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Tingsryds Energi AB – utlåning till bredbandsföreningar 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Tingsryds Energi AB får låna ut pengar till bredbandsför-
eningar till marknadsmässiga villkor i syfte att främja stamnätsutbyggnaden i kommunen genom 
samförläggningar. 
 
Styrelsen Tingsryds Energi AB 
TEAB hemställer om godkännande av kommunfullmäktige att TEAB får låna ut pengar till 
bredbandsföreningar till marknadsmässiga villkor i syfte att främja stamnätsutbyggnaden i 
kommunen genom samförläggningar. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 §204 att godkänna att Tingsryds Energi AB (Teab) 
lämnar ägartillskott till Wexnet AB om max 15 mkr till och med år 2020. 
 
I syfte att främja en kostnadseffektiv stamnätsutbyggnad har Teab låtit utreda möjligheten att 
låna ut pengar till bredbandsförening för genomförande av samförläggning mellan förening och 
elbolag.  Det tänkta upplägget innebär att stamnätsdelen, när samförläggningen är genomförd, 
ska överlåtas från föreningen till Wexnet AB, samtidigt som Wexnet övertar skulden till Teab. 
Teab ska därefter överlåta fordran på Wexnet som ett ovillkorat aktieägartillskott så att Wexnet 
inte har kvar motsvarande skuld till Teab. Aktieägartillskottet är tänkt att rymmas inom de totalt 
15 mkr i ägartillskott som nämnts ovan. 
 
Utredningsrapport från KPMG redovisas i bilaga 1. I rapporten konstateras att det beskrivna 
upplägget är genomförbart förutsatt att lånet är marknadsmässigt och att kommunfullmäktige 
godkänner att utlåning för utbyggnad av bredband är något som ligger i linje med den verksam-
het och de kommunalrättsliga principer och kommunala ändamål som Teab och kommunen är 
ålagda att följa. I rapporten framgår vidare, liksom vid övriga ägartillskott, att nedskrivnings-
prövning av Teabs andel i Wexnet behöver göras i samband med ägartillskottet. 
 
Det är angeläget att styrelsen i Teab tillser att upplägget är förankrat med berörda parter innan 
verkställande. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av Teab i samråd med kommunens ekonomiavdelning på uppdrag från 
Teabs ordförande. Utredningen har gjorts av KPMG. 
 
Beslutsunderlag 
KPMG AB, 2018-01-26, utredning ”Utlåning till bredbandsförening” (bilaga 1) 
KF 2016-10-31 §204 Godkännande av Teabs ägartillskott till Wexnet AB 
Ägarpolicy, bolagsordning, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för Teab 
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2018-01 -31 

1 Bakgrund 
I Tingsryds kommun sker utbyggnad av bredband. Vid utbyggnad av bredband sker en 
kanalisation (stamnät) där fiber kan dras samt dragningar ute I byarna I kommunen. I 
flera fall bildar byarna ekonomiska föreningar för att kunna göra utbyggnaden av 
bredbandet. 

Vanligtvis är det Wexnet AB (org. nr. 556923-9444) som äger stamnätet och de 
ekonomiska föreningarna (härefter "Föreningen" eller "Föreningarna") äger 
bredbandsdragningarna som görs i respektive by. Wexnet ägs av Alvesta, Tingsryd, 
Växjö och Lessebo kommun. De tre förstnämnda kommunerna äger aktier i bolaget via 
dotterbolag och Lessebo kommun äger andel direkt I Wexnet. Tingsryds Energi AB 
(härefter "TEAB") äger 7,74 % I Wexnet. 

Enligt uppgift ska Eon bygga stamnätet. Funderingar har skett om Eon kan bygga 
stamnätsdelen på uppdrag av ovan nämnda ekonomiska föreningar. För att möjliggöra 
detta ska TEAB låna ut pengar till Föreningen. Föreningen får då en skuld till TEAB. 

När bredbandsutbyggnaden är färdigställd ska stamnätsdelen överlåtas från 
Föreningen till Wexnet samtidigt som Wexnet övertar skulden till TEAB. TEAB sl<a 
därefter överlåta fordran på Wexnet som ett ovlllkorat aktieägartillskott så att Wexnet 
inte har kvar motsvarande skuld till Teab. 

1.1 Uppdraget 
KPMG har fått I uppdrag att utreda följande frågeställningar: 

Kan TEAB låna ut till Föreningen? 

Kan TEAB överlåta fordran som ett aktieägartillskott till Wexnet? 

1.1.1 Avgränsning 

KPMG utgår endast från påverkan för TEAB. Påverkan för Föreningen och Wexnet 
behandlas inte. KPMG: s uppdrag är framförallt att bedöma ovanstående scenario ur 
ett redovisnlngsmässlgt och skatterättsligt perspektiv. KPMG kommenterar dock lite 
kort avseende de juridiska aspekterna gällande en eventuell utlåning från TEAB. 
KPMG gör dock Inte gällande att rapporten är uttömmande avseende de avtalsrättsliga 
och kommunalrättsliga förhållanden som frågeställningarna ger upphov till. 

1.1.2 Förutsättningar 

TEAB tillämpar K3 och faller Inom ramen för mindre företag enligt årsredovisningen 
2016. TEAB tillämpar kapital 11 och värderar finansiella Instrument till 
anskaffningsvärde enligt årsredovisningen 2016. 
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2 Analys 

2.1 Steg 1 
· TEAB lånar ut pengar till Föreningen. 

2.1.1 Juridiska aspekter av utlåning 

2.1.1.1 Låneförbudet i ABL 

I aktiebolagslagen (2005:551, ABL) finns bestämmelser gällande lån från bolag till 
aktieägare m.fl. Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till en person som ingår I den 
s.k. förbjudna kretsen. I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, eller som är 
styrelseledamot eller verkställande direktör, I bolaget eller I ett annat bolag I samma 
koncern. 

I den förbjudna kretsen ingår också sådana juridiska personer där någon av 
ovanstående personer har bestämmande inflytande över verksamheten. Det innebär 
exempelvis att en fysisk person som har bestämmande Inflytande över två aktiebolag 
inte får låta det ena bolaget ta lån från det andra bolaget, om Inte undantaget för 
kommersiella lån är tillämpligt. 

Det finns fem undantag från låneförbudet. Inget av undantagen gäller för det s.k. 
förvärvslåneförbudet. Undantagen är följande: 

Kommunlån 

Koncernlån 

Kommersiella lån 

Småaktieägarlån 

Förvärvslåneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får ge förskott, lämna lån eller 
säkerhet med syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget, eller i ett överordnat 
bolag i samma koncern. Syftet får inte heller vara att någon närstående till gäldenären, 
fysisk eller juridisk person, ska göra förvärvet. 

2.1.1.2 Bolagsordning, ägardirektiv och ägarpolicy 

Tingsryds kommun har utgett vissa dokument som är styrande för TEAB. Kommunen 
har bland annat utgivit en ägarpolicy, ett gemensamt ägardirel<tiv och ett särskllt 
ägardirektiv för TEAB. Utöver dessa dokument styrs TEAB även av bolagsordningen. 

Av ägarpolicyn för Tingsryds kommun (dnr 2015/573 099, härefter "ägarpolicy") 
framgår att kommunen fastställer bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv m.m. vilka 
syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagens verksamhet ska kunna ha en 
affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser. 

Vidare framgår det av ägarpolicyn att oavsett I vilken form den kommunala 
verksamheten bedrivs ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det 
Innebär, enligt policyn, att verl<samheterna sl<a tillgodose behov hos olika 
kommunmedborgare, näringsliv, kunder och Intressenter på ett sådant sätt att även 
helheten inom kommunkoncernen gagnas. 

© 2010 KPMG AB. All rlghts reserved. 
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Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag, vilket Innebär 
att direktiv utfärdade av dem har företräde framför direktiv utfärdade av annan. Frågor 
som är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt får inte avgöras av 
företagen Innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande I frågan. Regler för detta 
anges i det gemensamma ägardirektivet. 

Av det gemensamma ägardirektivet (dnr 2015/573 099) följer att bolagen ska drivas 
enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med 
verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och 
det gemensamma ägardirektivet samt särskilt ägardirektiv. 

Vidare följer av det gemensamma ägardirektivet att följande principer ska följas av de 
kommunala bolagen: självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och 
lokaliseringsprlncipen. 

Av punkt 9.2 framgår att "bolagen ska driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och 
inom bolagsordningens ram samt med beaktande av ägardirektiven". 

Av det gemensamma ägardirel<tivet (punkt 10) framgår dessutom när bolagen ska 
bereda kommunfullmäktige att ta ställning före bolagen verkställer sådana beslut I 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Om inte 
annat följer av det enskilda bolagets ägardirektiv är följande ärende av större vikt: 

Större strategiska Investeringar 

Andra investeringar eller åtgärder som innebär en ny inriktning, start av 
verksamhet Inom nytt affärs- eller verksamhetsområde, 

Andra åtgärder som innebär en ny inriktning för bolagen eller start av 
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt 

Större förvärv eller större försäljningar av fast egendom 

Bolagen ska Inhämta kommunfullmäktiges godkännande, bland annat vid ändring av 
bolagsordning, ändring av aktiekapital m.m. (gemensamma ägardirektivet punkt 11). 

Av det särskilda ägardirektivet för TEAB följer att bolaget ska, genom sitt delägarskap I 
Wexnet AB, aktivt verka för en fortsatt utveckling av tillgången till bredband och 
bredbandstjänster för kommunens Invånare, näringsliv och verksamheter. Den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden är ett prioriterat fokusområde för kommunen. · 

Av § 3 I TEAB: s bolagsordning framgår att: 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution samt därmed förenlig 
verksamhet av fjärrvärme. Bolaget ska vidare kunna äga och förvalta aktier I hel- eller delägda 
bredbandsbolag. 

Av 2 st i § 4 I TEAB: s bolagsordn'lng framgår att: 

Inom affärsområdet bredband har bolaget 1111 ändamål att, Inom ramen för sitt delägarskap I det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet, främja utbyggnaden bredband. Delägarskapet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. 

Av§ 5 i bolagsordningen följer att: 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige I Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut I 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av 
principlell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämmans 
fastställda ägardirektiv. 
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2.1.1.3 Kommentarer till juridiska aspekter 

En utlåning från TEAB till Föreningen ska bland annat bedömas utifrån 
aktiebolagslagen. Enligt vår bedömning kommer en sådana utlåning inte att träffas av 
låneförbudet i 21 kap. ABL, eftersom utlåningen sker till en utomstående part som Inte 

· ingår i intressegemenskapen. Utlåningen träffas inte heller av förvärvslåneförbudet ty 
Föreningen ska Inte förvärva några delägarrätter i bolag. 

Av TEAB: s bolagsordning framgår att bolaget ska kunna äga och förvalta aktier i hel
eller delägda bredbandsbolag. Som tidigare nämnts är TEAB delägare I Wexnet. 
Vidare ska TEAB verka för att främja utbyggnaden av bredband Inom kommunen. Det 
anges dock I bolagsordningen att detta ska ske inom ramen för bolagets delägarskap i 
Wexnet. 

Vår bedömning är att det inte klart framgår av TEAB: s bolagsordning, det 
gemensamma ägardirektivet, ägardirektivet för TEAB eller ägarpolicyn att TEAB kan 
låna ut pengar till en utomstående part. Syftet med utlåningen i detta fall är att få en 
billigare utbyggnad av bredbandet för kommunen och dess Invånare. Det skulle kunna 
vara något som ligger I linje med de styrdokument som styr TEAB: s del I att främja 
utbyggnaden av bredband, men vi kan Inte med säkerhet säga att så är fallet. Vår · 
bedömning är att kommunfullmäktige bör beredas möjlighet att ta beslut i frågan om 
TEAB, inom ramen för främjandet av bredbandsutbyggnaden, har rätt att låna ut medel 
till utomstående part (exempelvis ekonomisk förening) under en tidsbegränsad period. 

2.1.2 Hantering i redovisningen 

TEAB ska ta upp fordran l redovisningen som en finansiell tillgång när de blir en part i 
de avtalsmässiga villkoren och när betalningen fullgjorts (punkt 11.3 och kommentar 
K3). 

Den finansiella tillgången som tas upp för lånet klassificeras som en 
omsättningstillgång eftersom avsikten med fordran på Föreningen Inte är avsedd att 
innehas stadigvarande I verksamheten (4 kap. 1 § ARL och punkt 4.4 K3). 

Förslagsvis kan konto 1682 Kortfristig lånfordringar I BAS-kontoplanen användas. 
Anskaffningsvärdet vid första redovisningstillfället är utgifterna för tillgångens förvärv (4 
kap. 9 § andra stycket ARL) och fordran får, men behöver inte, värderas till upplupet 
anskaffningsvärde (punkt 11.16 K3). Efter första redovisningstillfället ska tillgången 
redovisas enligt lägsta värdets princip (4 kap. 9 § första stycket ARL). Värderas 
tillgången till upplupet anskaffnlngsvärde vid första redovisningstillfället ska den även 
fortsättningsvis värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.19 K3). 

2.1.3 Skattemässig hantering 

En utgångspunkt för den skatterättsliga hanteringen av en fordran från TEAB till 
Föreningen är att utlåningen sker på marknadsmässiga villkor. En utlåning på 
marknadsmässiga villkor innebär att samtliga villkor ska vara marknadsmässiga, 
exempelvis att det ska utgå en marknadsmässig ränta på lånet. 

I övrigt följer den skattemässiga hanteringen av lånet den redovlsnlngsmässiga 
hanteringen, se avsnitt 2.1.2 ovan. 
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2.2 Steg 2 
Wexnet övertar lånet från Föreningen samtidigt som Wexnet övertar stamnätet från 
Föreningen. 

2.2.1 Hantering i redovisningen 

Motparten för fordran ändras i och med bytet av gäldenär. Det behöver beaktas om 
värderingen av fordran behöver justeras i och med den nya motparten. Om 
värderingen på fordran är samma med den nya motparten behöver det inte bli några 
effekter på balans- och resultaträkningen. 

2.2.2 Skattemässig hantering 

Som ovan nämnts under avsnitt 2.2.1 får TEAB en ny gäldenär. Under förutsättning att 
fordrans värde kvarstår för TEAB sker det inte några skattemässiga effekter för 
bolaget. Vår utgångspunkt är att villkoren för lånet fortfarande är marknadsmässiga vid 
bytet av gäldenär. 

2.3 Steg 3 
TEAB överlåter fordran som ett ovillkorat al<tieägartillskott till Wexnet. 

2.3.1 Hantering i redovisningen 

Ett tillskott som TEAB gör till Wexnet utan att få emitterade aktier eller andra 
egetkapitalinstrument i utbyte ska redovisas som en ökning av andelens redovisade 
värde (punkt 6.4 K3) . 

Ett aktieägartillskott ses som en indikation på nedskrivningsbehov (kommentar till punkt 
27.4 K3). Därför är det brukligt att TEAB gör en nedskrivningsprövning av innehavet I 
Wexnet i samband med tillskottet, alternativt dokumenterar varför en 
nedskrivnlngsprövning Inte behöver göras. 

För att en finansiell tillgång ska tas bort från balansräkningen krävs att den avtalsenliga 
rätten upphört/reglerats eller att väsentliga risker och fördelar för den finansiella 
tillgången är överförda och företaget Inte längre Innehar kontroll över tillgången (punkt 
11.30-31 K3). 

2.3.2 Skattemässig hantering 

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i skatterättslig 
lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är I regel att förbättra ett bolags finansiella 
ställning. Det finns två olika former av tillskott; ovillkorat eller villkorat aktieägartillskott. 
Vanligtvis består ett aktieägartillskott av pengar eller av att givaren omvandlar en 
fordran på mottagaren, men även tillskott av sakegendom förekommer. 

Det salmas lagregler för hur ett aktieägartillskott ska behandlas skattemässigt men av 
äldre rättsfall framgår att aktieägartillskott inte utgör skattepliktig intäkt för det 
mottagande bolaget. Det uppkommer således ingen skattepliktig intäkt för Wexnet i 
vårt fall som mottar aktieägartillskottet. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när tillskott görs med andra 
tillgångar än kontanta medel, så är värdet av tillskottet Inte högre än tillgångarnas 
värde då tillskottet lämnas (RÅ 2002 ref. 107). 

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan jämställas med rena kapitalinsatser från 
aktieägarens sida (SkU 1984/85:2 s 7f.), eftersom det lämnas utan förbehåll om 
återbetalning annat än möjligen i samband med bolagets upplösning. Vidare utgör ett 
ovillkorat aktieägartillskott skatterättsligt en del av anskaffningskostnaden för aktierna i 
bolaget (RÅ 2002 ref. 106). Det medför att utgivare av aktieägartillskottet inte har 
någon avdragsrätt vid den löpande beskattningen när fordran omvandlas till ett 
ovillkorat aktieägartillskott. 

Av avsnitt 2.3.1 framgår att en nedskrivningsprövning bör ske vid tidpunkten för när 
aktieägartillskottet lämnas. Andelarna i Wexnet utgör närlngsbetingade andelar för 
TEAB då aktierna är onoterade. Ett företag som innehar näringsbetingade andelar får 
inte dra av en kapitalförlust som uppkommer då en fordran omvandlas till ett tillskott. 

I det fall TEAB bedömer att innehavet i Wexnet ska skrivas ned och gör motsvarande 
nedskrivning redovisningsmässlgt är en sådan nedsl<rivning inte skattemässigt 
avdragsgill. 

Då vi endast bedömer frågan ur TEAB: s perspektiv har vi inte berört frågan om 
aktieägartillskottet eventuellt kan bli ett skattepliktigt driftbidrag för Wexnet. 

2.4 Steg 4 
Om Wexnet betalar tillbaka tillskottet till TEAB. 

2.4.1 Hantering i redovisningen 

Återbetalning av ett lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens värde 
(punk 6.5 K3). TEAB ska därför minska andelen i Wexnet i samband med 
återbetalningen. 

2.4.2 Skattemässig hantering 

Eftersom TEAB lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Wexnet finns det inga villkor 
uppsatta kring återbetalningen. Det ses därmed som ett definitivt och bestående 
tillskott till Wexnet. 

Skattemässigt hanteras en återbetalning av tillskottet som utdelning. Då 
TEAB: s innehav i Wexnet är näringsbetingat är en sådan utdelning skattefri vid 
mottagandet för TEAB. 
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3 Avslutning 

3.1 Juridiskt 
En utgångspunkt för att utlåning ska kunna ske till Föreningen är att utlåningen sker på 
marknadsmässiga villkor. Det Innebär bland annat att lånen ska ha en 
marknadsmässiga ränta m.m. Enligt vår bedömning träffas inte utlåningen från TEAB 
till Föreningen av låneförbudet i 21 kap. ABL. 

Som vi nämnt ovan (se avsnitt 2.1.1.3) föreligger det dock viss osäl<erhet kring om 
TEAB kan göra en sådana utlåning enligt ägardirektiven från Tingsryds kommun samt 
bolagsordningen. Enligt vår bedömning framgår det inte klart att utlåning är något som 
följer av de direktiv som bolaget har erhållit från sin ägare. Vår rekommendation är 
därför att frågan lämnas till kommunfullmäktige för beslut avseende om utlåning för 
utbyggnad av bredband är något som ligger i linje med den verksamhet och de 
kommunrättsliga principer och kommunala ändamål som kommunen är ålagd att följa. 

3.2 Redovisningsmässigt 
TEAB kan boka upp en finansiell omsättningstillgång för lånet till Föreningen. 

I samband med att Wexnet övertar låneskulden från Föreningen behöver beaktas om 
värderingen av fordran förändras. 

TEAB kan boka bort fordran och istället boka upp al<tieägartillskottet som en ökning av 
andelen Wexnet. I samband med tillskottet behöver nedskrivningsprövning av andelen i 
Wexnet dokumenteras. 

Om Wexnet betalar tillbaka tillskottet till TEAB görs det genom en minskning av 
andelen i Wexnet. 

3.3 Skattemässigt 
En förutsättning för utlåningen, ur ett skattemässigt perspektiv, är att den sker på 
marknadsmässiga villkor. Det innebär bland annat att skulden ska löpa med en 
marknadsmässig ränta. 

Under förutsättning att låneskulden har samma belopp vid överlåtelsen av skulden från 
Föreningen till Wexnet sker ingen skattemässig förändring i TEAB. 

Som ovan nämnts salmas det lagreglering för hur ett aktieägartillskott ska behandlas 
skattemässigt. Av äldre rättspraxis följer dock att aktieägartillskott inte utgör en 
skattepliktig Intäkt för mottagaren. Generellt kan sägas att utgivaren av ett 
aktieägartillskott saknar avdragsrätt I den löpande beskattningen när en fordran 
omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. 

I det fall TEAB bedömer att en nedskrivning av andelen I Wexnet ska ske är en sådan 
nedskrivning inte skattemässigt avdragsgill. 

© 2010 KPMG AB. All rlghts reserved. 
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Då aktieägartillskottet lämnas som ett ovillkorat tillskott föreligger det inget krav på att 
återbetalning ska ske. Skattemässigt behandlas en återbetalning som utdelning och en 
sådan utdelning är skattefri för TEAB, eftersom innehavet är näringsbetingat. 

2018-01-31 

l<PMGAB 

Catharina Pramhäll 

Director, Redovisningsspecialist Senior Associate, Skattejurist ,, 
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Införande av arbetsmetoden ”Huskurage” i Tingsryds kommun 
 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 
 

Återrapportering 

Arbetsmetoden ”Huskurage” kommer att införas enl. beslut i Tingsryds kommun under 
mars månad 2018. 
Policy för Huskurage liksom detaljerad tidsplan bifogas denna skrivelse.  
 
Sammanfattning 

Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram en policy samt implementera modellen 
Huskurage i Tingsryds kommuns verksamheter och bolag. 
 
 
Ärendets beredning 

Införandeplan och policy har beretts av Eva Palmér på Kansliavdelningen i samråd med 
VD på Tingsrydsbostäder AB och områdeschef på individ och familjeomsorg.  
 

 
 
 
 
Laila Jeppsson 
Kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Palmér 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Tidplan för införande av arbetsmetoden ”Huskurage” i Tingsryds kommun 
 
Februari 2018 

 
Information till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Produktion av informationsmaterial till boende 
Produktion av information till hemsida på såväl Tingsryds Kommuns hemsida som på 
Tingsrydsbostäders. 
Pressmeddelande om införande 
Kallelse till infomöte för de boende i Tingsrydsbostäder 
Dialog med kommunpolis om Huskurage 
 
Mars 2018 

 
Uppsättande av informationsmaterial i trapphus och på anslagstavlor 
Information ut till samtliga medarbetare i Tingsryds kommun via intranät 
Information om Huskurage till samtliga chefer via CCG 
Information om Huskurage till samtlig personal på Tingsrydsbostäder AB 
Information om Huskurage via post eller e-brev till privata hyresvärdar i Tingsryds 
kommun 
 
September 2018 

 
Uppföljning med VD på Tingsrydsbostäder om upplevt utfall 
 
 
Februari 2019 

 
Återrapportering till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Huskurage - en policy och rutin vid oro för våld i nära relation 
Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella 
trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation 
inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 
20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män 
dödas av närstående. Med Huskurage kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa 
barn till ett bättre liv och vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med Hus-
kurage agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.  
 
Vi eftersträvar att vara ett hus där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi ef-
tersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller 
misstanke om våld. Vi vill genom Huskurage ge grannar verktyg för att kunna ta ett 
större ansvar för det våldsom finns bland oss. 
 
Vi vill visa att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i 
rädsla eller oro för våld. 
Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld: 
1. ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är 
2. vid behov tar hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och 
hjälp 
3. ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer 
som upplevs akuta eller hotfulla) 
Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på an-
nat sätt, uppmärksamma och agera när något sker i husets utrymmen. Det kan få 
våldet att avledas eller upphöra. Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnads-
havare på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barn, kontakta socialtjänsten och 
gör en orosanmälan. 
 
Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har 
rätt attleva utan oro och rädsla för våld. I vårt hus ska vi också kunna förvänta oss 
att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld. 
 
Vi önskar att den som är mottagare av oron har förståelse för och tar hänsyn 
till att vi, med Huskurage, vill bidra till ökad trygghet för alla. 
 
 
 
 
___________________ 
Hyresvärd 
 

 
 
 

Hemlängtan - fri från rädsla och våld 

HUSKURAGE 
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