 -1166 210 -1300 000 
Löner tränare/materialare A-lag -1000 000 -1097 486 -1 200 000 
Löner tränare J-lag -450 000 -477 723 -500 000 
Arb avg samtliga -2 700 000 -2 673 627 -2 575 000 
Material A-lag, J-lag -1400 000 -1511484 -1400 000 
Resor A-lag, J-lag -1450 000 -1 308 085 -1 250 000 
Hyra ishall -530 000 -530 000 -530 000 
Tjänstepensioner inkl särskild löneskatt. -200 000 -395 283 -400 000 
Domararvoden -300 000 -248 585 -200 000 
Ungdomssektionen -652 000 -763 238 -660 000 
Övriga omkostnader -3100 000 -3 939 567 -3 800 000 
Avskrivningar enl plan -22 000 -30 110 -30 000 
Ränta -150 000 -106 014 -100 000 
Summa kostnader -19 029 000 -19 994 036 -19145 000 

Resultat 771000 -995 869 -1766869 608 000 
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