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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum 2018-03-26 

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

Till Kommunstyrelsen 

Föreskrifter för avfallshantering i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till föreskrifter om avfallshantering,
under fyra veckor i enlighet med 15 kap 41 och 42 §§ miljöbalken (1998:808).

2. Finansieras genom renhållningstaxan.

3. Nya föreskrifter att träda i kraft den 1 januari 2019.

4. Slutligt förslag tas upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober.

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska enligt 15 kap 41 § miljöbalken ha föreskrifter för avfallshanteringen.  
Behov av gemensamma föreskrifter för Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älm-
hults kommuner föreligger med anledning av bildandet av det gemensamma avfallsbo-
laget Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 

Föreskrifterna är framtagna tillsammans med Växjö kommuns miljö- och hälsoskydds-
kontor samt Växjö kommuns jurister och bygger på branschorganisationen Avfall Sve-
riges mall och nuvarande föreskrifter i kommunerna. Tingsryds kommuns nuvarande 
föreskrifter antogs av Kommunfullmäktige den 30 september 2010 och reviderades un-
der 2015. 

Ärendets beredning 

Föreskrifterna ställs ut under fyra veckor efter beslut av Kommunstyrelsen. Under dessa 
veckor har kommuninvånare och berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på för-
slaget. Utställning sker parallellt i övriga delägarkommuner. Därefter sammanställs och 
bearbetas synpunkterna för att resultera i ett slutligt förslag till föreskrifter som tas upp i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober, Kommunstyrelsen den 22 oktober och 
Kommunfullmäktige den 12 november. 
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Beslutsunderlag 
Föreskrifter om avfallshantering för Tingsryds kommun, bilaga 1, och Sammanfattning 
av viktigare ändringar, bilaga 2. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Renhållningsavdelningen för åtgärd 
Miljö- och byggnadsförvaltningen för kännedom 

Jonas Weidenmark 
Komunledningsförvaltningen 

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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Inledande bestämmelser  

Bemyndigande  
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Tingsryds kommun.   

Definitioner  
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 
anges här:  

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet.  
 
a) Jämförligt avfall från annan verksamhet kan exempelvis vara toalettavfall, 

avfall från personalutrymme, restaurangavfall, avfall från livsmedelsbutiker. 
b) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i 

kärl eller säck. 
c) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller 

har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.  
d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

nyttjande av trädgård vid bostadshus.  
e) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är 

markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.  

f) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 
(2014:1075) om producentansvar för el-utrustning.  

g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.  

h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 
med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 
som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall 
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller 
livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten 
tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är 
mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt 
ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.  

i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses 
det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har 
sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j) Med sällskapsdjur avses djur som används som sällskapsdjur och som i 
allmänhet huvudsakligen vistas inomhus.   

k) Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens tekniska nämnd. 
5. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
6. Med bolaget avses Södra Smålands Avfall och Miljö AB, som ägs av 

kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult. Bolaget har, på 
uppdrag av respektive avfallsansvarig nämnd, som uppgift att svara för 
ägarkommunernas skyldigheter avseende hanteringen, det vill säga insamling, 
transport och återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i 
ägarkommunerna. Bolaget ansvarar även för återvinningscentralerna i 
medlemskommunerna. 

7. Med kommunen avses Tingsryds kommun. 
8. Med renhållare avses den av kommunen upphandlade renhållningsentreprenör 

eller av kommunen utsedd aktör.  
9. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, 

latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall. 

10. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till 
hushållsavfall.   

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information  
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 
kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.  

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnadsnämnden.   

5 § Bolaget informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avseende 
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande 
producentansvar.  

6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar.  

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar  
7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas 
på tömningsdagen, det vill säga inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning 
inte kan utföras.  

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

-
-



4 
 

Betalning, information 
9 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgift betalas i enlighet med taxa som 
kommunen har beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  

10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering.  

11 § Fastighetsägare eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för 
fastigheten/bostaden ska erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig 
ansökan till bolaget överföras på hyresgästen. Avgiftsskyldigheten kvarstår dock hos 
fastighetsägaren. Ändring av abonnemang görs endast av fastighetsägaren.  

Sortering och överlämning av hushållsavfall  
Sortering av avfall  
12 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet 
med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. 

13 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla de 
avfallsfraktioner åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport.  

14 § Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.  

Ändring av abonnemang 
15 § Vid återkommande felsortering kan avfallsansvarig nämnd efter uppmaning om 
rättning till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare besluta att tillfälligt eller 
tillsvidare ändra abonnemang.  

16 § Vid återkommande överfull behållare, för tung behållare eller dragavstånd som ej 
följer gällande renhållningstaxa ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ha 
möjlighet att välja större behållare, lämpligt hämtningsintervall eller ändrat dragavstånd. 
Om inte detta sker trots uppmaning kan avfallsansvarig nämnd besluta att tillfälligt eller 
tillsvidare ändra abonnemang. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall   
17 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara 
behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.  

Emballering av hushållsavfall samt förvaringsplats 
18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedd för. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.  

-
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Anläggande, underhåll samt skötsel av behållare 
och annan utrustning 
Anskaffande och ägande  

19 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av 
kommunens renhållningstaxa. 

20 § Kärl ägs och tillhandahålls av bolaget såvida inte särskilda skäl föreligger.  

Container och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren. 

Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall 
och liknande behållare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.  

Ägare av behållare ansvarar för ID-märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.  

Märkning av behållare ska ske enligt anvisning från bolaget. 

Anläggande  
21 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall 
ska inte avstånd mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anslutningspunkt för 
tömning överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, 
såvida inte särskilda skäl föreligger. Lock och manlucka vid anläggande ska vara av lätt 
material och väga högst 15 kg. Om lock kan skjutas åt sidan accepteras en maximal vikt 
på 25 kg.  

Vid installation och anläggande av bottentömmande behållare och anläggningar som töms 
av kranfordon ska dessa utformas så att de är åtkomliga för fordon utrustat med kran. 
Med anläggningar avses de som kräver byte av filtermaterial eller där hämtning av 
filterkassett eller storsäck ska ske.  

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och 
bottentömmande behållare inte överskrider 5 meter och har en volym på max 5 m3, om 
inte särskilda skäl föreligger. För tömning av filterkassett eller storsäck gäller att 
avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och anläggning inte överskrider 5 
meter och att filterkassett eller storsäck får väga max 1 000 kg, om inte särskilda skäl 
föreligger.  

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för 
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.  

Rengöring och tillsyn  
22 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och tillsyn 
av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för 
att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och 
dylikt.   
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras.  

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck  
23 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.  

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.  

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas till renhållaren.  

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker.  

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar  
24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför 
hämtningstillfället säkerställa att avståndet mellan uppställningsplats för kranfordon och 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, 
inte överstiger det längsta tillåtna avstånd enligt 21 §, om inte särskilda skäl föreligger.  

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.  

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lättillgängliga 
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt ska kunna öppnas av en person 
och får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Gällande vikter på lock 
eller manlucka på befintliga anläggningar regleras i, kommunens renhållningstaxa.   

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.  

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambehållare får vid hämtning inte 
överstiga det avstånd som anges i 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd för 
äldre anläggningar regleras i kommunens renhållningstaxa. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför den 
egna fastigheten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen 
tillhör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger 
fastighetsbeteckning.  

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter 
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras 
anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.  
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Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning.  

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas renhållaren.  

25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, 
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  

Hämtnings- och transportvägar  
26 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastigheten, vid en överenskommen 
plats eller vid en av avfallsansvarig nämnd anvisad plats. Reglering av dragavstånd görs i 
kommunens taxa. 

27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska se till att transportväg fram till 
den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick och vara 
dimensionerad för hämtningsfordon samt att, vid behov, säkerställa att vändmöjlighet 
finns.  

Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri.  

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon 
som normalt används i hämtningsområdet.  

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med bolaget eller anvisas enligt 26 §.  

Fastighetsinnehavaren- eller nyttjanderättshavaren ska se till att den väg som kärlet 
behöver rullas på hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Eventuell 
dragväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

28 § Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse är undantagna från kommunens 
sophämtning och bortforsling av slam. Sådan fastighet har dock rätt att efter skriftlig 
begäran få sophämtning förutsatt att övriga bestämmelser i avfallsföreskrifterna uppfylls, 
varvid hämtningsställe anvisas av avfallsansvarig nämnd.  

Hämtningsområde och hämtningsintervall  
29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.  

30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2.  

Åtgärder om föreskrift inte följs 
31 § Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte följer föreskrifterna i 
23 §, 24 § 1–3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 27 § 2 st. kan det innebära att tömning uteblir. 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller mot avgift efter beställning av extrahämtning.  
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Särskilt om hushållsavfall från verksamheter  
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från det avfall som klassas som 
verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 12–31 §§ om ej annat 
anges i dessa föreskrifter.  

Konsumentelavfall lämnas vid bolagets insamlingsställen eller efter vad som anges i 
bilaga 1.  

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en 
gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 
Avfallsansvig nämnd har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns.  

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter  
Uppgiftsskyldighet  
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning.  

Undantag  
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  
34 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av 
hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna 
handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt vad som anges nedan.  

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att 
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.  

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna.  

Ansökan till bolaget enligt 39 och 42 §§ ska ske senast två veckor före den avsedda 
uppehållsperioden.  

Vid utgång av den beviljade perioden fastställer bolaget typ av abonnemang för 
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan om undantag 
inte inkommit.  

Ansökan är personlig och vid ägarbyte behöver ny ansökan göras.  

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst 
hushållsavfall  
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 36–38 
§§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljön.  

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan.  

- - -
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Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan 
ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. Det är 
dock inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.  

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

38 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, medges i särskild anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande. Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning 
av anläggningen.  

Utsträckt hämtningsintervall  
39 § Utsträckt hämtningsintervall regleras i kommunens renhållningstaxa. 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka om utsträckt 
hämtningsintervall hos bolaget. Detta kan medges under förutsättning att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall.  

40 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden medges 
utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges 
under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens 
belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie 
intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i 
högst tio (10 år), om inte annat anges i miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om 
förlängt intervall, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.  

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om miljö- och 
hälsoskyddsnämnden konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.  

Gemensamma avfallsbehållare  
41 § Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
ansökan till bolaget medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare under 
förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och 
att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  

Bolaget gör bedömning om antal delande fastighetsinnehavare är lämplig i det enskilda 
fallet.  

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om bolaget konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.  

Uppehåll i hämtning  
42 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter 
ansökan till bolaget medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om 

-

-
- -

-
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fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. Ansökan gäller i max tre (3) år.  

42 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till 
bolaget medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj - september.  

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen  
43 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids- eller permanentboende, som 
själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors 
hälsa och miljön, kan efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, och om det finns 
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, 
bortskaffande och återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken.  

44 § Medgivande om befrielse i 43 § från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till 
maximalt fem (5) år i taget.  

Befrielse från sophämtning enligt 43 § kan i särskilda fall endast innebära befrielse från 
hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa.  

Vid erhållen befrielse uttages en handläggningsavgift enligt gällande taxa. 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 
Tingsryds kommun 2013-01-01 upphör att gälla.  

-
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BILAGOR  

BILAGA 1  

FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL 

M.M.  

Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall 

Krav på utsortering Krav på emballering m.m. Instruktion för 
hämtning/lämning 

Hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall 

Detta avfall ska hanteras 
separat och lämnas till 
renhållaren. 

Avfall som läggs i behållare 
ska vara inlagt i påse eller 
paket av lämpligt material 
och storlek. Det paketerade 
avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte 
kan spridas. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller 
annan olägenhet inte 
uppkommer. 

Hämtnings- och 
lämningsintervall för 
hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall regleras i 
gällande renhållningstaxa 
för Växjö kommun. 

Avfall som inte är 
hushållsavfall  
(till exempel  
bygg- och rivningsavfall  
från  
fastigheten) 
 

Detta avfall ska hanteras  
separat från hushållsavfall.  
 

På återvinningscentral ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. Vid 
hämtning från fastigheten 
ska avfallet sorteras och 
emballeras efter 
instruktioner från bolaget.    
 

Avfall som inte är 
hushållsavfall ska lämnas 
på godkänd 
avfallsanläggning. 
Hämtning av avfall som inte 
är hushållsavfall kan 
beställas med tjänster enligt 
gällande renhållningstaxa 
för Växjö kommun.   

Farligt avfall Följande produkter eller 
ämnen utgör exempel på 
vad som ska hanteras som 
farligt avfall: 
- Färg, lackavfall samt 
hartser 
- Limavfall (t.ex. 
kontaktlim, epoxilim, 
spackel) 
- Lysrör (t.ex. 
lågenergilampor, 
solarierör, halogenlampor) 
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier (t.ex.  
fix och framkallare) 
- Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Annat starkt surt eller 
alkaliskt avfall (t.ex.  
frätande ämnen som  
kaustiksoda, svavelsyra,  
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel)  
- Avfall som innehåller 
kvicksilver  
(t.ex. termometrar,  
barometrar, reläer).  

Ska var tydligt märkt med 
uppgift om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall får 
inte blandas. 

Farligt avfall lämnas vid 
återvinningscentral. 
Hämtning av farligt avfall 
från fastighet kan beställas 
med tjänster enligt gällande 
renhållningstaxa för Växjö 
kommun.  

Grovavfall Grovavfall som utgör 
hushållsavfall  
behöver på grund  
av avfallets egenskaper 
hanteras separat från annat 
hushållsavfall.  

Grovavfall  
från hushåll för separat  
borttransport av renhållaren  
ska i den mån det  

Grovavfall från hushållen  
lämnas vid  
återvinningscentral.  
På återvinningscentralen  
ska avfallet  
sorteras och lämnas  
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 är möjligt, buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage.  

Grovavfallet ska förses med 
märkning som klargör att 
det är fråga om grovavfall.  

enligt instruktioner på  

plats. All övrig transport av 
grovavfall från fastighet ska 
utföras genom bolagets 
försorg. Hämtning från 
fastighet kan beställas 
separat enligt gällande 
renhållningstaxa för Växjö 
kommun. 

Trädgårdsavfall Ska sorteras ut och hållas  
skilt från annat grovavfall.  
 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.  
För alternativ med 
abonnemang  
med hämtning av  
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i kärlet 
och inte packas så hårt att 
tömningen försvåras. 

Trädgårdsavfall från  
hushållen lämnas vid  
återvinningscentral.  
All övrig transport av  
trädgårdsavfall från  
fastighet ska utföras  
genom bolagets  
försorg. Hämtning från 
fastighet kan beställas 
separat enligt gällande 
renhållningstaxa för Växjö 
kommun.  
Hämtning av 
trädgårdsavfall sker separat 
från hämtning av annat 
grovavfall.   

Latrin Ska hållas skiljt från annat 
avfall. 

Ska samlas i tunna som ska 
vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. 
Inför hämtning ska 
behållaren vara rengjord på 
utsidan.  

Latrinbehållare 
borttransporteras från 
fastighet genom bolagets 
försorg. 

Matavfall Ska sorteras ut och hållas  
skilt från annat avfall. 

Matavfall från hushåll ska 
läggas i  
påse, som tillhandahålls  
av renhållaren. Matavfall  
från verksamheter ska av 
avfallslämnaren förpackas i 
särskild påse, säck eller 
lämnas i tank av typ  
som godkänts av bolaget. 

Matavfall bort- 
transporteras från  
fastigheten i enlighet  
med hämtningsintervall  
som bolaget 
tillhandahåller.  
 

Slam och 
fosforfiltermaterial och 
andra jämförbara filter 
från små 
avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning 
där det genereras.  

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller tillgängligt 
på ett sådant sätt att 
hämtning kan utföras av 
fordon utrustat med kran 
eller suganordning. 

 

Fett från fettavskiljare  
 

Ska vara åtkomligt för 
tömning  
i den anläggning där det 
genereras. 

  

Matfetter och frityroljor 
om mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger två liter 

 
Ska förvaras i behållare 
med tätslutande lock. 
Maximalt två liter flytande 
emballerat avfall får läggas 
i behållare för restavfall, om 
det kan ske utan att 
emballaget går sönder. 
Större mängd matfetter eller 
frityroljor lämnas på 
anläggning som hänvisas av 
bolaget.  

 



13 
 

Döda sällskapsdjur samt 
avfall från husbehovsjakt. 

 
Ska förpackas väl innan det 
läggs i behållare för kärl- 
och säckavfall. Mindre 
sällskapsdjur kan även 
grävas ner på den egna 
fastigheten, förutsatt att 
graven är så djup att djur 
hindras från att gräva upp 
kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för människors 
hälsa eller miljön. 

 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall.  
 

Blandas före  
detta livsmedel med  
annat avfall utgör den  
blandade fraktionen  
före detta livsmedel  
och är ABP enligt 
definitionen.  

Före detta livsmedel från 
butik ska av 
avfallslämnaren läggas i för 
ändamålet avsedd behållare. 

Före detta livsmedel ska 
transporteras bort från  
verksamheten i enlighet 
med hämtningsintervall  
som bolaget  
tillhandahåller.  
 

Stickande och skärande  
avfall  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bland annat kanyler och 
sprutor.  
 

Föremål som kan ge 
upphov till skär- eller 
stickskador, t.ex. krossat 
glas, spik eller nålar skall 
läggas i styvt skyddshölje 
(t.ex. tom 
mjölkförpackning) innan 
föremål läggs i påse eller 
paket. Kanyler ska läggas  
i speciell behållare som  
tillhandahålls av apotek  
och lämnas till apotek  
som kommunen har avtal  
med. 

 

Förpackningar I enlighet med definitionen 
av förpackningar i 
förordning (2014:1073) om 
producentansvar för 
förpackningar. 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas. 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Returpapper  I enlighet med definitionen 
av returpapper i förordning 
(2014:1074) om 
producentansvar för 
returpapper. 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas. 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Kasserade bilbatterier I enlighet med definitionen 
av batterier i 
batteriförordningen 
(2008:834). 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra/ 
innehåll rinner ut. 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Kasserade bärbara 
batterier.  
Om kasserade produkter 
innehåller lösa bärbara 
batterier ska dessa plockas 
ur. Är de bärbara batterierna 
inbyggda i produkten 
hanteras den som avfall från 
el-utrustning. 

I enlighet med definitionen 
av bärbara batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834). 

 
Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Konsumentelavfall Skrymmande 
konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas skiljt 
från annat grovavfall. Smått 
el-avfall ska sorteras ut och 

 Konsumentelavfall lämnas 
vid återvinningscentral. På 
återvinningscentralen ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
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hållas skiljt från kärl- och 
säckavfall. 

Hämtning av skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster för 
grovavfall enligt gällande 
avfallstaxa för Växjö 
kommun.  

Läkemedel I enlighet med definitionen 
av läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel. 

Ska lämnas i behållare/ påse 
som tillhandahålls av 
apotek. 

Lämnas till apotek. 

Avfall från elektriska och 
elektroniska 
hushållsprodukter 

I enlighet med definitionen 
av elektriska- och 
elektroniska produkter i 
förordning (2014:1075) om 
producentansvar för el-
utrustning. 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas. 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer 

I enlighet med definitionen 
av glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer i 
förordning (2000:208) om 
producentansvar för 
glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer. 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas. 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent. 

Däck I enlighet med definitionen 
av däck i förordning 
(1994:1236) om 
producentansvar för däck. 

 Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
anvisas av bolaget eller 
producent.  
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BILAGA 2  

HÄMTNINGSINTERVALL  

Hämtning av restavfall, matavfall samt förpacknings och 
tidningsavfall  

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall 
normalt en gång i veckan. 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och 
säckavfall normalt en gång varannan vecka. För en- eller tvåbostadshus för 
permanentboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka 
för kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2.  

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall 
normalt en gång varannan vecka under perioden maj – september. För en- eller 
tvåbostadshus för fritidsboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt 
varannan vecka för kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2 under perioden 
maj – september. 

Trädgårdsavfall  
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång 

varannan vecka under perioden mitten av mars – mitten av november. 
Näringsidkare och innehavare av flerfamiljsfastigheter kan erbjudas hämtning 
varje vecka under samma period.   

Latrin 
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka eller en gång var fjärde vecka 

under perioden maj till september. 

Slamavskiljare för BDT-vatten 
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslut eller i annat fall minst en gång vartannat år.  

Fosforfällor och minireningsverk 
7. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 

getts av miljö- och hälsoskyddsnämnden eller följer leverantörens anvisningar. I 
annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar 
och vartannat år för fosforfällor till avloppsanläggningar som ligger inom hög 
skyddsnivå och vart tredje år för fosforfällor till avlopp som ligger inom normal 
skyddsnivå eller med det tätare intervall som Växjö kommun fastställer efter att 
ha hört miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Slamavskiljare 
8. Tömning av andra slamavskiljare sker minst en gång per år.  

Fettavskiljare 
9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för 

att säkerställa anläggningens funktion. 
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Särskild hämtning 
10. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:  

 Avfall från elektriska och elektroniska produkter  
 Övrigt farligt avfall  
 Övrigt grovavfall  
 Matfetter och frityroljor 
 Hämtning av textilier 
 Hämtning av fallfrukt 
 Hämtning av kasserat livsmedel 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Växjö 
kommun. 



bilaga 2 

Sammanfattning av viktigare ändringar 

Kommunen ger bolaget i uppdrag att hantera hushållsavfallet och att ansvara för 
hushållsavfallet och återvinningscentralerna. Invånarna ska kontakta bolaget och inte 
kommunen i dessa frågor (2 § p 6). 

Det förtydligas bl a att fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet är i skick så att det kan 
tömmas och för att upplysa bolaget om ändrade förhållanden av betydelse (7 och 8 §§) samt 
att betalningsansvar för avgifterna åvilar fastighetsägaren eller den som är skattskyldig för 
fastigheten, för att underlätta inkassering av avgiften (11 §). 

Det införs nya bestämmelser som möjliggör åtgärder – ändring av abonnemang – mot 
fastighetsinnehavare som felsorterar eller på annat sätt underlåter följa gällande instruktioner 
(15 och 16 §§) samt större hänsynstagande till arbetsmijlökrav vid nyanläggning av små 
avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall där max slanglängd är 15 meter 
(tidigare 25 meter) och höjdskillnad mellan fordon och anläggningens botten max 5 meter. 
Maxvikt på lock och manlucka anges till 15 kg (25 kg om lock kan skjutas åt sidan) (21 §). 

Uppehåll i hämtningen vid permanentbostad kan beviljas i sex månader och max tre år, mot 
tidigare max två år (42 a §). 

Angivande av specifika vägmått tas bort till förmån för generella krav på att transportväg ska 
hållas i farbart skick och vara dimensionerad för hämtningsfordon (27 §).  

Dnr: 2018/413  450



Ärende 5 

Investeringsbeslut VA-enheten 

2018 



Dnr: 2018/420  340

~Tingsryds 
~kommun 

lnvesteringsbeslut VA-enheten 2018 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Datum (18-03-23) 

Till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

1 (1) 

1. Del av investeringsbudget för 2018 används till överbyggnad pumpstationer 2 500 
tkr samt 5 400 tkr används till ledningsbyte och relining. 

2. Beslutet finansieras genom VA-enhetens investeringsbudget. 

3. Tidplan för arbeten är att de förbereds eller beställs omgående och genomförs under 
året 2018 

4. Rapportering och återkoppling sker i samband med årsredovisning för 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Beslut om investeringar överstigande 1 mkr ska tas av nämnd. Investeringarna följer 
den investeringsplanering och prioritering av arbetet som finns för VA-enheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagt på tekniska avdelningen samt samråtts med ekonomiavdelningen. 

Besluts underlag 
Projekt och kostnadsberäkningar bifogat. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tekniska avdelningen samt ekonomiavdelningen. 

Jonas Weidenmark Carina Axelsson 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen 

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 



ingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen NÄMNDSBESLUT 2018-03-27 

Beslut om Vatten och avloppsenheten investeringsbudget 2018 

Beskrivning av ärendet 
I tekniska avdelningen, VA enhetens investeringsbudget för 2018 finns totalt 12 000 tkr 
avsatta till investeringsprojekt. Besluta om investeringsprojekt som överstiger 1 mkr ska 
beslutas av nämnd. 

Projekt Benämning Budget, Planerat Ansvarig 
tkr färdig-

ställande 

Anslag fullmäktigebudget 
(kategori) 
VA-Verksamhet 12 000 

Delegationsbeslut: - 4 050 
Detta beslut: 7 900 

Överbyggnad pumpstationer 2 500 2018-12-31 11770 
Hensmåla Fridafors 
Ledningsbyte och relining 5 400 2018-12-31 11770 
Urshult, 5 Sandsjö, Dunsmåla m fl 

Summa återstår efter beslut 50 

~-tf~ /4 
J anas Weidenmark Carina Axelsson 
Teknisk chef VA-chef 

telefon fax Tingsryds kommun 
Box 88 

besöksadress 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd Tingsryd 

VA-chef 

VA-chef 

e-posUhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 



 NÄMNDSBESLUT 2018-03-27 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tings-

ryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

   
   
 
   
    
 
Beslut om Vatten och avloppsenheten investeringsbudget 2018 
 
Beskrivning av ärendet 
I tekniska avdelningen, VA enhetens investeringsbudget för 2018 finns totalt 12 000 tkr 
avsatta till investeringsprojekt. Besluta om investeringsprojekt som överstiger 1 mkr ska 
beslutas av nämnd. 
 

Projekt Benämning Budget, 
tkr 

Planerat 
färdig- 

ställande 

Ansvarig 

Anslag fullmäktigebudget  
(kategori) 

    

VA-Verksamhet 12 000    
      
Delegationsbeslut: - 4 050    

Detta beslut: 7 900    
      
Överbyggnad pumpstationer        2 500 2018-12-31 11770 VA-chef 
Hensmåla Fridafors     
Ledningsbyte och relining        5 400 2018-12-31 11770 VA-chef 
Urshult, S Sandsjö, Dunsmåla m fl              
     

Summa återstår efter beslut            50    

 
 
Jonas Weidenmark  Carina Axelsson 
Teknisk chef  VA-chef 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



Ärende 8 

Redovisning av partistöd 2017 

samt godkännande av 

utbetalning av 2018 års 

partistöd 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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 Kommunfullmäktige 

 
 
Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av utbetalning av 2018 
års partistöd 

 
Om fullmäktige finner att inlämnade ansökningshandlingar gällande partistöd uppfyller 
kommunallagens och reglementets krav föreslås följande beslutsformuleringar: 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning av 2017 års partistöd för Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tings-
rydsalternativet och Vänsterpartiet. 

2. Kommunfullmäktige beviljar utbetalning av 2018 års partistöd enligt följande: 
- Centerpartiet 120 000 kr  
- Kristdemokraterna 21 000 kr 
- Moderaterna 98 000 kr 
- Socialdemokraterna 153 000 kr 
- Sverigedemokraterna 21 000 kr 
- Tingsrydsalternativet 21 000 kr 
- Vänsterpartiet 32 000 kr  

Beskrivning av ärendet 
 
Om regelverket 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 reglemente för partistöd i Tingsryds kom-
mun (bilaga 1). Reglementet bygger på kommunallagens bestämmelser i kap 4 §§ 29-
32. Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.  
 
I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala partiernas opin-
ionsbildande arbete riktat mot kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala 
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska i huvudsak användas 
för politisk verksamhet i Tingsryds kommun.  
 
I reglementet framgår vidare att partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och 
redovisning av föregående års användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång 
per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäk-
tige ha en granskad redovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om stödet an-
vänts för sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
fullmäktige senast vid mars månads utgång (senaste inlämningsdatum reviderades i be-
slut om reviderat reglemente, KF 2017-12-18 § 192). Granskningen av partiets redovis-
ning ska utföras av en av partiet särskilt utsedd granskare och är av annat slag än revis-
ion. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en rättvisande bild av 
hur partistödet använts.  

~Tingsryds 
~kommun 
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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 
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Partiernas redovisning för 2017 års partistöd 
Information till partiernas gruppledare gavs 2018-01-08 om möjligheten för partierna att 
ansöka om partistöd 2018. En länk bifogades med hänvisning till hemsidan där ansök-
ningshandlingar och reglemente finns. En påminnelse med samma innebörd sändes ut 
2018-03-05.  
 
Ansökningar har kommit in från sju av fullmäktiges åtta partier; Centerpartiet, Kristde-
mokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalterna-
tivet och Vänsterpartiet. Dessa handlingar har av kommunledningsförvaltningen be-
dömts uppfylla formkraven, det vill säga att de innehåller redovisning av förra årets 
bidrag, granskningsintyg från särskild granskare samt ansökan om utbetalning av årets 
partistöd.   

Bedömningen om innehållet uppfyller kommunallagens och reglementets krav görs 
dock i kommunfullmäktige.  

Utbetalning av 2018 års partistöd 
Partistödets storlek har fastställts i reglementet och uppgår till 10 000 kr i grundstöd och 
11 000 kr i mandatstöd.  

I samband med beslut om utbetalning av partistöd behöver ställning tas till hur s.k. 
tomma stolar ska hanteras. I reglementet anges att partistöd ska betalas ut till de partier 
som fått mandat i fullmäktige. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för 
vilken ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen. För avgående ledamot utbetalas par-
tistöd (mandatstöd) under högst ett år. Om samtliga ledamöter har avgått utbetalas parti-
stöd (grundstöd) under högst ett år. Fullmäktige har tidigare bedömt att antalet tillsatta 
platser/mandat vid årets början ska utgöra grund för årets partistöd. Det föreslås att 
samma ordning gäller även nu.   
 
Utifrån ovanstående föreslagna bedömning samt de i reglementet fastställda beloppen 
för grundstöd och mandatstöd, kan följande beräkning för 2018 års partistöd göras: 
 
 
Parti Antal tillsatta 

mandat/platser 
per 2018-01-01 

Grundstöd 
(10 000 kr) 

Mandatstöd 
(11 000 kr) 

Summa parti-
stöd 2017 

Centerpartiet 10 10 000 kr 110 000 kr 120 000 kr 
Kristdemokraterna 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Moderaterna 8 10 000 kr 88 000 kr 98 000 kr 
Socialdemokraterna 13 10 000 kr 143 000 kr 153 000 kr 
Sverigedemokraterna 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Tingsrydsalternativet 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000 kr 
Vänsterpartiet 2 10 000 kr 22 000 kr 32 000 kr 
Totalt 36 70 000 kr 396 000 kr 466 000 kr 
 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och granskat om ansökningshandling-
arna uppfyller formkraven. Bedömningen om handlingarna gällande partistöd uppfyller 
kommunallagens och reglementets krav görs i kommunfullmäktige.  
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Beslutsunderlag 
 

1. Reglemente för partistöd, reviderad KF 2017-12-18 § 192 
2. Ansökningar om partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänster-
partiet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
Daniel Gustafsson   Jörgen Wijk 
Ekonomichef   Kommunsekreterare 
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Tingsryds 
kornU1un Ansökan om kommunalt partistö-d_ nr.r• ., r -;-- • 

<.Ju I. n J I t l, .. ;r,, J V 

wm -03- 2 o 
Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening) Organisationsnummer 

Centerpartiets kommunkrets i Tingsryds kommun 066423210092 
Adress Postadress 

Brunsmåla Ekenäs 362 98 ÄLMEBODA 
Telefon Bankkonto eller BG/PG* 

070-636 30 12 8006-9,644 007 065-1 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Ordförande Kassör 

Anna Johansson Johan Karlson 
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Tingsryds 
~OIDDlUD 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Mötesverksamhet 14 497 

Deltagande vid nationella partiaktiviteter 9 714 

Annonser/Marknadsföring 22 299 

Övriga kostnader 2 319 

Kostnader kyrkoval 18 763 

Kostnader val 2018 3 005 

Kronobergs partidistrikt regional administration enl stämmobeslut 53 100 

Summa 123 700 

Övriga upplysningar: 



Tingseyds 
koIDDIUn . . ,· . . . 
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Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 

Datum 

2018-03-12 

Namnförtydligande 

Mats Karlsson 
Ort 

Obbatorp, Linneryd 
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Ansökan om kommunalt pa 
TINGSR, Dr VOMMUN 
istöd . 

2018 -03- 2 2 

Onr 
Ansökan avser: 

*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 
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Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Summa 

Övriga upplysningar: 

~ b i-foJ0i r 4 e-n r'85t,d iei Id' .f n 1 'ny 
for- ;2DJ7. 



Sida 3 av 3 

Granskningsintyg 

tt partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Datum 

1Dt8-63-J?-



KRISTDEMOKRATERNA I TINGSRYD 

RESULTATRÄKNING RÄKENSKAPSÅRET 2017 

Behållning vid årets bö1jan: 
Kontant i kassan 1044 :-
Sparbanken Eken 31567:38 _____ _ 

Inkomster 

Partistöd 21 000 
Medlemsavgifter 150 21150 kr 

----

(Övriga medl.avg_ inbetalda 2018) 
Utgifter 

Budgetandelar till distriktet 
Förtäring vid medl.möten 
Reseersättn. Utbildning 
Annonser/ hyra 
Övrigt 

5 580 
2 049 
7 242 
3 310 

618 
Bankavgifter 680 19 479 kr -----

Förändring = årets överskott 

Behållning vid årets slut 

Sparbanken Eken 
Kontantkassa 

Årets resultat: 

33 910:73 
371:74 

34 282:47 

1 671 kr 

32611:-- kr 

+ 1 671 kr 

34 282 kr --------

Tingsryd den 7 mars 2018 

H<!~~i~~~ ------
Justeras - 7 .~ / 

·/ // 

( -7:- ·<{ -0~--~-~ -----------
~ aers Isa <.sson Luis 
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Ansökan om kommunalt partistöd 

·• 
'·· 

Ansökan avser: 

Telefon 

() 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

I 
OrdförandeL'\ 1 -~ ,. \ f 

. r=:tK- ·\; ~6 erd' I Kassör ) . r J., ' 
C nr-,~ an 

.... 

Medborgark, .. r-: n·· •. , 
\,._y lf I \., l'41 ' • - · 0, 

2018 -03- 1 3 

Tingsryds Kommun 
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Redovisning av lokalt partistöd 

Kronor 

Summa 

Övriga upplysningar: 
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Gransknings intyg 

iet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 

Ort 



Handelsbanken 
Tingsryd 
Box 137 
362 22 Tingsryd 

Kundnummer: 802494-6009 

0 ;,;--~-
~ = 
;;; --
~ --

ÅRSBESKED 2017 
KONTON OCH LÅN 

Tingsryds Moderata Partiförening 
C/o Christian Ward 
Linnerydsvägen 16 
362 31 Tingsryd 

(1) 

Uppgifter om konton och lån Bokfört 31/12 2017 Totalt för året 

-ro -~ 
=,o 

· =C\I -~ 

Affärskonto 507 433 092 
Gottskrivna räntor 01°il Saldo per 31/12 

KONTROLLUPPGIFT 
För ovanstående konto/konton kommer ingen kontrolluppgift att lämnas till Skatteverket. 

Årsbeskedet för 2017 
Årsbeskedet visar vad som bokförts på kontot respektive krediten till och med den 31 december. 
Om du till exempel använt kort eller betalat via Internettjänsten, Mobiltjänsten, Privatgiro, Bankgiro eller 
gjort överföringar under årets sista dagar kan tillgodohavandet eller skulden awika från egna noteringar. 

Affärskonto (G) 
Räntesatser 
Från O kr 

2017 
0,00% 

~ Statlig lnsättningsgaranti 
- ~-- - - Konioiormer markerade meå (G)-omfatias-av-cien statliga insätlningsgaraniir.. Varje kund har rätt iiU ersäitning-

. _ § för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. = ;;; Privatpersoner: har i vissa fall rätt till högre ersättning, läs mer i bifogat Informationsblad om insättnings-
~ garantin. 

= Företag: vissa kundgrupper omfattas inte av insättningsgarantin, läs mer i bifogat Informationsblad om - insättningsgarantin. 

Svenska Handelsbanken AB (pub!) 
Styrelsens säte: Stockholm 
Organisationsnr: 502007-7862 
Clearingnr: 6629 
www.handelsbanken.se/tingsryd 

Postadress: 
Box 137 
SE-36222 Tingsryd 
tingsryd@handelsbanken.se 

Gatuadress: 
Storgatan 63 

Telefon: 
+46 (0)477 612 90 
Telefax: 

0,00+ 

Bankgiro: 
286-5012 



Vad får en förening för partistödet som de betalar vidare till Länsförbundet. 

Till att börja med behöver vi konstatera att dessa pengar inte försvinner i ett mörkt hål. .. 

Bakgrund och historik 
I samband med valet 1976, då borgarna för första gången på flera generationer kom till makten, 
villkorades moderaternas inträde i regeringen med att vi avstod från de kontantstöd vi på den tiden 
ännu fick från näringslivet. Detta accepterades och de, vid den tiden, ganska blygsamma 
kontantbidragen ströks. Istället överenskoms att partiet centralt skulle erhålla 10 procent av de 
primärkommunala stöden i landet. 

För att kunna ge föreningar bättre service och göra effektivare kampanjer har Iänsförbunden runt om i 
landet infört ett liknande system. Varje länsförbund har sina egna överenskommelser med 
föreningarna. I Kronoberg tar länsförbundet ut 48 procent, varav I O procent av dessa skickas vidare till 
Riksorganisationen. 

Vad används partistödet till? 
De I O procent som Riksorganisationen f'ar, går till kansliresurser för att leda partiets verksamhet. 
Föreningarna f'ar tillbaka detta i form av t.ex. kampanjmaterial, intemmailsystem, hemsidor, politisk 
service, medlemssystem, utbildningsmaterial och större konferenser. Vidare bygger 
riksorganisationen upp en valfond inför de olika valen delvis med dessa pengar. Då ser vi TV-reklam, 
annonser i rikspress och valaffischer som resultat. 

Länsförbundens verksamhet finansieras främst av partistöd från landstinget, men en viktig del är 
stödet från kommunerna. Det går främst till kanslier i varje län där det finns en anställd 
partiombudsman. Partiombudsmannen ger föreningarna hjälp i verksamheten under mandatperioderna, 
samt leder valrörelserna ihop med Länsförbundens styrelser. I vår region har vi dessutom satsat på ett 
gemensamt servicekansli i Jönköping som hjälper alla föreningar i regionen med tryck och utskick och 
medlemsregisterhantering. Det gör att denna apparatur inte behöver köpas in överallt, samt sparar stora 
pengar i personalkostnader. 

Under en mandatperiod bygger alla länsförbund upp en valfond på länsnivå. Då går partistödspengarna 
från kommunerna och landstinget in och bygger upp kapitalet. Dessa används till annonsering, 
kampanjer, utbildning och kampanjmaterial i valtider. Valrörelser är kostsamma och sköts effektivast 
med samordnade aktiviteter. Ett exempel på det är den samordnade mediasatsningen varje val då 
riksorganisationen står för 50 procent och länsförbund/föreningar för den andra halvan. På detta sätt 
återkommer pengarna till föreningarna - dessutom förstärkta av partistöden från landstinget. 

I vanlig "fredstid" genomförs kampanjer och utbildningar. Många konferenser arrangeras av 
länsförbunden för att ge de lokala politikerna bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter. Detta är 
också en nödvändig service som kommer till föreningarna - finansierade av partistöden! 

Sammantaget kan man säga att partistödsinbetalningarna från föreningarna förräntar sig och 
återkommer i andra former med god råge. 
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Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening) 

Tingsryds Soc. Dem. AK. 
Adress 

201 /51-
Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt pa rffs't~ YDS KOMMUN 

2018 -03- 0 8 

Dnr 

Organisationsnummer 

829501-2812 
Postadress 

Tingsryds Folkpark, MårslyckeTingsryd 36291 
Telefon Bankkonto eller BG/PG* 

0470-34086 (Gunilla Svensson) BG 5727-8590 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Ordförande Kas r 

Tomas Blomster Gunilla Svensson 
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Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Hyror av Folkparken/externa lokaler 25900 

Annonsering/Sponsring 25000 

Leasing kopiator/kopiering 14000 

Telefon och internet 6500 

Möten och sammanträden 11000 

Kontorsmaterial och inventarier 7300 

Reklamtrycksaker 31000 

Kampanjaktiviteter 20000 

Porto 4000 

Bankkostnader 250 

Uppvaktning 2800 

1 maj 3500 

Övrigt 1750 

Summa 153000 

Övriga upplysningar: 

Utöver partistöd har vi andra inträkter däribland medlemsavgifter, lotteriintäkter, 
medfinansiering vid arrangemang som finansierar delar av vår verksamhet. 
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Granskningsintyg 

Sida 3 av 3 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

A 

Intygas av 

Datum 

Namnförtydligande 

Torsten Larsson 
Ort 

Ryd 



li ~.G,.' , ·. . \ 

20m ---1- 2 2 

l~a 1 av3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Ansökan avser: 

•Vid betalning 1111 banl<l<onto l<rlivs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

' I 
,1 l I J 
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Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Besl<riv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

-

Summa 

Övriga upplysningar: 

~D -Tt'~s;;3rl /2ar ;!Jfej'c:/tl /Jajol 
porl/s1-!:/d -lrd~are , _ " 
?J i'lo.ja 1 Vert'c~a-lVI h e/dx.rcitbelse f o'r 

fJ/1-:2Dl7 bel) 31/rrJ-617 
1!J;laJC1 J, f.ko1Jom1sk t>erc/ite!s~ 

?>!la-Ju3 1.eSullalr3//c,,,-J 
73 // ~a 1, :ba/4/l s;?:y / o,,,. L 
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Sida 3 av 3 

Granskningsintyg 

Härmed Intygas att partiet har följt ändamålet för regler lcommunalt partistöd I Tingsryds kommun. 

Intyga Namnförtydligande 

Datum e:, 
~l-l ·-18 

Ort 

l • • 



Sparbanken Eken ,:,v. 
Clearing nr 

KONTOBEVIS 8006-9 
Kontoslag Kontonummer 

Eken Företagskto 03 181 008-8 
Kontohavare I Kundnummer 

Sverigedemokraterna Tingsryd 06802510-1224 
Uttagsrättshavare I Kundnummer 

Bank I Telefonnummer 

Sparbanken Eken AB 0459-387 99 
För kontot gäller Allmänna lnlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör inte något fordringsbevis 
gentemot banken. 

~< -- -- -------------------------- -- ------------- --------------------------T 
I 
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Verksamhetsbe rättelse Sverigedemokraterna Tingsryd 2017. 

Den andra juli delades vi från SD Växjö. Innan dess, under våren -17, hade vi öppet hus runt om i 

Tingsryds kommun. Vi hade även en del möten i vår arbetsgrupp. 

Vi är idag (28/12-17) 58 st medlemmar. 

Vi var fyra stycken som representerade SD Tingsryd i Almedalen. Från aug-dec har vi haft öppet hus 

på SO Torpet. Vi hade en "kickoff' den 18/8 då vi grillade och hade mycket trevligt. Vi har varit på 

gril lning hos SD Olofström och i slutet av augusti var vi på sommarfestivalen i Sölvesborg. Dit ordnade 

vi med buss till medlemmar som var intresserade . Det var mycket roligt och uppskattat. Den stora 

händelsen är nog Tingsryds marknad . Vi hade fullt med folk i vårt tält från tidig morgon till sen kväll. 

28 august medverkade vi i kommunfullmäktige . Vi blev varmt välkomnde och 3 av oss i SD Tingsryd 

var uppe i talarstolen för första gången under allmänhetens frågestund. 2 av 3 frågor vi ställde 

resulterade i tidningsartiklar i SMP. Där efter har vi medverkat ett flertal gånger och kommer att 

fortsätta med det under 2018. Vi har även varit på förmöten med vår gruppledare Roger· Rydberg. 

2 SO-Kvinnor var på konferans i Varberg första helgen i september. Vi var 2 stycken på 

val konferensen i Norrköping. I mitten av september var vi på Ryds marknad och sista helgen på 

Linneryds marknad. Till dessa marknader har vi bakat bullar för att bjuda på, ni må tro att det har 

varit fart på Torpet . 

Vi har deltagit i alla utbildningar som Distriktet har ordnat under hösten. Vi har varit på "val kickoff' 

med Mattias Karlsson (gruppledaren i SO) och en föreläsning i skolpolitik med Stefan Jakobsson ( 

sko lpolitisk talesman för SO). 

Vi stod några kalla timmar på julskyltningen i Tingsryd och även på "nattöppet" i Ryd. 

Vi har haft flera medlemsträffar och kandidatträffar på Torpet. Vi har även lyckats få 

riksombudsmannen Anders Olin att hålla sin första utbildning för SO Tingsryd, vilket var väldigt 

uppskattat. Vi har varit på bokförings utbildning som hölls av vår revisor Dick Andersson. 

En gång i månaden har vi haft styrelsemöten. Vi har även haft ett flertal möten med arbetsgruppen 

och arbetsutskottet. 

Den 10 december hade vi en avslutning med alla våra kandidater och då bjöd vi på en enklare 

jultallrik. I början av januari hade vi åter igen äran att få Anders Olin till Torpet . Denna gång var det 

"tips och råd". 
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Ekonomisk berättelse Sverigedemokraterna Tingsryd 2017. 

Den 2 juli bröt vi oss loss från SD ,Växjö. Det tog tid innan partistyrelsen godkände oss som 

kommunförening, detta mycket pga . semester tider. Men den 20 september stod det klart . 

Vi öppnade ett konto på sparbanken eken den 1 oktober. Det sattes in 100 kr vid två olika tillfällen 

för kontokostnader. 

Vi hade en budget på en buss till sommarfestivalen i Sölvesborg på 2 900kr som en medlem betalade . 

När vi fick in 2 900 kr den 26/10 så var medlemmen så snäll och sponsrade oss med det. 

Den 6/11 fick vi tillgång till våra pengar från delningen Växjö/Tingsryd på 55 185,67kr. 

Vi har använt ca 10 000kr som har gått till bl.a . dator, skrivare försäkringar och div. tillställningar. 

Balansrapporten visar 44 353,17kr. 

En medlem har även köpt in konferens bord och stolar och även en whitebord som finns på Torpet 

för oss att utnyttja . 
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Sverigedemokraterna Tingsryd 

Period 201707 - 201712 10111 ver A 17 - Prcl 1B 

RÖRELSEINT1\KTER 
SJ)ons ring/reklam 
32 10 Sponsorintäkter 
Summa spons ring/reklam 

Övriaa föreninosintäkter t,, b 

YNO Övri 0 a ersättnini:!ar och intäkter 0 .. . 

Summa övriga förcningsintäkter 

SUMMA RÖRELSEINT.~KTER 

RÖRELSEKOSTNADER 
Sponsring/reklam 
4210 Sponsorkostnader 
4230 Reklamkostnader 
Summa SJ)Onsring/reklam 

Bruttovinst 

Övri0 a externa rörelseut 0 iftcr 
""' e 

5020 Diverse inköp marknader mm 
5090 Övriga lokalkostnader 
5095 Tillstånd 

5420 Programvaror 
5600 Resi::crsättningar 
5612 Försäkringar 
5990 Övriga kostnader för reklam och PR 
61 I 0 Kontorsnrnteriel 
6570 Bankkostnader 
699:-3 Lämnade bidrag och gåvor 
Summa öv1·iga externa rörelseutgifter 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 

Rörclscr('sultat 

Resultat. efter finansiella poster 

ARETS RESULTAT 

DENNA PERIC 
170702•1712 

3 I 00. 

3 IOO, 

55 185 , 
55 185, 

58 285,1 

-1 OOOJ 
- I I 9.( 

-1119,1 

57 166,( 

-633.( 
-2 I 01,( 

-250,( 

-1 -t85,( 
-592.C 

- I 5·~6,C 
-500_( 

-5 -187 .C 
-62.5 

-155 .0 
-12 813,5 

-13 932,=' 

~4 3SJ,l 

• 4 353, l 

44 353.l 
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I Balansrap11or:t · · 
~-----~--- ---'------------- --------
! Sverigedemokraterna Tingsryd 

, Period 20 I 707 - 201 7 l 1 tom ver A 1 7 - Prel J B 

111_,LG ANGAR 
Omsättningstillgå nga r 
Kassa och bank 
1 cno Fö retagskonto 
Summ a kassa och bank 

Summa om sättningstillgångar 

SUM 1'VJA TILLGANGAR 

EGET OCH FR.ÅMMANOE KAPITAL 
Eget kapital 
Beräknat resultat 
S umma eget kapital 

SC\.LvlA EGET OCH FR\MMANDE KAPITAL 

l:'-iG BALANS 
!70702 

0J10 
0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
0,00 

OJ)O 



Ansökan avser: 

Telefon 

I Ordförande ~ <?--- d 
~ - ~ 

2- 0 lt/ Sl-

Ansökan om kommunalt pa 

Organisatlonsnummer 

80 .Z. '-l 

Sida 1 av 3 

istu'".u-------, 
Tlr~GSRYDS KOMMUN 

2018 -03- 0 5 

2 (, f - l 

*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

I Kassör 
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Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

A 

( &rll i'01 ,Li_ • D,u )t t-tf r4.e.; /4 -4 ("' " ,I-~/' ( CtJ '1v'AVI \ 

- h11 lo . J 
M '7 lta.<.t <, I J 000~-

v 

~)tl,v, /.-f·«c... l.1itJ.e- I V\,~ 
', ar-- ,,.,., ... .,~ w,-e._J1l 

tÅ'-l v-c., 'V\{L . _J v 

Summa (J :--

Övriga upplysningar: 



il'i,JN 
Granskningsintyg 2013 -03- 1 9 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av __ _ -~/ __., _..,.,.--

. ~~ 
Namnförtydligande 

E/,as 
Datum 

2.ö i8 - <Y5 - /6 
Ort I I 

fv I ~1v1 
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TINGSRYDSAL TERNATIVET 
BJÖRN HVORNUM 
FRYGGESTORP14 

360 24 LINNERYD 

Företagskonto 8169-5,924 774 265 -4 
IBAN: SE08 8000 0816 9592 4774 2654 

Kontohavare: 
Tingsrydsalternativet 

Bokf.- Trans.- Beloppet avser 
datum datum 

170331 Ingående saldo 

KONTOUTDRAG NR 2 

2017-12-29 

8169-5 

Valuta: 

Swedbank AB (pub!) 
BOX 124 

362 22 TINGSRYD 

Bankens BIC: 
SEK 
SWEDSESS 

Belopp 

329156 

Saldo 

171206 171206 BG Kontoinsättn ing Partistöd 20 21 .000,00 

34.950,00 

55.950,00 

55.950,00 171229 Utgående saldo 

Ränteuppgifter Sparränta 
Fr o m Datum Saldo upp ti ll Saldo 

170331 100.000kr: 0,00% 100.000 - 250.000 kr: 0,00 % 

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser". 

Den del som överstiger 
250.000 kr: 0,00 % 

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. 
Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet. 

Swedbank AB (publ) 
Box 124 
362 22 Tingsryd 
styrelsens säte: Stockholm 

Skyttegatan 4 
Tingsryd 

Telefon 

0477-451 00 
Momsregnr: SE663000013801 

Orgnr: 5020177753 
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Swedbank 

TINGSRYD SAL TERNATIVET 
BJÖRN HVORNUM 
FRYGGESTORP14 

AVI 

2017-12-29 

8169-5 

Swedbank AB (publ) 
BOX 124 

360 24 LINNERYD 362 22 TINGSRYD 

Tingsrydsalternativet Konto 8169-5,924 774 265-4 

Pris för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31 

Föreningserbjudandet 
068024705561-01 

Summa: 

Ovanstående summa kommer att belasta konto 8169-5,924 774 265-4 per 2018-01-22 

SWedbank AB (pub!) 
Box 124 
362 22 Tingsryd 

Skyttegatan 4 
Tingsryd 

Telefon 

0477-451 00 

329157 

Pris 

900,00 

900,00 

Styrelsens säte: Stockholm Momsregnr: SE663000013801 
Orgnr: 5020177753 



~Tingsryds 
~ l~ommun 

RUTIN Ansökan om partistöd 

2017-11-14 

1. Ansökan om pmtistöd inlämnas av de partier som hm· rätt att söka, till kommunled

ningsförvaltningens kansliavdelning senast vid mm·s månads utgång 

2. Ansökan består av tre delar 

a. Ansökan (om utbetalning sker till bankkonto ska kontobevis bifogas) 

b. Redovisning av vad pmtistödet hm· använts till 

c. Granskningsintyg 

3. Blanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida 

4. Ansökan och granskningsintyg ska vara behörigen unde1tecknade 

Handläggning 

1. När ansökan inkommit görs en bedömning att ansökan är konekt i enlighet med 

Reglemente för partistöd i Tings1yds kommun. 

2. Kansliavdelningen sammanställer respektive ansökan och förbereder förslag till be

slut inför politisk hantering 

3. Kommunfullmäktige bedömer inkomna ansökningar och fattm· beslut om utbetal

nmg 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Ansökan avser: 
~uridisk person (Registre\a~ lo~al part~ nlng) 

lo-.""stv D-< \-liv\- 1 i¼ 

Organisations nummer 

Adress c.,/.:l ;J. +e, ;-.;; ca~✓\ 

\,(, I o c... "t. C. "'-. .3 g 
Postadress 

36'2. S A \-\-\~b ~J ·, 
Telefon Bankkonto eller BG/PG* 

ö7ö .. 2.,:t,~~ 1ö~- (s b ~ Q,3 il 3&8 -1 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Ordförande 

A\-\dcu.; E~ \Li.,"- d 
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Tingsryds 
kotnmun 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

. T3.a · ·-

6 b7)! -

:)';)-01, -

Summa lb. l\ '.- -

Övriga upplysningar: 

·:c~\... b lo tf C,\:i rCt. h ~ ~ ~ I sra. ✓ c. $ f~ I 

\)o., -D,) ( '2. \~ . 



·ugsryds 
kom1nun 

Granskningsintyg 

Sida 3 av 3 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 

Datum / 
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Sparbanken Eken 

Handläggare 

Andersson Mattias, 0477-48497 

Vänsterpartiet Tingsryd 
Jörgen Forsberg 
Kyrkogatan 38 
360 23 Älmeboda 

AVTAL OCH TRANSAKTIONER Sida 

1(2) 

Datum Tid Kundnummer 

2016-04-21 16:24 06012644-1559 

Kunden och banken kommer härmed överens om följande: 

BETALA 
Eken Företagskto 
8006-9, 03 170 388-7 

Ränta för närvarande 0,00 %. 

Villkor Inlåning 

Ovanstående avtalshandlingar har jag/vi mottagit i pappersform och/eller fatt skickat till min Internetbank. 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av och godkänner ovanstående uppgifter och - i förekommande fall -
ovan angivna Villkor och information. 

(Ort oh datum) 

.- ~ 1-t! ~ d 
uSe4 ~ rskrift) Ot/:) i I\\ - ~ ' "'J $ 

1
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Atmeboda 

Post 

Karlskronavägen 10 
360 23 Almeboda 

SYNK 20.16.214 

Besök 

Karlskronavägen 10 

Tfn 

0477-484 80 

Fax 

0477-602 34 

Sign 

Sparbanken Eken AB 

Bankgiro 

981-0060 

Styrelsens säte: TINGSRYD, Org nr 516406-0674 



Ärende 9 

Förslag till 

Bostadsförsörjningsprogram 

för Tingsryds kommun 



Dnr: 2018/421  270

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Till kommunstyrelsen 

Bostadsförsörjningsprogram för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget till bostadsförsö1jningsprogram för 
yttrande till Länsstyrelsen och Region Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 
I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsö1jningsansvar anges att varje kommun 
ska planera bostadsförsötjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsötj
ningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsötjningen ska enligt lagstift
ningen antas av kommunfullmäktige under va1je mandatperiod och minst innehålla: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostads beståndet. 
• Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, pla-

ner och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt
ningar. 

Ärendets beredning 
Förslaget till bostadsprogram har arbetats fram av Yngve Rehnström, utredare inom kommun
ledningsförvaltningen. Underlag och synpunkter har hämtats in från berörda tjänstemän och från 
styrelsen för Vi företagare och information och diskussion har även genomförts i centrala 
chefsgruppen 2018-02-08. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram, med riktlinjer för bostadsbyggande, för Tingsryds 
kommun, Yngve Rehnström 2018-02-13. 

Beslutsgång 
KSAU 9 april för fastställande av förslag och beslut om att skicka ut förslaget till samråd till 
länsstyrelsen och Region Kronoberg. Tid för yttrande fram till och med 31 maj med målsättning 
att KF beslutar i början av september 2018 .. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bostadsförsörjningsprogram 
 
för Tingsryds kommun 
 

 
Arbets- och beslutsprocessprocess 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 en ny bostadsförsörjningsstrategi för 
Tingsryds kommun och enligt strategin ska ett bostadsförsörjningsprogram, utgå-
ende från strategin, tas fram. 
 
Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har drivits av kommunled-
ningsförvaltningen och i arbetet har synpunkter tagits in från Miljö- och byggnads-
förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt från det kommunala bostads-
bolaget Tingsrydsbostäder.  
 
Företagen inom kommunen har haft möjlighet att ge inspel och synpunkter genom 
företagsföreningen Vi företagare. 
 
En referensgrupp har varit knuten till arbetet med möjlighet att ge synpunkter och 
granska förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram. Referensgruppen har bestått 
av följande personer: 
 

Christina Gutiérrez Malmbom  Utvecklingschef 
Camilla Norrman  Bygg- och miljöchef 
Filip Storm Mark- och exploateringsingenjör 
Jonas Weidenmark Teknisk chef 
Karin Berggren Byggingenjör 
Victoria Magnusson VD, Tingsrydsbostäder 
Martin Hansson Förvaltningschef, Vård och omsorgsför-

valtningen 
Evelina Magnesson Arbete och lärande, Kommunledningsför-

valtningen 
 

 
Innan kommunfullmäktige fastställer förslag till bostadsförsörjningsprogram ska 
detta skickas för samråd till omkringliggande kommuner, Region Kronoberg samt 
till länsstyrelsen. 
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1. Sammanfattning 
 
 I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje 

kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

 
 Analysen av befolkningsutvecklingen visar på att invånarantalet i Tingsryds kom-

mun långsamt kommer att minska under prognosperioden fram till år 2041, men att 
antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 300 för hela kommunen. 
Detta kommer att ställa krav på bostäder anpassade för den här målgruppen. 

 
 När det gäller möjligheten att attrahera nya kommuninvånare kan det finnas en pot-

ential hos barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. Men 
då gäller det att kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

 
 Det stora behovet av bostäder i Tingsryds kommun gäller mindre lägenheter belägna 

i Tingsryds tätort. Genom att erbjuda äldre personer som bor i egen villa tillgång till 
lägenheter med bra tillgänglighet är det möjligt att starta sk flyttkedjor som t ex kan 
möjliggöra för barnfamiljer att köpa ett eget hus och flytta till kommunen. 

 
 Det är inget stort behov av tomter för byggande av småhus, men erfarenheten visar 

att tomter med mycket bra lägen, t ex strandnära och i närheten av Tingsryds tätort, 
kan vara attraktiva. Generellt är det svårt att finansiera byggnation av nya småhus 
inom kommunen eftersom marknadsvärdet riskerar att hamna under byggkostnaden. 

 
 I förslaget till ny översiktsplan pekas ett antal områden ut som lämpliga ”utred-

ningsområden” för bostäder och det finns sådana områden i samtliga kommundelar. 
 
 Kommunen mål är att det skall färdigställas 100 nya bostäder under perioden 2016 – 

2020. I januari 2018 har det byggts drygt 40 nya bostäder vilket visar att det är möj-
ligt att nå målet. Det finns också ett antal planerade nybyggnadsprojekt. 

 
 I det här bostadsförsörjningsprogrammet redovisas även kommunens riktlinjer för 

bostadsbyggande. 
 
 
2. Inledning 
 

Syfte 
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att redovisa 

 hur nuvarande bostadsbestånd motsvarar dagens efterfrågan 
 framtida behov av nya bostäder 
 riktlinjer för bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun 
 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
 planerade insatser för att nå uppsatta mål 
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 Styrdokument 
 
 Lagen 
 I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje 

kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

 
 Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfull-

mäktige under varje mandatperiod och minst innehålla: 
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
 Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförut-
sättningar. 

  
 Nationellt mål för boende och byggande 
 Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande 

och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlät-
tas. 

 
 Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 skall byggas minst 250 000 nya 

bostäder (publicerat 20 september 2017). Boverket räknar med att tre fjärdedelar av 
de nya bostäderna behövs i storstadsregionerna. Invånarantalet i Tingsryds kommun 
motsvarar 1,2 promille av hela landets befolkning och regeringens mål skulle då 
motsvara att det här skulle byggas 300 lägenheter. Men boverket räknar med att tre 
fjärdedelar av alla nya bostäder behövs i storstadsregionerna och om vi tar hänsyn 
till det så går Tingsryds kommuns mål om 100 nya bostäder fram till 2020 väl i linje 
med regeringens mål. 

 
 Enligt den regionala byggbehovsanalysen som Boverket tog fram år 2015 behövs 

drygt 480 nya bostäder per år i Kronobergs län under åren 2015-2025. Om vi räknar 
med att invånarantalet i Tingsryds kommun är 6,3 % av länets befolkning blir mot-
svarande siffra för vår kommun 30 nya bostäder per år vilket också stämmer bra 
med kommunens mål om 100 nya bostäder fram till år 2020. 

 
 Regionens utvecklingsstrategi (RUS) 
 Region Kronoberg arbetade år 2014 fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) 

för Kronobergs län som antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Strategins målbild 
går under namnet ”Gröna Kronoberg” och handlar om att ”Kronoberg växer i öppna 
och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga”. Syftet med strategin är en hållbar 
utveckling i Kronobergs län där målen ska nås genom samhandling mellan regionen 
och kommunerna i länet. I utvecklingsstrategin anges två övergripande mål och un-
der dem ett antal ställningstaganden, mål och prioriteringar.  
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 Det övergripande mål som har starkast koppling till arbetet med bostadsförsörjning 

är det första målet: ”Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer”. Målområdet hand-
lar om attraktivitet, det vill säga hur vi ska få människor att vilja leva sina liv i Kro-
nobergs län. Regionen och kommunerna behöver aktivt arbeta med att utveckla at-
traktiva livsmiljöer och ge alla regionens medborgare förutsättningar för att vara 
delaktiga i utvecklingen. En av prioriteringarna är just att ”Utveckla miljöer där 
människor känner sig välkomna och delaktiga”. Den andra prioriteringen är att ”Ut-
veckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av 
varandra”. Prioriteringen handlar om att främja en hållbar utveckling genom att 
olika aktörer inom regionen arbetar kompletterande och drar nytta av varandras för-
delar. 

 
 Ett av de mätbara målen i utvecklingsstrategin är att befolkningstillväxten inom lä-

net under perioden 2014-2025 ska överstiga medianen för riket.  
 
 Vision för Tingsryds kommun inför år 2030 
 Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-30 Tingsryds kommuns ”Vision 2030  - 

Där livet är härligt”.  
  
 Inför år 2030:  
 ”Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i 

en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade 
medborgare, ett attraktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga 
möten.” 

 
 När det gäller boende och inflyttning har kommunen visionen: 
 ”År 2030 har kommunen genom offensiva satsningar en ökad inflyttning och positiv 

befolkningsutveckling. Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boendemil-
jöer.” 

 
 Tingsryds kommuns översiktsplan och övergripande mål  
 Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2006-

06-29 och den fick laga kraft 2007-02-08. Det pågår nu ett arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan och ett förslag kommer att finnas för granskning under våren 2018. 

 
I september 2016 (beslut om budget för år 2017) antogs i fullmäktige tre övergri-
pande mål som alla kommunens verksamheter ska arbeta emot. I beslutet om bud-
get för år 2018 (KF 2017-09-25) skedde en viss revidering/komplettering av mål-
formuleringarna. 
Kommunens tre övergripande mål är:  

 Höjda resultat i skolan – ökning av antalet elever med behörighet till gym-
nasieskolans yrkesprogram. 

 Fler bostäder – från 2016 till 2020 skall minst 100 nya bostäder ha tillkom-
mit i kommunen (sammanlagt för kommunal och privat regi) där inrikt-
ningen skall vara ett ökat fokus på hållbart byggande genom träkonstrukt-
ioner.   

 Bredband – år 2020 bör 95% av alla hushåll och företag i Tingsryds kom-
mun ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. 
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3. Förutsättningar för Tingsryds kommun 

 
Tingsryds kommuns läge, centralt i södra Småland 
Tingsryd och Tingsryds kommun ligger mycket centralt beläget i södra Småland 
med relativt korta avstånd till flera större städer och tätorter. Bland annat ligger 
Växjö, Karlshamn och Ronneby inom en radie på 5 mil från Tingsryd. Detta inne-
bär att det inom närregionen finns ett stort antal arbetsmöjligheter och därmed en 
stor möjlighet att bo i Tingsryds kommun och antingen arbeta inom kommunen el-
ler pendla till ett arbete i en grannkommun. Detta innebär en stor potential för kom-
munen och möjlighet att attrahera nya medborgare genom att erbjuda attraktiva bo-
enden. 
 
Tingsryds kommun har stora tillgångar som är attraktiva för många såsom en 
mycket vacker och varierad natur med landsbygd, skogar och sjöar och mer små-
skaliga livsmiljöer. Detta är också attraktivt för människor som bor i t ex Danmark, 
Tyskland eller Nederländerna för vilka vi kan erbjuda en natur som inte finns till-
gänglig på samma sätt för dem. 
 
När det gäller kommunikationer finns det bra vägnät som binder ihop Tingsryd med 
Växjö, Karlshamn och Ronneby. Även järnvägsförbindelserna ger bra möjligheter 
till kommunikationer med södra stambanan, Malmö-Stockholm, i Alvesta, kust-till-
kust-banan, Kalmar-Göteborg, i Växjö eller Alvesta och Öresundståg, Karlskrona-
Köpenhamn, i Ronneby eller Karlshamn. Flygplatserna utanför Växjö respektive 
Ronneby innebär att det även är nära till flygförbindelser både inom Sverige och ut-
rikes. Det som brister i kollektivtrafiken och som behöver utvecklas är kommuni-
kationer i öst-västlig riktning, t ex mot Lessebo och Emmaboda och vidare mot 
Kalmar. 
 
Befolkning och demografi, befolkningsutveckling 
(Se särskild utredning ”Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun 
fram till år 2041”, 2018-01-16.) 
   
Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 
invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 
det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 
Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 
stor utrikes inflyttning. 
 
Prognosen fram till 2041 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt födelseun-
derskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år under 
prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur flytt-
nettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyt-
tade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kommunens 
invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 11800 invånare år 
2041. 
 
När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan Tingsryds kommun och andra kom-
muner har vi ett negativt flyttnetto vilket innebär att fler flyttar från Tingsryds kom-
mun till någon annan kommun än vad det är personer som flyttar till kommunen. 
Men vi har ett positivt inrikes flyttnetto när det gäller barnfamiljer födda inom Sve-
rige vilket visar att Tingsryds kommun är attraktiv att flytta till för barnfamiljer. 
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När det gäller befolkningsstrukturen inom kommunen är den stora förändringen un-
der prognosperioden fram till 2041 att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan 
den äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer att ställa krav på ökad äldre-
vård och olika typer av boenden för äldre. Det kommer också att innebära att det 
generellt sett kommer att bli svårare med kompetensförsörjning inom kommunen 
och detta kommer att drabba såväl kommunal verksamhet som näringslivet inom 
kommunen. 
 
I utredningen ”Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun fram till år 
2041” redovisades följande slutsatser: 
 
 Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds kom-

muns invånarantal kommer att fortsätta att minska under prognosperioden fram 
till år 2041 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11800. 

 Under hela prognosperioden kommer kommunen att ha ett negativt födelseö-
verskott på i genomsnitt 48 personer per år. 

 Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren bero till 
största del på utrikes inflyttning (nyanlända flyktingar). 

 Kommunen har totalt sett ett negativt inrikes flyttnetto, men ett positivt flytt-
netto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige. 

 Nuvarande ökning av antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna kommer, 
inom de närmsta åren, att avstanna för att sedan långsamt sjunka. För barn i 
förskoleåldern passeras toppen redan under nästa år (2019). Detta innebär att 
kommunen bör klara verksamheterna inom förskolan och grundskolan inom 
befintliga lokaler. 

 Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka kraftigt inom 
hela kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen kommer att 
vara stark i samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir en mindre ök-
ning. En planering bör göras för att möta ökade krav på äldreomsorg samt till-
gång till olika anpassade boenden som t ex mindre lägenheter med hög till-
gänglighet. 

 Det är fler personer som bor i kommunen och pendlar till arbete i annan kom-
mun än vad det är personer som pendlar till kommunen. Störst in- och utpend-
ling är det från och till Växjö. År 2015 pendlade 1290 personer till Tingsryds 
kommun och störst inpendling var det från Växjö, Ronneby, Karlshamn och 
Olofström. 

 När det gäller att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential hos 
barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. En bra ar-
betsmarknad i kombination med attraktiva bostäder och boendemiljöer kan 
vara det som får människor att ta beslutet att flytta till Tingsryds kommun. 

 
 Befolkningsutvecklingen i kommunen som helhet 

När Tingsryds kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 hade kom-
munen knappt 15 000 invånare. Utvecklingen har sedan, i stort sett hela tiden, va-
rit negativ och idag (2018) har kommunen knappt 12 400 invånare. Tabellen ne-
dan visar hur utvecklingen har varit sedan år 1980 fram till 2017 samt prognos för 
år 2041. 
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 Siffrorna för år 2017 bygger på en prognos gjord i februari 2017. 

 
Födelseunderskott 
Som vi ser i tabellen ovan har kommunen hela den här tiden haft ett negativt fö-
delseöverskott, dvs det dör fler personer än vad det föds. Antalet födda har sedan 
2006 varierat mellan 85 och 129. År 2016 föddes 127 barn och under prognospe-
rioden fram till 2041 förväntas i genomsnitt 113 barn att födas per år. Antalet av-
lidna har sedan 2006 varierat mellan 161 och 102. År 2016 avled 179 personer 
och under prognosperioden förväntas i genomsnitt 161 personer att avlida per år. 
 
In- och utflyttning 
Den negativa utvecklingen, på grund av födelseunderskottet, har under åren däm-
pats av ett positivt flyttnetto, dvs det har flyttat in fler personer till kommunen än 
vad det har flyttat ut. Under senare år beror det positiva flyttnettot till stor del på 
antalet nyanlända flyktingar som kommunen har tagit emot. Nedan redovisas en 
mer ingående analys av in- respektive utflyttning till/från kommunen. 
 
Under de senaste åren har de flesta kommuner i Sverige upplevt en befolknings-
ökning. Förklaringen är dels utrikes inflyttning, dels ett ökat antal födda barn i 
den stora 90-talsgenerationen. Befolkningen i Tingsryds kommun har stadigt 
minskat sedan kommunen bildades 1971 och nådde ett minimum år 2012 med 
12 141 invånare. De senaste åren har dock antalet invånare stigit och detta beror 
på en positiv inflyttning där den dominerande delen är den positiva utrikes inflytt-
ningen. 
 
När det gäller in- och utflyttning kan vi skilja på inrikes- respektive utrikes in- och 
utflyttning. Inrikes är att man flyttar mellan kommuner inom landet medan utrikes 
är att man flyttar till kommunen från ett annat land (eller ibland från kommunen 
till ett annat land). När det gäller flyttmönstret fördelat på olika åldersgrupper för 
enbart inrikes in- och utflyttning till och från Tingsryds kommun har vi år 2016 ett 
negativt flyttnetto i samtliga åldersgrupper upp till 64 år. Bland personer över 64 
år finns det ett marginellt positivt flyttnetto. Det som gör att vi ändå, under år 
2016, får ett totalt positivt flyttnetto på 185 personer är den relativt stora utrikes 
inflyttningen. År 2016 flyttade 229 personer från övriga världen, utanför EU, till 
Tingsryds kommun, medan enbart sju personer flyttade i andra riktningen. Detta 
ger ett positivt utrikes flyttnetto på 222 personer. 
 

Folkmängd och förändringskomponenter i Tingsryds kommun

1980 1990 2000 2016 2017 2041

Födda 147 157 107 127 119 109

Döda 196 218 188 179 175 157

Födelseöverskott -49 -61 -81 -52 -56 -48

Inflyttade 517 649 486 790 689 650

Utflyttade 478 483 517 605 644 603

Flyttnetto 39 166 -31 185 45 47

Folkökning -10 105 -112 133 -11 -1

Folkmängd 14 773 14 507 13 371 12 393 12 382 11 822
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Det kan vara intressant att särskilt studera flyttströmmen inrikes och då särskilja 
om födelseplatsen är inom eller utom Sverige samt även göra en uppdelning ål-
dersvis. Inom gruppen utrikes födda kommer det att vara en fortsatt stor rörlighet. 
Utrikes inflyttade hamnar i en kommun, men flyttar sedan ofta vidare till en annan 
kommun efter att de eventuellt har fått permanent uppehållstillstånd. Det är svårt 
att förutsäga hur många av de utrikes födda som har flyttat in till Tingsryds kom-
mun under senare år som på sikt kommer att finnas kvar i kommunen.  
 
När det gäller inrikes in- respektive utflyttning har vi fortfarande ett totalt negativt 
flyttnetto och även negativt om vi ser på olika åldersgrupper. Men intressant och 
positivt för kommunen är att om vi ser på gruppen flyttare som är födda i Sverige 
så har vi ett positivt flyttnetto för barnfamiljer (0-18 år samt 25-44 år) och även 
för personer över 65 år.  
 
Befolkningsprognos för hela kommunen 
Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för hela kommunen fram till år 
2041. Utvecklingen visas för dels hela kommunen men också uppdelat på ålders-
grupperna 0-19år, 20-64 år och 65 år och äldre. För kommunen som helhet mins-
kar befolkningen och som framgår är det den arbetsföra delen av befolkningen 
som minskar medan den äldre delen, 65 år och äldre, ökar. Andelen barn och ung-
domar ökar lite fram till år 2020 för att sedan bli nästan konstant.  

  
De två diagrammen nedan visar förändringen i befolkningsstrukturen, antalet in-
vånare efter ålder, för år 2016 respektive år 2041. Som tydligt framgår kommer 
det år 2041 att finnas färre personer i åldrarna 20-30 och 40-70 år medan det kom-
mer att finnas fler äldre personer i åldrarna 75 år och äldre.  

!!i ,a: 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
1980 

ANTAL INVÅNARE I TINGSRYDS KOMMUN 1980-2041 

1990 2000 2010 

År 
2020 2030 

-o-Total folkmängd -o-0-19 år ---6-20-64 år -o- 65 år eller äldre 

2040 



  12(29) 
 

 
 

 
Antalet barn 
På 90-talet minskade barnkullarna i Tingsryds kommun kraftigt från knappt 200 
barn per år till ca 120. Den här minskningen föranledde bl a kommunen till att ta 
beslut om en förändrad och minskad skolorganisation. 
 

 
 
Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet barn i Tingsryds kommun fram till 
2041, fördelat på åldrarna 0-5, 6-9 respektive 10-12 år. Som framgår befinner vi 
oss nu i en situation med ett ökande antal barn i både förskoleålder och i låg- och 
mellanstadiet i grundskolan. Men ökningen fortgår bara ytterligare några år. När 
det gäller antalet barn i förskolan planar ökningen ut redan år 2020 för att sedan 
minska fram till år 2030. I låg- respektive mellanstadiet är utvecklingen förskjuten 
och här blir det maximalt antal barn år 2023 respektive år 2026 för att sedan 
minska fram till år 2041. 
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I diagrammet nedan redovisas antalet ungdomar fram till år 2041, fördelat på åld-
rarna 13-15 respektive 16-18 år, högstadiet respektive gymnasiet. Som framgår 
har antalet elever inom grundskolan minskat kraftigt under åren 2004 - 2012 följt 
av en motsvarande minskning inom gymnasieskolan tre år senare och detta på 
grund av kraftigt minskade barnkullar på 90-talet. Under de senaste åren har vi 
fått en viss återhämtning och vi kommer att få en fortsatt svag ökning. När det 
gäller antalet barn i högstadieåldern sker det en svag ökning fram till år 2030 med 
totalt ca 30 barn varefter antalet minskar långsamt fram till år 2041. Antalet i 
gymnasieåldern ökar svagt fram till 2024 varefter det ligger oförändrat under res-
ten av prognosperioden. 
 

  
 
Antalet vuxna 
Diagrammet nedan redovisar utvecklingen av vuxna personer, i yrkesverksam 
ålder, i Tingsryds kommun. Som framgår, och som nämnts tidigare, blir det en 
minskning. Störst minskning blir det i åldergruppen 45-64 år med en total 
minskning på storleksordningen 500 personer. Åldersgruppen 25-44 år ligger nu 
konstant men kommer efter år 2020 att minska med storleksordningen 200 
personer. Slutligen åldersgruppen 19-24 år är nu i minskande, men kommer från 
år 2020 att vara i stort sett konstant. 
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Antalet äldre 
När det gäller äldre invånare i kommunen visar diagrammet nedan att åldersgrup-
pen 65-79 år nu ökar fram till år 2021, men kommer sedan att minska kraftigt 
fram till år 2041 med storleksordningen 250 personer.  
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Åldersgruppen 80 år och äldre är däremot nu ganska konstant men kommer från 
år 2022 fram till år 2041 att öka kraftigt med i storleksordning 300 personer. Den 
här ökningen kommer att ställa krav på en utökad och effektiv äldreomsorg inom 
kommunen. 

 
In- och utpendling 
Det är ett relativt stort antal personer som pendlar till och från Tingsryds kom-
mun. År 2015 var det 1290 inpendlare och 1420 utpendlare. Pendlingen i Tings-
ryds kommun sker främst till och från Växjö. År 2015 pendlade 850 personer från 
Tingsryd till Växjö medan drygt 460 personer pendlade i motsatt riktning. Tabel-
len nedan redovisar pendlingsmönstret som det såg ut år 2015. 

  
Pendling från och till Tingsryds kommun år 2015 

     
Annan kommun   Antal utpendlare   Antal inpendlare 
     
Växjö  850  463 

Ronneby  67  238 

Karlshamn  92  192 

Olofström  120  120 

Lessebo  69  81 

Emmaboda  80  57 

Alvesta  59  49 

Karlskrona  40  44 

Älmhult  45  28 

Sölvesborg  8  18 
     

Summa  1430  1290 

 
Som framgår ur tabellen ovan är det fler som bor i kommunen och pendlar till ar-
bete i annan kommun än tvärt om. Det är också en stor skillnad om pendlingen 
till/från Växjö jämförs med Karlshamn och Ronneby. När det gäller Karlshamn 
och Ronneby är det betydligt fler personer som pendlar in till kommunen än i 
motsatt riktning. 

 
 
4. Dagens bostadsmarknad 

 
Målet med en välfungerande bostadsmarknad innebär att konsumenternas efterfrå-
gan kan mötas på bostadsmarknaden och ofta behövs det också ett visst antal lediga 
bostäder/lägenheter för att marknaden ska fungera tillfredsställande. I Kronobergs 
län är det generellt centralorterna som uppvisar underskott på bostäder. I den senaste 
bostadsmarknadsenkäten (2017) har Tingsryds kommun svarat att kommunen, som 
helhet, kommer att ha balans på bostadsmarknaden inom tre år. 
 
Nuvarande bostadsbestånd samt upplåtelseformer 
Av totala bostadsbeståndet i Tingsryds kommun år 2015 utgjorde andelen småhus 
72,4% vilket avspeglar sig i att andelen äganderätter för hela bostadsbeståndet ligger 
på 66,7 %. För Kronobergs län är motsvarande siffror 57 % respektive 51 % och för 
riket 44 % respektive 40 %. I diagrammet nedan redovisas fördelningen av upplåtel-
seformer för bostadsbeståndet i Tingsryds kommun år 2015. 
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Lägenheter som Tingsrydsbostäder förvaltar samt bostadskö 
I tabellen nedan redovisas antalet lägenheter som Tingsrydsbostäder förvaltar, upp-
delat på tätort och lägenhetsstorlek. Det redovisas även hur stort antalet lediga lä-
genheter är samt hur stor efterfrågan det är på lägenheter, bostadskön. Totalt finns 
det 1111 st lägenheter, varav ca hälften finns i Tingsryd. Som tydligt fram går ur ta-
bellen är de flesta lägenheter som finns mindre lägenheter, 1:or, 2:or och 3:or och 
det är också störst kö för de här lägenheterna. Detta innebär att vid nybyggnation av 
lägenheter bör fokus ligga på mindre lägenheter.  
 
Vid det aktuella datum som tabellen redovisar är endast 6 st lägenheter lediga, för-
delade på olika orter och olika storlekar. Däremot står det 612 personer i kö efter en 
lägenhet. I t ex Tingsryd finns det, vid det aktuella datumet, endast en 1:a ledig och 
det är 83 personer i kör för den. Det finns ju ingen garanti för att samtliga personer 
som står i kön efter en lägenhet verkligen är intresserade om de får ett erbjudande, 
men det framgår ändå tydligt av tabellen att i stort sett samtliga lägenheter är ut-
hyrda och att det är en stor efterfrågan efter lägenheter, främst mindre, 1:or, 2:or el-
ler 3:or. 

 
 
 
  

Fördelning av upplåtelseformer i Tingsryds 
kommun

Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt• • • 
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Totalt antal lägenheter hos Tingsrydsbostäder, antal lediga samt bo-
stadskö 
Aktuella siffror 2018-01-09       
        
Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Summa 

  lägenheter           lediga resp kö 

TINGSRYD 511 4 11 121 277 98   

lediga  0 0 0 0 1 1 

bostadskö   3 19 84 159 83 348 

RYD 188 0 6 57 104 21   

lediga  - 1 1 1 0 3 

bostadskö   - 1 10 29 12 52 

URSHULT 128 0 4 40 58 26   

lediga  - 0 0 1 0 1 

bostadskö   - 1 3 15 8 27 

LINNERYD 69 0 1 12 36 20   

lediga  - 0 0 0 0 0 

bostadskö   - 1 4 13 3 21 

VÄCKELSÅNG 88 1 2 31 39 15   

lediga  ? 0 0 0 0 0 

bostadskö   0 5 17 28 8 58 

RÄVEMÅLA 70 0 0 25 32 13   

inkl Älmeboda         

lediga  - - 0 0 1 1 

bostadskö   - - 1 0 1 2 

KONGA 57 0 1 13 25 18   

lediga  - 0 0 0 0 0 

bostadskö   - 0 2 0 0 2 

                

TOTALT antal lgh 1111 5 25 299 571 211   

Antal lgh i %   1 % 2 % 27 % 51 % 19 %   

                

Totalt ant lediga   0 1 1 2 2 6 

                

Bostadskö  3 27 121 244 115 510 

till spec omr         

Övrig bostadskö  1 8 33 29 31 102 

          

Total bostadskö   4 35 154 273 146 612 

 
 
Bostadsbyggande 
Från att ha varit lågt under åren 2011 och 2012 har antalet färdigställda bostäder i 
Kronobergs län under åren 2013 till 2016 varit stabilt med mellan 500 och 600 bo-
städer per år. Under de här åren har antalet bostäder i flerbostadshus legat på över 
60%. Tabellen nedan redovisar antalet färdigställda bostäder i nybyggda hus för 
kommunerna inom länet under åren 2012 – 2016. Som framgår ur tabellen ligger 
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Tingsryds kommun bra till med totalt 174 färdigställda bostäder under den här peri-
oden, vilket blir tredje högst efter Växjö och Älmhult (enligt Länsstyrelsens bo-
stadsmarknadsanalys 2017).  
 
 
Färdigställda bostäder i nybyggda hus i Kronobergs län 
       
  2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Alvesta 11 24 3 14 56 108 

Lessebo 1 2 1 2 3 9 

Ljungby 21 58 41 10 8 138 

Markaryd 4 11 1 12 7 35 

Tingsryd 7 79 19 60 9 174 

Uppvidinge 2 1 14 1 18 36 

Växjö 220 331 444 434 364 1793 

Älmhult 30 16 40 54 134 274 

Hela länet 296 522 563 587 590 2558 
Ursprungssiffran för år 2016, för Tingsryds kommun, var 0 men är justerad till 9. 
 

År 2016 blev det en fördubbling i antalet påbörjade byggnationer av bostäder i länet 
varför man kan förvänta sig ett ökat antal färdigställda bostäder under kommande år.  
 
I Tingsryds kommun färdigställdes 31 bostäder under år 2017, fördelat på 26 lägen-
heter och 5 villor. 
 
Boendetäthet 
Boendetätheten definieras som antalet invånare per bostad och används som ett mått 
på hur antalet bostäder i en kommun anpassas efter befolkningsutvecklingen. Tings-
ryds kommun har lägst boendetäthet i länet och år 2016 var värdet 2,01. Tingsryds 
kommun är den enda kommunen i länet där boendetätheten sjönk från 2005 då vär-
det var 2,06. Detta kan tas som en indikation på att tillgången till bostäder, för kom-
munen som helhet, inte har minskat under den här tidsperioden. 
 
 
Prisutveckling 
 
Småhus 
Antalet sålda permanentbostäder (småhus) har sedan toppnoteringar i mitten av 
2000-talet haft en negativ trend för att under de sista åren vända upp igen. Under 
åren 2014-2016 såldes det totalt 273 permanentbostäder i småhus i Tingsryds kom-
mun. Fördelningen mellan åren var enligt följande: 
 
År 2014: 79 År 2015: 102  År 2016: 92 
 
År 2016 låg medelpriset för ett permanent småhus i Tingsryds kommun på drygt 
700 tkr och prisutvecklingen har här legat still under flera år. Priset per kvadratmeter 
bostadsyta, för försålda småhus, låg i februari 2017 på 6 415 kr, vilket tillsammans 
med Markaryd och Uppvidinge är lägst i länet. Det genomsnittliga värdet för länet 
var då 13 393 kr. 
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Bostadsrätter 
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Kronobergs län var stigande under 2015 och 
2016 för att i februari 2017 vara 21 892 kr/kvm för sålda lägenheter. För riket var 
samma siffra 38 445 kr/kvm. Under tidsperioden februari 2016 till februari 2017 var 
medelpriset i Tingsryds kommun 6 789 kr/kvm, men det utfallet är eventuellt inte 
representativt eftersom det bara var enstaka bostadsrätter som såldes under den ti-
den. 
 
Hyresrätter 
Genomsnittlig hyra per kvadratmeter bostadshyra för hyreslägenheter i Kronobergs 
län varierade år 2017 mellan 863 och 1050 kr/kvm. I Tingsryd låg hyran på 912 
kr/kvm. Hyreshöjningen för Tingsrydsbostäders lägenheter var 2017 0,65 % eller 
5,93 kr/kvm. 
 
 
Flyttkedjor 
Rörligheten på bostadsmarknaden beskrivs ofta som flyttkedjor. Livssituationen ser 
olika ut i olika faser i livet och en barnfamilj har t ex behov av en större bostad än 
äldre par utan hemmavarande barn eller ensamhushåll. En flyttkedja kan t ex börja 
med att ett äldre par säljer sin villa för att flytta till en lägenhet vilket möjliggör för 
en barnfamilj att flytta från sin lägenhet och in i villan. Till lägenheten som barnfa-
miljen lämnar kanske ett nygift ungt par flyttar in och de mindre lägenheter som de 
lämnar blir då tillgängliga för ungdomar som flyttar hemifrån till eget boende. 
 

Genom att erbjuda, t ex nyproducerade lägenheter, kan kommunen aktivt bidra med 
att skapa nya flyttkedjor som i sin tur ger dominoeffekt som kan leda till att frigöra 
mindre och billigare bostäder. På det här viset ökar rörligheten på bostadsmarknaden. 
 
 
Efterfrågan och behov idag 
 
Tomter för småhus 
Det är ingen stor efterfrågan när det gäller byggklara tomter för småhusbyggnation 
(villor) och den efterfrågan som förekommer gäller i huvudsak tomter i eller i när-
heten av Tingsryds tätort. Det förekommer även några få förfrågningar om tomer i 
Väckelsång och enstaka förfrågningar i Dångebo och i Linneryd. Under senare år har 
det sålts i genomsnitt en byggklar villatomt per år inom Tingsryds tätort. 
 
Det finns i dag byggklara tomter för försäljning i alla orter inom kommunen. 
 
Det som kraftigt dämpar byggandet av nya småhus i Tingsryds kommun är det låga 
marknadsvärdet på villor i kommunen. Själva byggkostnaden är ju densamma som 
om villan skulle ha byggts i Växjö och detta innebär att det kan vara svårt att finansi-
era byggnationen. Det är svårt att få lån om marknadsvärdet på huset riskerar att bli 
lägre än byggkostnaden. 
 
Lägenheter 
Som redovisats ovan är det en stor efterfrågan på lägenheter, framför allt i Tingsryd 
och efterfrågan gäller i första hand mindre lägenheter, se tabell ovan. Utöver Tings-
ryd finns det, i mindre omfattning, en efterfrågan av lägenheter även i Väckelsång, 
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Ryd, Urshult och Linneryd. Detta visar tydligt att det finns ett underlag och en efter-
frågan om byggnation av fler lägenheter, främst i Tingsryd. 
 
Olika gruppers behov 
 
Äldre med respektive utan särskilda vårdinsatser 
Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka kraftigt inom hela 
kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen kommer att vara stark i 
samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir en mindre ökning. Fler kom-
muninvånare som är äldre än 80 år kommer att medföra ett behov av bostäder som är 
anpassade för den här målgruppen. 
 
I den här gruppen är det ofta fler ensamhushåll och generellt i kommunen saknas 
mindre lägenheter med hög tillgänglighet och nära till samhällsservice, men utan 
krav på skötsel eller underhåll. Målet är att man ska klara sig själv så länge som möj-
ligt och därigenom minska på behovet av vård- och omsorgsinsatser och särskilt an-
passade bostäder. Idag råder det balans i utbudet av bostäder för den här gruppen, 
men när antalet äldre växer kraftigt från år 2022 kan det bli ett underskott av tillgäng-
liga bostäder. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att det inte är aktuellt att planera 
för fler platser inom särskilt boende utan att istället öka antalet tillgängliga lägen-
heter och omfattningen av hemtjänst. 
 
Det saknas sk ”mellanboende”/trygghetsboende för äldre, 75-80 år och äldre. Ett så-
dant här boende kan bestå av vanliga mindre lägenheter samlade i ett hus med till-
gång till gemensamma lokaler som matsal, gym, bastu mm samt tillgång till hem-
tjänstpersonal. Den här typen av boende bör placeras i orter med vårdcentral och 
apotek som i Tingsryd eller Ryd och är ett viktigt komplement till övriga boendefor-
mer.  
 
Personer med funktionsnedsättning, LSS-boenden 
Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som lagen omfattar. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande 
funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagens mål. 
En intention med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad. Boendet kan an-
tingen vara i den egna ordinarie bostaden, med boendestöd, eller i bostad med sär-
skilt stöd (gruppbostad eller servicebostad). 
 
I Tingsryds kommun var det år 2016 ett underskott av bostäder för funktionshindrade 
men idag är det balans. 
 
Socialförvaltningen tog år 2016 fram en plan för funktionshinderomsorgens framtida 
behov av boende för åren 2017-2030. Enligt planen finns det idag ca 15 barn och 
ungdomar, födda 1997 till 2010, som med sannolikhet kommer att ha behov av bo-
stad med särskild service, 7 som kan ha behov servicebostad och 8 som kan ha behov 
av gruppbostad. Det har genomförts en enkät om var de här ungdomarna vill bo och 
samtliga anger att de vill bo i centrala Tingsryd. Det bedöms nu som angeläget att 
planera för fler bostäder som kan möta det här behovet och det finns ett förslag att 
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bygga ett nytt gruppboende med 6 platser i Tingsryd (politisk behandling våren 
2018). 
 
 
Nyanlända 
Tabellen nedan visar hur många flyktingar med uppehållstillstånd som Tingsryds 
kommun tog emot under åren 2014 till 2017 (enligt statistik från Kolada). Kommu-
nen måste ta emot de flyktingar som hänvisas till Tingsryds kommun, men utöver det 
kommer ytterligare flera som på något sätt ordnar eget boende. 

Kommunmottagna flyktingar i Tingsryds kommun 
    2014 2015 2016 2017 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 
under året med uppe-
hållstillstånd, antal 

   92  193  98  114  

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 
efter anvisning med 
uppehållstillstånd, an-
tal 

   64  23  8  0  

 
Under år 2018 planeras det för att kommunen, efter anvisning, skall ta emot 15 per-
soner, fördelat på hela året. De som har blivit kommunplacerade i Tingsryds kom-
mun har fått bostad, men många är trångbodda. Det förekommer t ex att en familj 
med flera barn i olika åldrar kan bo i en tvårumslägenhet. 
 
Migrationsverket har 32 lägenheter i Ryd och i Konga för nyanlända. Många som bor 
här väntar på besked om uppehållstillstånd, men där bor också personer/familjer som 
har fått uppehållstillstånd men som väntar på kommunplacering och att få en egen 
bostad. Flera av dessa skulle vilja bo kvar i Tingsryds kommun om det fanns möjlig-
het till boende här. Barnen kan ha börjat på förskola och/eller skola och börjat att 
rota sig här och i många fall skulle de här familjerna vilja bo kvar. 
 
Inom kommunen är det en brist på lägenheter för nyanlända och dels är det ett under-
skott på stora lägenheter för barnfamiljer och dels på mindre lägenheter för ensamma 
vuxna. Det är störst efterfrågan på lägenheter med rimlig hyresnivå i Tingsryds tätort 
och detta på grund av tillgång till kommunikationer och service. 
  
Ungdomar 
Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och de har ofta svårt att få 
tillgång till en bostad, bl a beroende på att de har en begränsad betalningsförmåga. 
Möjligheten för den här gruppen att etablera sig på bostadsmarknaden beror på utbu-
det av bostadstyper samt storlek och pris på bostäderna. 
 
Tingsryds kommun har i den senaste bostadsmarknadsenkäten angivit att kommunen 
har ett underskott på utbud av lägenheter för ungdomar. 
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Studenter 
Behovet av studentbostäder har ökat i Tingsryds kommun och är främst koncentrerat 
till Tingsryds tätort. Vi har två gymnasieskolor i Tingsryd, Wasaskolan och AMB 
och till båda skolorna kommer det studenter från andra kommuner som behöver till-
gång till boende här. På AMB är nästan alla de studerande från andra kommuner och 
när det gäller Wasaskolan är det främst de elever som går på ishockeygymnasiet som 
kommer från andra kommuner och som behöver tillgång till bostad här. Studenterna 
måste lösa sitt boende genom att hyra en studentlägenhet (mindre lägenhet), genom 
att tillsammans men någon/några kamrater hyra en större lägenhet eller att vara inne-
boende hos någon.  
 
Hemlösa 
Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet bidrar till att allt fler 
ställs utanför bostadsmarknaden. Socialstyrelsen definierar hemlöshet i fyra olika si-
tuationer: 

1. Akut hemlöshet (akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller sover 
utomhus). 

2. Institutionsvistelse och kategoriboende (kriminalvårdsanstalt, behandlingsen-
het, stödboende, HVB-hem eller SiS-institution). 

3. Långsiktiga boendelösningar (boendelösning som kommunen har ordnat på 
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden). 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende (boende hos bekanta, familj eller släktingar eller 
annat tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt).  
 

År 2017 hade Tingsryds kommun 63 st långsiktiga boendelösningar, lägenheter som 
kommunen hyr ut i andra hand och som är förenade med särskilda villkor. 

 
 
5. Framtida behov av nya bostäder 

 
Det som påverkar det framtida behovet av bostäder är befolkningsutvecklingen, för-
ändring i befolkningsstrukturen samt kommunens ambitioner att attrahera nya kom-
muninvånare. För att kommunen skall vara attraktiv att flytta till måste det finnas till-
gång till attraktiva bostäder och boendemiljöer. 
 
Vad gäller prognostiserad befolkningsutveckling och förändring av befolkningsstruk-
turen innebär förändringarna en minskande befolkning men ett ökat antal äldre perso-
ner, 80 år eller äldre. Gruppen av äldre personer ökar i samtliga kommundelar, se 
analys av befolkningsutvecklingen ovan samt i rapport ”Analys av befolkningsut-
vecklingen i Tingsryds kommun fram till år 2041”, 2018-01-16. 
 
Gruppen med äldre personer, som ofta är ensamhushåll, har behov av mindre lägen-
heter med hög tillgänglighet och det här behovet finns mer eller mindre i samtliga 
kommundelar. Det finns också behov av sk ”mellanboende”/trygghetsboende för 
äldre, 75-80 år och äldre, se sidan 20. 
 
Ytterligare en grupp med behov av bostäder är nyanlända, familjer eller ensamma 
vuxna. Här är det behov av dels större och dels mindre lägenheter i första hand i 
Tingsryd. 
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Som har redovisats ovan finns det ett stort behov av mindre lägenheter, 3:or, 2:or och 
1:or i främst Tingsryds tätort. Nya lägenheter möjliggör för äldre personer att flytta 
från sina hus till en lägenhet i tätorten med tillgång till samhällsservice och kommu-
nikationer och därigenom är det möjligt att få igång sk flyttkedjor. Mindre lägenheter 
kan även möjliggöra att unga människor kan få sin första egna bostad.  
 
Analysen av befolkningsutvecklingen visar även på att kommunen har ett positivt 
flyttnetto vad gäller barnfamiljer födda i Sverige samt att ett relativt stort antal perso-
ner pendlar till sitt arbete i Tingsryds kommun.  
 
För att attrahera barnfamiljer och inpendlare till att bosätta sig i Tingsryds kommun 
krävs tillgång till attraktiva bostäder, småhus, byggbara tomter med fina lägen och 
lägenheter. Störst är behovet i eller i närheten av Tingsryds tätort eftersom det är där 
den största koncentrationen av arbetstillfällen finns. 
 

 
6. Kommunens övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen 

 
Tingsryds kommun fastställde 2016-06-20 en bostadsförsörjningsstrategi där det som 
ett övergripande mål anges att kommunens bostadsmarknad ska vara i balans och er-
bjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lägen och prisklasser 
 
I bostadsförsörjningsstrategin anges ett antal strategiska prioriteringar som kan tolkas 
som övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa är: 
 
 Tydlig inriktning på omfattande byggnation med mål att sammanlagt 100 bo-

städer ska tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa 
aktörer. 

 Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande. 
 Kommunen ska skapa incitament och förutsättningar för privata aktörer att ut-

vecklas. 
 Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med långsiktigt hållbar 

efterfrågan. 
 Kommunen ska ha en god planberedskap med attraktiva tomter i bra boende-

miljöer. Omvandlingsområden och särskilda boenden ska presenteras i planbe-
redskapen. 

 Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och 
utveckla befintliga för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kom-
munen. 

 Utbyggnadsstrategins huvudinriktning ska vara att mer omfattande expansion 
ska ske där det finns störst efterfrågan. 
 
Kompletterande riktlinjer 

 Kommunen ska, genom att erbjuda attraktiva tomter och boendemiljöer med 
bostäder som håller hög standard, positivt påverka inflyttningen till kommu-
nen. 

 Kommunen ska, bl a genom nybyggnation, verka för ett varierat utbud av bo-
städer i alla kommundelar som motsvarar invånarnas behov och önskemål. 
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7. Kommunens mål för bostadsbyggande 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde bostadsförsörjningsstrategin 
2016-06-20 togs beslut om att målet för nybyggnation av bostäder skulle vara att to-
talt 100 nya bostäder byggs under tiden från och med år 2016 till och med år 2020. 

 
 
8. Planerade insatser för att nå uppsatta mål 

Genom olika nybyggnadsprojekt, genomförda av både Tingsrydsbostäder och pri-
vata aktörer, har det från år 2016 fram till januari 2018 byggts 40 nya lägenheter. 
Detta visar på att det bör vara möjligt att nå målet 100 nya bostäder fram till år 
2020. 
 
Särskilda ägardirektiv 
För Tingsryds kommun är bostadsbyggandet ett prioriterat område under mandatpe-
rioden 2014-2018 och för att tydliggöra detta har kommunen beslutat om särskilda 
ägardirektiv för både Tingsryds Kommunföretag AB och för Tingsrydsbostäder AB. 
Så länge som verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder gäller direkti-
ven den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 
 
För Tingsryds Kommunföretag AB anger ägardirektivet att bolaget är ett viktigt 
verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och näringslivsmiljöer i 
kommunen. Bolaget skall också tillse att bostadsbyggandet är ett prioriterat område 
under mandatperioden 2014-2018. För Tingsrydsbostäder anger ägardirektiven bl a 
att bolaget (och stiftelsen) skall vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och med-
verka till att det finns goda, sunda och prisvärda hyresbostäder i kommunens större 
tätorter. Se https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1463743640Särskil-
tägardirektivTingsrydsbostäderAB160229.pdf , ägardirektiv för Tingsrydsbostäder 
AB. 
 
Kommunala åtgärder 
Tingsryds kommun har genomfört att antal åtgärder för att stimulera bostadsbyggan-
det inom kommunen. Här redovisas de åtgärder som har gjorts under senare år: 
 Genomfört ägartillskott på 20 miljoner kr till Tingsrydsbostäder för ökat bo-

stadsbyggande. 
 Sålt Lindegården för 1 kr till Tingsrydsbostäder för att möjliggöra ombyggnat-

ion till lägenheter. 
 Byggt om del av äldreboendet i Tingsgården i Tingsryd till studentlägenheter. 
 Bildat en bostadsförsörjningsgrupp som skall arbeta med utveckling av bo-

stadsbeståndet i Tingsryds kommun. 
 
Utbyggnads- och utvecklingsområden 
När det gäller planering av nya utbyggnads- och utvecklingsområden vill kommu-
nen prioritera förtätning i tätorter samt längs viktiga kommunikationsstråk där det 
finns eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här säkerställs en god av-
loppsrening och det finns tillgång till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse 
här stärker underlaget för service ytterligare och medverkar till livskraftiga tätorter. 
Se bilaga 1, strategisk utvecklingskarta (enligt förslag till ny översiktsplan). 
 
I Tingsryds kommun är inlandsstranden en viktig resurs som gör att kommunen kan 
erbjuda attraktiva och sjönära tomter och boenden. LIS-planen pekar ut landsbygds-
områden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för byggnation och fungerar som 

https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1463743640SärskiltägardirektivTingsrydsbostäderAB160229.pdf
https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1463743640SärskiltägardirektivTingsrydsbostäderAB160229.pdf
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ett stöd vid handläggning av strandskyddsärenden. Denna plan behöver dock ses 
över och aktualiseras eftersom kommunen har som inställning att underlätta bygg-
nation i fler strandnära lägen. Se bilaga 2, LIS-områden och opåverkade områden 
(enligt förslag till ny översiktsplan). 
 
När det gäller behovet av nya boenden är det störst efterfrågan i eller omkring 
Tingsryds tätort. 
 
I förslaget till ny översiktsplan pekas ett antal områden ut som lämpliga ”utred-
ningsområden” för bostäder. Det finns sådana områden i samtliga kommundelar, 
men de största är lokaliserade i anslutning till Tingsryd eller längs vägen mot Väck-
elsång, se förslag till ny översiktsplan. Det finns tätortsnära mark norr om Tingsryd 
som kan bli aktuellt för bostadsbyggande, t ex fastigheten Mårslätt 1:2. 
 
Det har visat sig att det finns en efterfrågan på tomter för byggnation av småhus om 
tomterna uppfattas som mycket attraktiva, t ex med strandnära lägen i närheten av 
Tingsryd. Ett sådant område kan vara området väster om Tiken. 
 
Inventering av aktuella nybyggnadsobjekt, i kommunens regi, fram till och 
med vår 2020 
 
Lindegården Tidigare äldreboendet, Lindegården, i Linneryd planeras att 

byggas om till lägenheter. Här planeras för totalt 23 st mindre 
lägenheter, 9 st 1:or och 14 st 2:or. I etapp I under 2018 plane-
ras att 5-10 lägenheter skall bli färdigställda. 

”Örnenprojektet” Det planeras att byggas ett flervåningshus med lägenheter i an-
slutning till äldreboendet ”Örnen”. Planen är 50-75 lägenheter 
i olika storlekar som beräknas bli färdiga under åren 2020 – 
2031. 

Skyttegatan Här planerar Tingsrydsbostäder för nybyggnation av 4 – 6 lä-
genheter, 1:or och 2:or som beräknas bli färdigställda under år 
2018. 

Mårslycke parhus I Mårslycke, väster om Tiken, planeras det för 11 st parhus, 
med vardera 2 bostäder. Detta ger totalt 22 nya bostäder. 

Ryd I Ryd planerar Tingsrydsbostäder för ombyggnad av en lokal 
till en 4-rumslägenhet. 

 
 

9. Överväganden och slutsatser 
 
 Det är idag ett stort behov av mindre lägenheter, 1:or, 2:or och 3:or i främst 

Tingsryds tätort. I januari 2018 står det totalt 612 personer i kö för en ny lägen-
het, varav 573 för en mindre lägenhet. 348 personer har specifikt angett att de 
vill ha en lägenhet i Tingsryds tätort. 

 Antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 300 st från år 2022 
fram till år 2041. De här åldersgruppen kommer att ha behov av mindre lägen-
heter med hög tillgänglighet. Behovet kommer att finnas i alla kommundelar, 
men vara störst i Tingsryd. 

 Under perioden fram till år 2030 kommer ca 15 barn och ungdomar, med 
funktionshinder, bli vuxna och få behov av eget boende. Bedömningen är att 7 
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kommer att ha behov av servicebostad och 8 av gruppbostad. Samtliga vill bo i 
Tingsryds tätort. 

 Ett antal nyanlända, familjer och ensamstående vuxna, skulle vilja bosätta sig i 
Tingsryd om det fanns tillgång till lägenheter med rimlig hyresnivå. Här är det 
dels ett behov av större lägenheter för familjer och dels minde lägenheter för 
ensamstående. 

 Genom att kunna erbjuda äldre personer som bor i egen villa tillgång till lägen-
heter, med hög tillgänglighet, är det möjligt att starta sk flyttkedjor där det blir 
möjlighet för barnfamiljer att köpa ett begagnat hus. Detta kan medverka till att 
barnfamiljer väljer att flytta till kommunen. 

 Det är ingen stor efterfrågan på byggklara tomter för villabebyggelse beroende 
på det låga marknadsvärdet för småhus inom kommunen.  

 Det finns en potential att attrahera nya kommuninvånare bland barnfamiljer 
och inom gruppen inpendlare samt bland nyanlända. 

 Mest strategiskt viktigt är att producera mindre lägenheter i Tingsryd för att 
möta ett redan befintligt behov samt för att möjliggöra starten av sk flyttkedjor. 

 
 

10. Kommunal verktygslåda 
 
Kommunen styr inte ensam när det gäller bostadsutvecklingen utan byggnation sker 
också på initiativ av privatpersoner eller av olika byggföretag. Kommunen har dock 
ett antal verktyg för att påverka bostadsmarknadens utveckling. 
 
Översiktsplan och detaljplan 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översikts-
plan som täcker hela kommunens yta. För att planen skall vara aktuell kräver lag-
stiftningen att planen aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod. Över-
siktsplanen är inte juridiskt bindande. 
 
Översiktsplanen ska innehålla: 
 grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas 
 allmänna intressen som exempelvis kommunikationer och friluftsliv 
 de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut om an-

vändning av mark- och vattenområden 
 kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras 
 hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvali-

tetsnormer 
 

Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2006-06-
29 och den fick laga kraft 2007-02-08. Det pågår nu ett arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan och ett förslag kommer att finnas för granskning/samråd under våren 
2018. 
 
För att gå vidare med förverkligandet av utpekade områden i översiktsplanen tas de-
taljplaner fram som är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. 
 
 
Detaljplanen ska innehålla reglering av: 
 allmänna platser, t ex gator, torg och parker. 
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 kvartersmark, t ex bostäder, handel och idrottsanläggningar mm. Använd-
ningen ska alltid anges. 

 vattenområden och friluftsbad. 
 genomförandetid. Genomförandetid för detaljplanen ska alltid anges och tiden 

ska ge rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst fem och högst 
femton år. Planen fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs. 
 

I Tingsryds kommun finns det väldigt många gamla detaljplaner som exakt och på en 
mycket detaljerad nivå reglerar var det får byggas och var det inte får byggas. Detta 
gör att processerna med byggnation av nya bostäder tar lång tid. Det skulle vara 
önskvärt med färre och mer aktuella detaljplaner.  
 
Markanvisning och exploatering 
Kommunens mark utgör ytterligare ett verktyg för att påverka bostadsutvecklingen 
och marken är en resurs som många vill ta del av och som är en förutsättning för 
byggande.  
 
Markanvisning tillämpas när kommunen äger detaljplanerad mark för exempelvis bo-
städer och avtal skrivs med en extern aktör för genomförande av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtal kan bli aktuellt om kommunen gör en överenskommelse med en 
markägare om t ex bostadsbyggande för att genomföra detaljplanen. 
 
Kommunens markinnehav 
Kommunen kan genom en aktiv markpolitik få tillgång till områden och fastigheter 
som i framtiden kan bli aktuella för bostadsbyggande. 
 
Kommunens bostadsbolag och stiftelse, Tingsrydsbostäder 
Tingsrydsbostäder har som huvuduppgift att hyra ut lägenheter i flerbostadshus samt 
att tillsammans med andra fastighetsägare utveckla bostadsbyggandet inom kommu-
nen. Tingsrydsbostäder förvaltar dessutom kommunens lokaler, t ex servicehus och 
skolor. Bolaget ägs av Tingsryds kommun som, genom ägardirektiv, kan påverka bo-
lagets byggnationer. 
 
Marknadsföring 
Genom god marknadsföring och med klar och tydlig information, på t ex kommu-
nens hemsida, går det att påverka intresset för att vilja flytta till Tingsryds kommun. 
Här bör olika attraktiva erbjudanden presenteras för olika boendeformer som lediga 
tomter, småhus och lägenheter. 

 
 
 
Tingsryd 2018-02-16 
 
 
 
Yngve Rehnström 
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  Bilaga 1 
 
 
Strategisk utvecklingskarta 
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  Bilaga 2 
 
 
LIS-områden och opåverkade områden  
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Ärende 10 

Godkännande av 

upphandlingsunderlag 

gällande el 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum 2018-03-28 

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 
] 

Ärenderubrik godkännande av upphandlingsunderlag gällande el 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsunderlaget el som present-
eras på mötet.

2. Tidplan
Tänkt avtalstid är 2018-06-01 till och med 2021-05-31.

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av el till kommu-
nens verksamhet. Nuvarande avtal går ut 2018-05-31. Upphandlingen görs som en för-
nyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal.  

Ärendets beredning 
Upphandlingen görs som en förnyad konkurrensutsättning av SKL Kommentus Inköps-
centrals ramavtal. Information om förbrukning har inhämtats från kommunens el-
leverantör. 

Beslutsunderlag 
En upphandlingspresentation. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Helen Östman, Upphandlare 
Jonas Weidenmark, Teknisk chef 

Jonas Weidenmark Helen Östman  
Teknisk chef Upphandlare 
Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen 

Dnr: 2018/422  379

~Tingsryds 
~kommun 



Ärende 11 

Godkännande av 

upphandlingsunderlag 

gällande laboratorietjänster 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-03-28 

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 

Ärenderubrik godkännande av upphandlingsunderlag gällande laboratori-
etjänster 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsunderlaget gällande labo-
ratorietjänster som presenteras på mötet.

2. Tidplan
Tänkt avtalstid är 2018-11-01 till och med 2021-10-31. Avtalet kan förlängas 1 år.

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av laboratorie-
tjänster till kommunens verksamhet. Nuvarande avtal går ut 2018-10-31. Upphandling-
en görs tillsammans med länets kommuner,  

Ärendets beredning 
Upphandlingen genomföras av Växjö kommun, kommunen har haft en representant i 
referensgruppen som framfört kommunens behov. De största beställarna är tekniska 
avdelning och miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
En upphandlingspresentation. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Helen Östman, Upphandlare 
Jonas Weidenmark, Teknisk chef 
Camilla Norrman, Miljö- och byggnadschef 

Daniel Gustafsson Helen Östman  
Ekonomichef Upphandlare 
Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen 

Dnr: 2018/423  489

~Tingsryds 
~kommun 



Ärende 12 

Bildningsnämndens begäran 

om användande av 

överskottsmedel för 

lokalbehovet inom Ro2 

Urshult 



Dnr: 2018/425  291

~ Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Just,nrr, ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-20 

§ 23 

Lokalbehovet inom Ro2 Urshult 
Dnr 2017/205 291 

Beslut 

14(21) 

1. Bildningsnämnden använder del av bildningsnämndens överskottsmedel 
från 2016 för att iordningställa grunden för installation av två moduler 
med tillhörande inventarier på Urshultsskolan och för eventuellt 
avyttrande av samma moduler. 

2. Bildningsnämnden lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för 
beslut om användning av del av bildningsnämndens överskottsmedel 
från 2016 till finansiering av ovanstående. 

3. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att i sin tur ge 
Tingsrydsbostäder i uppdrag att upphandla hyra av två modulbyggnader 
för förskoleverksamhet och skolverksamhet i Urshult för installation till 
bötjan av augusti månad och med en hyrestid om 3 år, med 
möjlighet/option på att kunna köpa ut modulerna efter 3 år. 

4. Driftskostnad för två moduler tas med i budgetprocessen för 2019. 
Driftskostnaden för 2018 tas i befintlig budget. 

Beskrivning av ärendet 

Antalet barn har under en längre tid ökat i Urshult. Det är idag många barn, 
framförallt 1- och 2-åringar, i förskoleverksamheten. Då dessa barn behöver 
vara i mindre barngrupper innebär det att de äldre barnen 3-, 4-, och 5-
åringar hamnar i grupper på mellan 25-30 barn. 

I skolan finns ett stort behov av lokaler till framför allt musikundervisning. 
Idag läggs mycket tid på att plocka fram och tillbaka instrument vid 
lektioner. Det finns även behov av undervisningslokal för svenska som 
andraspråk och modersmål, då antalet nyanlända ökar vid skolan. 

Vid Urshultsskolan finns idag en husgrund som är överasfalterad. I denna 
grund finns el, vvs, fiber med mera framdraget. På denna grund finns 
möjlighet att placera moduler för användning till förskola/skola. 

Utdrags bestyrkande 

2oti-o:s-2z t-E, 



~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Bildningsnämnden 

Justerarn % I r}lv{J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) 

2018-03-20 

§ 23 fortsättning 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från lokalstrateg, 2018-02-20. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-12-13 § 116, 

Angående behov av modul till skola/förskola i Urshult. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar att bildningsnämnden ska besluta att sätta upp 
två moduler på Urshultsskolan för att tillgodose behoven för förskolebarnen 
och skolans elever. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg, Kommunledningsförvaltningen 

I Utdragsbesty,ckande 



Ärende 13 

Årsredovisning 

samordningsförbundet Värend 



1(1) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 0733-
288017 
Samordningsförbundet Värend                                                                    Organisations nr 222000-2634 
Kungsgatan 13A 
352 31 Växjö 

Datum 
2018-03-28 

Till Samordningsförbundets medlemmar 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet 
Värend 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) 
översändes till förbundsmedlemmarna: 

• Årsredovisning för 2017
• Granskning av årsredovisning 2017
• Revisionsberättelsen för 2017

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas 
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 
besked om detta. 

För Samordningsförbundet Värend 

Emma Krantz 
Förbundschef 

Dnr: 2018/451 106

Samordningsförbundet 

Värend 



Dnr: 2018/451  106

Samordningsförbundet 

Värend 
Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2017. Till redovisningen hör 
bilagor som närmare beskriver olika projekt som finansierats. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 
Under våren ansökte Lessebo kommun om inträde i förbundet. Ny förbundsordning 
beslutades och från och med 1 januari 2018 ingår de som en medlem i 
Samordningsförbundet Värend. 

Året 2017 har präglats av flera personalförändringar. I mars valde tidigare förbundschef 
att avsluta sin tjänst. Detta medförde att styrelsen utsåg en rekryteringsgrupp med syfte 
att anställa en ny förbundschef med kort varsel. En tillfällig förbundschef utsågs och 
samma person erbjöds tjänsten och tillträdde i september. I maj började den nya 
processutvecklaren. Även två nya samordnare i Basverksamheten- Finsamteamet 
började under samma period. 

Förbundet har som inriktning att arbeta med övergripande processer i stället för 
individanpassad Basverksam het. Med bakgrund av detta kommer basverksamheten 
upphöra helt från och med 1 september 2018. Deltagarna som är inskrivna i 
basverksamheten bedöms kunna ingå i medlemsparternas egna befintliga insatser. 

Anledningen till att förbundet har valt att arbeta med processer är att se helheter och 
tänka i ett längre perspektiv. Processerna ska formuleras så att implementeringsfasen 
finns med från början. En processide startar oftast med en förstudie. Till varje process 
finns en styrgrupp med beslutsmandat för att driva processen framåt. 
Processutvecklarens roll är att stödja processledare och styrgrupper i det operativa 
arbetet med att driva och utveckla både nya och pågående samverkansprocesser, så de 
blir av god kvalite. Under hösten har förbundschef och processutvecklare besökt flera 
medlemsparter för att informera om förbundets inriktning mot processer. Vid besöken 
har behov av nya processideer väckts. 

Förbundets egna kapital har minskat något under året och det förväntas minska 
ytterligare under 2018. Dels genom att fler processideer från medlemsparterna kommer 
in till förbundet och dels genom en omfattande utbildningssatsning. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Kronoberg, samt kommunerna Alvesta Tingsryd och Växjö 
som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av förbundschef och 
processutvecklare. I förbundet ingår också tre samordnare för Basverksamheten
Finsamteamet. Kansliets personal är utlånade från sina ordinarie arbetsgivare. 
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1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö 
samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region 
Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt Alvesta, Tingsryds och Växjö kommuner. 

1.2.3 Lagrum 
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet {Finsamlagen)är 
att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma 
insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella 
samordningen är personer i arbetsför ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser. 

1.2.4 Uppdrag 
Uppdraget är att få en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan. 
mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat 
finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, 
sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett 
gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare 
som medverkar i samverkansarbetet. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som 
myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den 
tvärsektoriella samverkan 

1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 262 502 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Regionen med 
en fjärdedel och kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö med resterande fjärdedel. 
Därutöver fanns vid årets början 2 625 293 kronor i eget kapital. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 
de resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som 
möjligt. 

Målet är att samarbetet ska leda till många positiva effekter, bl. a. färre i utanförskap, 
att individen äger sin process, att vi anpassar oss efter individens behov, att individen 
har rätt försörjning utifrån sin livssituation, att förtroendet för varandra är gott och att 
det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas 
så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Samordningsförbundet Värend består av både individinriktade och strukturövergripande 
insatser. 
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De individinriktade insatserna är: 

• Basverksamheten - Finsamteamet 
• Processen Mitt val1 Växjö 
• Processen Mötesplats och Information 
• Processen UngKOMP 

De strukturövergripande insatserna är: 

• att utveckla fler samverkansprocesser 
• processen Samsyn och Samhandling 
• att öka förtroendet för varandra 
• att utveckla kontaktytor/samverkansarenor på olika systemnivåer 
• att utveckla mer strukturell samverkan med näringslivet. 
• att skapa samverkansdagar och frukostmöten 

De strukturövergripande insatserna redovisas i sin helhet under måluppfyllelse 1.4.2. · 

1.3.1 Målgrupper 
Basverksamheten - Finsamteamet arbetar med personer som: 

• 

• 

• 
• 

• 

är mellan 16-64 år med prioritering av unga vuxna, som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. 
befinner sig i en livssituation som gör att hen behöver fördjupat stöd och 
mer samordning än vad reguljära insatser innehåller, för att ta sig ut på 
arbetsmarknaden eller börja studera. 
är aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna 
är motiverade eller kan motiveras till den förändring som krävs för att 
uppnå egen försörjning. 
inte har pågående missbruk . 

Processen Mitt Val1 Växjö vänder sig till personer som har en nedsatt arbetsförmåga på 
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och är sjukskriven . Personerna är i behov 
av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. 

Målgruppen för processen Mötesplatser och Information är nyanlända som beviljats 
uppehållstillstånd. De omfattas av etableringsuppdraget och är kommunplacerade. 

Processen UngKOMP vänder sig till ungdomar 16-29 år som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden och som bedöms ha behov av ett sammanhållet stöd från flera parter 
och kompetenser i det offentliga samhället för att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att resurserna fördelas proportionellt mellan 
unga kvinnor och unga män i målgruppen. Särskilt fokus ska även riktas mot unga 
utrikesfödda kvinnor. 

1.3.2 Insatser 
Basverksamheten - Finsamteamet, kan klassificeras som en form av Integrerad 
samverkan. Samordnarna har sina anställningar hos någon av parterna, men arbetar i 
fristående lokaler, vilka finns i anslutning till förbundets kansli i Växjö. Verksamheten är 
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klassificerad i SUS1 som arbetsförberedande och är ett komplement till parternas 
reguljära insatser. Den består av både gruppverksam het och individuellt stöd. Syftet är 
att rusta och stärka individen både fysiskt, psykiskt och socialt för att öka hens förmåga 
till studier eller förvärvsarbete. Utifrån tillgängliga budgetmedel bemannas 
verksamheten med tre heltidstjänster fram till 31 augusti 2018. 

Processen Mitt Val, Växjö ägs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Insatsen 
bygger på grupptillfällen med 6-8 deltagare i varje grupp. Gruppen träffas under åtta 
tillfällen fördelat under fyra veckor. Arbetsmetoden är biologdesign som är ett 
coachande förhållningssätt gentemot deltagaren. Syftet med gruppen är att deltagarna 
ska förberedas på att gå in i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Värend finansierar totalt en heltidstjänst 
som delas på 4 personer. Processen pågår till och med 30 september 2018. 

Processen Mötesplatser och Information är en samverkan mellan sex myndigheter 
Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket 
och Pensionsmyndigheten. Syftet med processen är att använda servicekontor som en 
plattform där den nyanlände träffar tvärprofessionella team med representanter från 
relevanta myndigheter. Syftet är också att utveckla mötesplatsen för individanpassad 
hjälp och ge information till nyanlända utifrån servicebehov, så att de snabbare kan 
etableras och nå egen försörjning. Samordningsförbundet Värend finansierade 
projektledartjänsten på 50 %. Processen avslutades den 30 juni 2017. 

Processen UngKOMP är ett ESF projekt som finns på 19 orter i landet och 
medfinansieras av Arbetsförmedlingen och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö. Syftet är att tillsammans utveckla förhållnings- och arbetssättet 
med målgruppen utifrån individens behov och förutsättningar genom multikompetenta 
team. UngKOMP ska bidra till att förhindra och minska lång tid i arbetslöshet hos unga i 
projektet och samtidigt bidra till att öka målgruppens förtroende för myndigheter. Av 
samtliga deltagare ska minst 65 % övergå till arbete eller studier när de avslutat sitt 
deltagande i projektet och fokus är på varaktiga resultat. Av de som inte lämnar 
projektet för arbete eller studier ska majoriteten vara i adekvat insats. 
Samordningsförbundet Värend finansierar 25 % av en socialkonsulent och processen 
pågår till och med 31 mars 2018. 

Den strukturövergripande processen Samsyn och Samhandling syftar till att genom 
samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar samsynen och samhandlingen för individer i 
yrkesför ålder från 16 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 
misstanke om detta. Processmålen är: 

Att identifiera verksamma processer och arbetssätt som finns samt vad som 
saknas på lokal nivå. 
Att utveckla SIP (samordnad individuell plan) till SamSIP; - en utvecklad version 
av SIP där alla parter ingår, dvs. även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Att utveckla befintliga samverkansstrukturer och insatser hos parterna. 

1 Ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av 
Samordningsförbundens verksamhet. 
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Samordningsförbundet Värend finansierar en processledare på heltid under perioden 1 
december 2017 till och med 31 december 2018. 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Basverksamheten Finsamteamet 
De övergripande målen för Basverksamheten- Finsamteamet är 1) att deltagarna ökar 
sin anställningsbarhet genom arbetslivsförberedande rehabilitering, 2) att genom 
samverkan hitta hållbara lösningar för den enskilde i riktning mot arbete studier, 3) att 
erbjuda kontinuerlig inskrivning i Basverksamheten - Finsamteamet. För att kunna delta 
i basverksamheten krävs att deltagarna har insatser från två av förbundets parter och att 
någon av dem remitterar till verksamheten. Samordnarna kallar till ett 
informationsmöte med remittent och deltagare. Därefter kan deltagaren lämna in en 
intresseanmälan till verksamheten. 80 personer har deltagit i verksamheten. 28 
personer har avslutats under året. Se bilaga 1. 

Måluppfyllelse: 
1. Mål: att inom två veckor från det att handläggare/behandlare tar kontakt, erbjuda 

ett första informationssamtal med individer, som är intresserade av verksamheten. 
Kommentar: Målet är uppfyllt. När en medlemspart hör av sig gällande en deltagare 
tas en kontakt efter ett samordnarmöte som sker varje torsdag. Detta innebär att 
snabb kontakt sker. 61 studiebesök har gjorts under året. 

2. Mål: att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst 80 personer 
under 2017. 
Kommentar: Målet är uppfyllt. 80 individer har varit inskrivna i verksamheten. 

3. Mål: att minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, 
eller är aktivt arbetssökande efter insatsen. 
Kommentar: målet är ej uppfyllt. Av de 28 deltagare som avslutats har 28 %(8 
deltagare) gått vidare till arbete eller studier eller är aktivt arbetssökande efter 
insatsen. 

4. Mål: att 30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. 
fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i 
fortsatt samverkan. 
Kommentar: Målet är uppfyllt. Av de 28 deltagare som avslutas har 53 % (15 
deltagare) gått vidare till annan rehabiliteringsinsats. 

5. Mål: att 90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen 
Kommentar: Inför varje gruppstart så får varje deltagare skatta sig i ett formulär 
Livshjulet. Vid sista tillfället får samma person skatta igen med utifrån samma 
formulär. Ca en månad efter avslutad grupp får deltagaren återigen skatta sin 
upplevelse. Livshjulets tre skattningar visar på ett positivt resultat inom flera 
livsområden efter avslutad grupp. Se bilaga 1. 
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Samordningsförbundet 

Mitt Val, Växjö 
Måluppfyllelse: 

1. Mål: att 27-32 deltagare ska ingå i Mitt Val under 2017 
Kommentar: Målet är uppfyllt 27 personer har deltagit under året. 

2. Mål: Att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärka samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Kommentar: Målet är inte uppfyllt då 66% har gått vidare till gemensam 
kartläggning i det förstärkta samarbetet. 

Mötesplats och information 

Värend 

Samordningsförbundet Värend finansierade delprojektledaren under perioden 1 juni 
2016 till och med 30 juni 2017. Under 2017 har 259 personer deltagit i insatsen. Se 
bilaga 2. 

Måluppfyllelse: 
1. Mål: att det blir en förenklad process för den nyanlända 

Kommentar: Kundundersökningen har visat att: 
• Samverkan är positiv 
• Kunden upplever ökad trygghet och kontroll 
• Checklistan minimerar risker och ger ett flyt 
• Servicekontoret fyller en viktig funktion 
• Projektet är en bra bit på väg till att möta individens behov 

2. Mål: att det blir en ökad effektivitet för de inblandade aktörerna 
Kommentar: Medarbetarna upplever: 

• initial tidsåtgång för kunden har minskat från tre-fyra veckor till ungefär fyra 
timmar. 

• fler kompletta ärenden, minskad risk för återkrav. 

• att de förstår etableringsprocessen mycket bättre. 

• en minskad känsla av "vi och dem". 

• tillgång till en och samma tolk är viktig. 

UngKOMP 
UngKOMP består av multikompetenta myndighetsöverskridande team 
De kompetenser som samlas från arbetsförmedling är psykolog, arbetsterapeut eller 
socialkonsulent, arbetsförmedlare, SIUS, kundresurser. Kompetenserna från kommunen 
är studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsfunktion och/eller social funktion. 
Teamen arbetar samlokaliserat utifrån ett holistiskt förhållningssätt som utgår från 
individens behov och förutsättningar, med hög tillgänglighet och flexibilitet. Uppemot 
hälften av de totalt 160 deltagarna har behov av stöd kring social problematik. Mot den 
bakgrunden ansökte delprojektet i december 2016 om delfinansiering till 25 % tjänst för 
socialkonsulent för perioden 1 januari till 30 juni 2017 hos Samordningsförbundet 
Värend. Socialkonsulenten har riktad kompetens inom alkohol och drogmissbruk, 

bostadsproblematik, familjeproblematik samt kriminalitet. 
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Måluppfyllelse: 

1. Mål: att 65% av de som deltar i UngKOMP ska gå vidare till arbete eller studier. 
Kommentar: Målet är ej uppfyllt då resultatet visade att 59 % har gått vidare till 
arbete eller studier. Däremot har inte projekttiden gått ut ännu. Annat av vikt för 
resultatet är att 61 % av deltagarna saknar gymnasieutbildning samt att 44 % av 
deltagarna har en funktionshinderkod på Arbetsförmedlingen. 

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Måluppfyllelse: 
1. Mål: att utveckla fler samverkansprocesser. 

Kommentar: Förbundet har anställt en processutvecklare på heltid. 
Processutvecklaren började i maj 2017. Processutvecklaren har tillsammans med 
förbundschefen har träffat flera chefsforum hos medlemsparterna så som Alvesta 
och Växjö kommun, Tvärgrupp Vuxna samt Arbetsförmedlingen. Syftet med mötena 
har varit att samla in nya processideer. Processarbetet kommer att ske i olika steg. 
Se bilaga 3. 

2. Mål: att processen Samsyn och Samhandling startar under året. 
Kommentar: Processen utgår ifrån den förstudie som tidigare gjorts i förbundet. 
Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen och genomförd rekrytering av 
processledaren vilket är anställd från och med 1 december. 

3. Mål: att förtroendet för varandra är gott och att det finns politisk legitimitet för 
samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän 
upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål. 
Kommentar: 

• Utvecklingsgruppen har träffats vid 8 tillfällen under perioden inklusive 
Strategidagarna med styrelsen 

• Rekryteringsgruppen har träffats vid 4 tillfällen. Utöver en beskrivning av 
Finsamteamets verksamhet och samverkan mellan myndigheter har även 
processtänket aktualiserats. 

• Tre personer från utvecklingsgruppen har varit med och tagit fram 
verksamhetsplanen för 2018 tillsammans med representanter från styrelsen. 

4. Mål: att förbundet ska utveckla kontaktytor och samverkansarenor på olika 
systemnivåer. Behov av ett chefsnätverk för att säkra en långsiktig och hållbar 
kvalitet i samverkansarbetet. Nätverket behöver bestå av beslutsfattare från de olika 
medlemmarnas verksamheter. 
Kommentar: I Regionen finns två chefsnätverk såsom Länets ledningsgrupp för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst samt Styrgrupp Arbetsmarknadssamverkan 
Kronberg. Förbundschefen ingår sedan i december i styrgruppen för 
Arbetsmarkandssamverkan Kronoberg. 

5. Mål: att det sker en utveckling av mer strukturell samverkan med näringslivet 
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Kommentar: Denna samverkan har skett på individnivå genom Basverksamheten -
Finsamteamets samordnares arbete med planering av arbetsträning/praktik för 
deltagare i verksamheten. Förbundet har avtal med ca 12 organisationer. 

6. Mål: att skapa samverkansdagar och frukostmöten 
Kommentar: dessa samverkansdagar har inte skett på grund av de 
personalförändringar som skett under året. 

1.5 Styrelsearbete med mera 

1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen består följande ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter 
Alvesta Sebastian Ohlsson ordförande 

Region Kronoberg Olof Björkmarker v ordf tom 31 maj 
Henrietta Serrate v ordf from 1 juni 

Försäkringskassan Maria Fransson 

Arbetsförmedlingen Jennie Bloom Rudhe 
Växjö Benny Johansson 

Tingsryd Magnus Carlberg 

Ersättare 
Helene Gustavsson 

Mikael Johansson 

Angelica Karlsson 

Gregory Golding 

Martin Edberg 

Cecilia Cato 

När förra förbundschefen valde att sluta sin anställning bildades en 
rekryteringsgrupp från styrelsen med ordförande och två ledamöter, för att utse en 
ny förbundschef. Rekryteringsgruppen valde att tillsätta en tillfällig förbundschef på 
deltid under perioden 1 april-17 september. En extern konsult sattes in som stöd. Ny 
förbundschef tillträdde på heltid den 18 september 2017. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har under året haft sex ordinarie 
styrelsemöten samt en heldags och en halvdags strategidag tillsammans med 
Utvecklingsgruppen. Två extra styrelsemöten har genomförts på grund av ny 
delegationsordning samt beslut om avvecklingen för Basverksamheten
Finsamteamet. 

I samband med styrelsemötet i augusti gjordes en uppföljning av riskanalys 
och internkontrollarbete. 

Inför verksamhetsplan för 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av 
representanter ifrån styrelse och utvecklingsgrupp. 

Förbundet representerades vid den årliga Nationella FINSAM konferensen för 
samordningsförbund i mars, av en styrelseledamot. Konferensen var förlagd i 

Malmö. 

1.5.2 Revisorer 
Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd 
och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor. Under perioden 
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Samordningsförbunde1 

har revisorer varit Patrik Hansen, Deloitte AB (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen samt Ingrid Hugosson som ersatt Sölwe Franzen, Region 
Kronoberg (Regionen och kommunerna). 

1.5.3 Kansli 

Värend 

Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef och en 
heltidsanställd processutvecklare. Förbundschef är Emma Krantz och är inhyrd av Växjö 
kommun. Processutvecklare är Jennie Wardh Arvidsson och är inhyrd av 
Försäkringskassan. Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för att förbundets 
administration och utåtriktade information samt ger övrigt stöd till utveckling av 
samverkan mellan förbundets medlemmar. Under året har en konsulttjänst köpts in av 
Hans Eriksson. Konsultens uppdrag har varit att stötta ny förbundschef. 
Ekonomitjänsterna köps in av Emriksssons Ekonomibyrå AB. 

1.5.4 Utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller 
personer med annan ledningsfunktion hos medlemsorganisationerna. 
Utvecklingsgruppen har en beredande och yttrande roll gentemot styrelsen samt ska 
vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag samt 
fånga upp ideer till processer och eventuellt bereda dessa. 

1.5.5 Ägarsamråd 
Förbundets första Ägarsamråd skedde den 15 mars 2017. Ägarsamrådet samkördes med 
Markaryds Samordningsförbund. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg. 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Samordningsförbundets budget är delad i två huvuddelar, kostnader för ledning och 
administration och för målgruppsverksamheter. I lagen om finansiell samordning 
hänvisas till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. Budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnader, men undantag får göras om det finns 
synnerliga skäl. 

Med anledning av att många Samordningsförbund har stora överskott har Nationella 
rådet2 lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För 
samordningsförbund med insatser upp till 7 mkr bör eget kapital uppgå till maximalt 20 
% av insatsen. För Samordningsförbundet Värend innebär detta ett eget kapital på 
maximalt 852 000kr. Förbundet redovisar 2017-12-31 ett positivt eget kapital på 2 408 
259 kr. Det samlade överskottet överförs till budgetåret 2018. 

2 Nationella rådet består av medlemmar på nationell nivå från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKL 
samt Socialstyrelsen. 
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2. RESLUTATRÄKNING 

Resultaträkning, tkr 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 
Resultat före finansiella poster 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Summa finansiella intäkter och kostnader 

Årsbokslut 
Not 2017-12-31 

1 4 262 502 
2 -4 479 541 

-217 039 
5 
0 
5 --------

3. BALANSRÄKNING 

Balansräkning, tkr 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Förutbetalda kostn och upplupna int 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 
Periodens resultat 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Uppi kostnader och förutbet intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

4. REDOVISNINGSPRINCIPER 

-217 034 

2017-12-31 

3 527 934 
4 130 525 
5 3 057 761 ------

6 

3 716220 

3 716 220 

2 625 293 
-217 034 

2408259 

497 776 
12 354 

797 831 
1307961 

3 716 220 

Samordningsförbunde1 

Värend 

Årsbokslut 
2016-12-31 

4 915 271 
-3 433 407 
1481864 

802 
0 

802 
1482 666 

2016-12-31 

158 075 
78 647 

3 936 482 
4173 204 

4173 204 

1142 626 
1482 667 
2 625 293 

747149 
23 696 

777 066 
1547 911 

4173 204 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Resultaträkningen 
sammanfattar kostnader och intäkter samt visar periodens resultat. Balansräkningen 
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Samordnöngsförbundel 

Värend 

visar Samordningsförbundets ekonomiska ställning på dagen för årsbokslutet 31 
december 2017. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget 
annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 
redovisningssed. Fordringar har tagits upp till de belopp som beräknas inflyta. 

5. NOTER 

Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

Insats från Försäkringskassan 
Insats från Arbetsförmedlingen 
Insats från Region Kronoberg 
Insats från Växjö kommun 
Insats från Alvesta kommun 
Insats från Tingsryds kommun 
Summa 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Not 3 

Administration 
På.gående processer 
Finsamteamet - Aktiviteter för målgruppen 
Finsamteamet - Lönekostnad personal 
Summa 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Momsfordran staten oktober-december 
Summa 

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 
Förutbetalda utbildningskostnader 
Övriga förutbetalda kostnader 
Summa 

Not 5 Kassa och bank 

Kassa 
Bankkonton Swedbank 
Summa 

2017-12-31 
Kr 

1065 626 
1065 626 
1065 626 

800 000 
165 068 
100 558 

4 262 504 

1599 666 
552 623 
534 984 

1832 268 
4 519 541 

65 317 
462 617 
527 934 

57 535 
53 000 
19 990 

130 525 

40 
3 057 721 
3 057 761 

2016-12-31 
Kr 

1234 922 
1234 922 
1210508 
1000 000 

210 508 
24415 

4 915 275 

963 219 
401459 
603 374 

1465 355 
3 433 407 

0 
145 722 
145 722 

57 535 
0 

21112 
78 647 

0 
3 936 482 
3 936 482 
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Samordningsförbundel 

Värend 

Not 6 Upplupna kostnader 

Kostnader för insatser mot målgruppen 0 8440 
Samordningsteamet löner 364125 241548 
Bokslut och revision 29 400 28 000 
Processmedel förstudie 297 305 344 655 
Kostnader Mötesplats 0 123 682 
Kostnader Mitt val 62 501 28 700 
Kostnader Samsyn och samhandling 44500 0 
Övrigt 0 2 040 
Summa 797 831 777 065 
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6. STYRELSENS BESLUT 

Växjö 9 mars 2018 

Sebastian Ohlsson 
Ordförande 

enn~
2 

Ledamot 

Benny Jo\iansson 
Ledamot \ 

Maria Fransson 
Ledamot 

~ 
Ledamot 

Samordningsförbundet 

Värend 
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Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 1 
Basverksamheten - Finsamtemet 

Anledning till avslut 28 personer 1/1- 31/12 Antal Kommentar 
Arbete, studier eller aktivt arbetssökande, 

1. Utskrivning 8 = 28% dvs. " kan ta erbjudet jobb i morgon" 

Går vidare till annan rehabiliteringsinsats t.ex. 
2. Utskrivning fortsatt rehabilitering 15 = 53% fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den 

ordinarie myndighetssamverkan eller i annan 
fortsatt samverkan 

3. Flyttat 0=0% Flyttat till annan kommun 

Avslutar pga. av graviditet eller 
4. Föräldraledighet 1 =4 % föräldraledighet 

Försämrat hälsotillstånd eller att 
5. Utskrivning pga. försämrad hälsa/sjukdom 3 = 11 % hälsotillståndet inte medger fortsatt 

deltagande i insatsen. Rehabilitering mot 
arbete är i dagsläget inte aktuellt 

6. Medgivande återtaget 0=0% Återtagit sitt samtycke och medger inte 
fortsatt registrering av personuppgifter i SUS 

Anledningen till att deltagaren avbryter 
7. Utskrivning utan mätning 1=4% insatsen går inte att registrera som 

försörjning eller sysselsättning t .ex. blir 
omhändertagen 

Resultat av Livshjulet för år 2017 

10 

,, 

,. 

,,t 

0 

~ 
.,,, 
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.... ,$!-.. ~.,. ..,_o~ ,.,::, 
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~ ,o'.> ,::. .. .,.,. 

,t:t'> ,q<.~ 

- --

Varje deltagare skattar sitt mående utifrån olika områden. 

Den röda stapeln beskriver deltagarnas skattning under första gruppveckan 

Den gröna stapeln beskriver deltagarnas skattning under sista gruppveckan 
Den lila stapeln beskriver deltagarnas skattning efter 1 en månad efter avslutad grupp. 
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Mötesplats och information 

HC!.ie?i2016 • Sida~ MOtosp latsor och Information 

Bilden illustrerar hur det kunde se ut innan projektet start 

f 
M0tospl3tsor och lnform:stlon 

Bilden illustrerar vad processen förändrade för den nyanlände 

Payoff - samhällsekonomisk utvärdering 

• Mycket iönsa mt med en åLerbelalningslid på tl/.a månader 

• Samhalls,el<onornisk besparing på ca. 27 miljoner kronor 

Mötesp'lats,cr och information 

Bilden illustrerar den samhällsekonomiska vinsten 

Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 2 
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Behov identifieras 

Behovs beskrivning, 
processide från 
verksamheterna 

Samordningsförbundet 

Värend 

DD 
Utvecklings gruppen 

Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 3 

Ägare 1 

Ägare 2 

Verksamhet minst 2 ägare 

Styrelsebeslut 

Implementering hos 
parterna 

11 

11
1 Il B ehovsg~pfyllelse och 

målutvärdering 

Process 

( Processledare ) 

Styrgrupp 

U tvecklingsgruppen 
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Dnr: 2018/451  106

Revisorerna i Värends Samordningsförbund 

Revisionsberättelse för år 2017 

Till 

Styrelsen i Värends Samordningsförbund 

Fullmäktige i Växjö kommun, Alvesta kommun, 

Tingsryd kommun och Region Kronoberg 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 
förvaltning i Värends Samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2634) 
för verksamhetsåret 201 7. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. 
Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han 
eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår 
granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 



och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är 56% av årligt tilldelade medel för 2017 och 
det överstiger rekommendationen att eget kapital ska utgör maximalt 20% av 
årligt tilldelade medel. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Värends samordningsförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Växjö 2018-03-28 

/ 

d Hugosson 
Revisor utsedd av 
Region Kronoberg 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 

Patrik Hansen 
Auktoriserad revisor 
Deloitte AB 
Revisor utsedd av staten 
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Noteringar från genomförd granskning 

Samordningsförbundet Värend 
Datum 

Till 

Från 

1 

2 mars 2018 

Revisorerna 

Kristina Lindstedt 

Inledning 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. Jag har granskat förbundets 
årsredovisning för 2017 med tyngdpunkt på redovisning och bokslut. 

2 Förbundets redovisning 
Vi har granskat väsentliga balansposter mot underlag för att säkerställa en 
korrekt redovisning av tillgångar och skulder. Vi har inte noterat några 
väsentliga avvikelser. Resultaträkningen har granskats på en övergripande 
nivå. Inga avvikande poster har noterats. Resultaträkningen bedöms ge en 
rättvisande bild av årets intäkter och kostnader. 

Balans- och resultaträkningar bedöms vara upprättade i enlighet med god 
redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild av årets intäkter och 
kostnader samt tillgångar och skulder. Granskningen har inte föranlett några 
anmärkningar. 

Samtliga löner för anställda faktureras från huvudmännen och redovisas i sin 
helhet som köpta tjänster. Arvodering till styrelsen sker via förbundet. Sociala 
avgifter har redovisats till skatteverket. 

A member fcrm of Emst & Young G[obol Umited 



Bulldlnq a lbetter 
worklm;r world 

I årsredovisningen redovisas i not kostnader för administration , pågående 
processer, kostnader för aktiviteter till målgruppen (Finsamteamet) samt 
lönekostnader i Finsamteamet enligt följande fördelning: 
Administration 35 % 
Pågående processer · 12 % 
Finsamteamet - aktiviteter för målgruppen 12 % 
Finsamteamet - lönekostnader 41 % 

Noteringar från granskning 
Vid granskning av verifikationer och leverantörsfakturor har inga brister 
noterats. Attest har skett av behöriga. Vi har påtalat några 
förbättringsmöjligheter för att förstärka den interna kontrollen. 
• Bokföringsordrar upprättade av redovisningskonsult bör attesteras av 

förbundschef 
• Förbundschefs reseräkningar bör attesteras av förbundets ordförande 
• Förbundet bör mer nogsamt notera syfte och deltagare vid fakturor för 

hotell och biluthyrning. 
• Bankkonton tecknas fortsatt av två i förening . Vi noterar att förbundschef 

ensam synes ha rätt att ändra i behörigheter i internetbanken. 

3 Måluppfyllelse 
Förbundsstyrelsen har beslutat om mål för individinriktade insatser och 
strukturövergripande insatser. Uppföljning och resultat redovisas i 
årsredovisningen. 

Vi noterar att målen uppnås i varierande grad samt att vissa av målen är svåra 
att uttala sig om då de är formulerade på ett sätt som gör bedömning av 
måluppfyllelse svår. Resultatuppföljningen är av beskrivande karaktär. En 
faktor som även har påverkat årets måluppfyllelse är en fördröjning i arbetet till 
följd av rekrytering av ny förbundschef och processledare. 

Mot bakgrund av ovanstående kan vi inte göra en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen för 2017. 

Samordningsförbundet Värend 

Noteringar frän genomförd granskning 

2 (2) 



Ärende 14 

Revidering av förbundsordning 

Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 
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RÄDDNINGsTJÄNsTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Datum 

2018-03-26 

1 (1) 

Till medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

,, 

Revidering av förbundsordning 

Som framgår av bifogat protokollsutdrag, direktionsmöte 7 mars, föreligger 
behov av att ändra i kommunalförbundets förbundsordning. 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas och respektive 
kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med förslaget. 

?-~~ 

Postadress 

Storgatan 45 
365 32 Lessebo 

Per Pettersson 
Räddningschef 

Besöksadress 

Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Telefon 

0478-443 00 
Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 





RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 5 avg 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsclirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Beslutsexpediering 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

§11 Dnr. 2018/51 - 003 

Ändring i förbundsordning gällande kungörelse m.m. 

Beslut 
Förbundsdirektionen godkänner ändring enligt nedanstående och 
översänder ändrad förbundsordning till medlemskommunerna för 
beslut. 

8 § Kungörelse m.m. 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske via räddnings
förbundets hemsida, www.ostrakronoberg.se. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger behov av att ändra skrivning i förbundsordning med 
anledning av förändringar i kommunallagen. 

Nuvarande skrivning: 
8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivande skall ske på Lessebo 
kommuns anslagstavla. För kännedom skall anslag även sättas upp 
på övriga medlemskommuners anslagstavla. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 
sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 





RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/ 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är "Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg". 
Förbundet skall ha sitt säte i Lessebo. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Tingsryds kommun, Lessebo kommun och 
Uppvidinge kommun. 

3 § Ändamål 

1(4) 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 
organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 
hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 
fo1m av liv, egendom eller miljö. 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" vilket ska tas fram för 
varje mandatperiod. 

4 § Tidpunkt för kommunalförbundets bildande 
Kommunalförbundet är bildat den 1 januari 2003. 

5 § Organisation 
Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 
medlemskommunerna enligt 3 kap 11 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 
26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

6 § Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunerna 
skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. En av de tre ordinarie ledamöterna från respektive 
kommun skall vara kommunstyrelsens ordförande. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 
skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23-24 §§ och 4 kap 23a § 
tillämpas. 
Se även bilaga 1: Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 
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7 § Revision 
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För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 
väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

Medlemskommunerna utser vardera en revisor. 
För revisorerna gäller av medlemskommunerna bestämt reglemente (bilaga 2). 

8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske via räddningsförbundets hemsida, 
www.ostrakronoberg.se. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid vaije tidpunkt andel i kommunalförbundets samlade 
tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens kostnadsandel 
enligt 10 § 2 stycket. 
Nu angiven grund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar, 
med anledning av förbundets upplösning. 

10 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, om de inte täcks på annat sätt, erläggas 
genom bidrag från medlemskommunerna. 

Bidraget för år 2003 skall motsvara den kostnad som vaije medlem enligt årsredovisningen 
för år 2001 hade för den verksamhet som förs över till förbundet, konigerad med hänsyn till 
tillfälliga förhållanden under året och stöne förändringar i budget för 2002. Förbundets totala 
årsvisa medlemsbidrag fördelas procentuellt per medlemskommun enligt följande : 
Tingsryd 37,0% 
Lessebo 25,7% 
Uppvidinge 37,3 

Vid utökning av förbundets verksamhet skall merkostnaden fördelas efter respektive 
medlemskommuns invånarantal. Samma fördelningsmodel 1 skall användas 
vid eventuell återföring av medel till medlemmarna till följd av rationaliseringar eller andra 
kostnadsminskningai·. 

Vid stöne inskränkning eller nedläggning av en verksamhet som avsevärt påverkat 
storleken av en medlems bidrag enligt ovan skall förhandlingar tas upp i 
syfte att få till stånd en ekonomisk fördelning som kompenserar medlemmen. 

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser svarar den medlemskommun inom vars område 
insatsen utfö1is för hela kostnaden om den överstiger 9 prisbasbelopp. 
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Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, större investering eller ingår principiellt 
viktigt avtal skall medlemskommunerna ges tillfälle att yttra sig. 

Medlemsmöte skall genomföras minst två gånger årligen och därutöver vid behov. Det första mötet 
skall vara genomfört före februari månads utgång och det andra mötet före april månads utgång. 
Medlemsmötena har till syfte att granska måluppfyllelse utifrån kvalitet respektive ekonomi, och, 
att fastställa s.k. ägardirektiv samt budgetram för kommunalförbundets verksamhet under 
nästkommande budgetår. 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirektionen skall ansvara för 
kallelse och genomförande av mötena. Representationen skall utgöras av respektive 
kommunfullmäktiges ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Medlemsmötet kallar vid behov representanter för förbundsdirektionen, räddningschefen, 
kommunchefer, ekonomichefer eller i övrigt den kompetens som anses nödvändig. 

Medlemskommun äger rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid 
något tillfälle överstiga 30 miljoner kronor. 
Förbundet får inte utan medlemskommunernas godkännande ingå borgen, eller 
bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag. 

12 § Budgetprocess 
Förbundsdirektionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet för nästa kalenderår 
inom den ram och de ägardirektiv som medlemskommunerna vid medlemsmöten enats om och 
angivit före april månads utgång. Förbundsdirektionen skall följa den budgetprocess som gäller för 
medlemskommunerna. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 
ekonomin under den kommande tvåårsperioden. 

Av budgeten skall framgå storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 
kommunalförbundet enligt grunderna i 10 § 

13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). Vid utträdet skall förbundet träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

När förbundet har trätt i likvidation; 
får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 
likvidatom 
skall förbundets egendom i första hand fördelas mellan förbundsmedlemmama. Sådan 
egendom som inte fördelas mellan medlemmarna skall förvandlas till pengar genom 
försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte patiema överenskommer 
om annat. 
förbundets verksamhet får fotisätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjmi sitt uppdrag som likvidator; 
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skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama skall delges medlemskommunema. 

När berättelsen och redovisningshandlingama delgivits medlemskommunema, är förbundet upplöst. 
Medlem som inte är nöjd med redovisningen eller skiftet, har rätt att väcka talan om detta mot de 
övriga medlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning, eller 
om talan väcks mot förbundet, eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
en ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fo1isättas. 

14 § Arvoden 
Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 
kommuns arvodesbestämmelser för fö1iroendevalda. 

15 § Tvist 
Tvist mellan förbundet och medlem skall avgöras av skiljemän, vid skiljeförfarandets 
påkallande, svensk lag därom. 

16 § Ändring av förbundsordning 
Ändring av denna förbundsordning skall antagas av direktionen och fastställas av 
medlemskommunema. 

Förbundsordningen beslutad i 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - _ _ , § _ _ 

Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - _ _ , § _ _ 
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