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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 135 

Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande över 

ansökan om nätkoncession för en 420/400 kv luftledning 

mellan Nybro och Hemsjö 
Dm 2014/340 379 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen yttrar att alternativet med markkabel ska utredas 

vidare och förordas samt att markkabeln i så stor utsträckning som 

möjligt ska samförläggas med befintliga ledningsgator eller vägar 

för att minska markintrånget. 

2. Förslaget med luftledning godtas inte i Tingsryds kommun. 

3. Kommunstyrelsen lämnar i övrigt yttrande enligt 

kommunledningsförvaltningens skrivelse (bilaga A). 

4. Kommunstyrelsen bifogar även tidigare fattade beslut i ärendet 

(bilaga 1-4). 

Beskrivning av ärendet 

Energimarknadsinspektionen har i remiss 2017-12-13 begärt yttrande över 

Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga och använda en 

kraftledning (nätkoncession för linje). Svenska kraftnäts ansökan avser en 

420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryds, 

Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och 

Blekinge län 
Energimarknadsinspektionen har lämnat Tingsryds kommun med flera 

kommuner anstånd till den 30 april 2018 för att lämna remissyttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande över 

nätkoncession för en 420 kv ledning mellan Nybro och Hemsjö 

2. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-04-09 (bilaga A) 

3. Tidigare fattade kommunala beslut i ärendet (Bilaga 1-4) 

I Utdrags bestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen. larsson@tingsryd.se 

2018-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens begäran om 

yttrande över ansökan om nätkoncession för en 420/400 kV luftledning 

från Nybro till Hemsjö (diarienummer 2017-101611) 

Förslag till beslut 
att alternativet med markkabel ska utredas vidare och förordas samt att markkabeln ska i 

så stor utsträckning som möjligt samförläggas med befintliga ledningsgator eller vägar 

för att minska markintrånget, 
att förslaget med luftledning inte godtas i Tingsryds kommun samt 

att i övrigt lämna följande yttrande: 

Beskrivning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen har i remiss 2017-12-13 begärt yttrande över Svenska 

kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Svenska kraftnäts ansökan avser en 400 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i 

Nybro, Emmaboda, Tingsryds, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kal

mar, Kronobergs och Blekinge län 
Energimarknadsinspektionen har lämnat Tingsryds kommun med flera kommuner an

stånd till den 30 april 2018 för att lämna remissyttrande. 

Förslag till remissyttrande 
Enligt koncessionshandlingama har Svenska kraftnät för avsikt att bygga en ny 400 k V -

luftledning mellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge län och station Ny

bro i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen passerar genom Blekinge, Krono

bergs och Kalmar län och berör i Kronobergs län Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommun konstaterar att den planerade ledningen till mycket stor del kommer 

att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett stort antal privatpersoner, markägare 

och företagare i kommunen. Ledningslängden inom Tingsryds kommun uppgår fågel

vägen till cirka 40 km. Inom och i närheten av den planerade ledningen som redovisas i 

koncessionskartan berörs ett stort antal bostadshus på landsbygden som brukas för såväl 

permanent boende som fritidsboende. 

Tingsryds kommun har angående den planerade kraftledningen vid upprepade tillfällen 

beslutat om yttranden som har överlämnats Svenska kraftnät. Tingsryds kommun har 

avgivit samrådsyttranden till Svenska kraftnät enligt följande: 

- Kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181 (bilaga 1) 

- Kommunstyrelsens beslut 20015-05-11, 116 (bilaga 2) 

1(6) 
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- Kommunstyrelsens beslut 2016-06-13, 167 (bilaga 3) 

Tingsryds kommun konstaterar att innehållet i dessa samrådsyttranden alltjämt är aktu

ellt. Kommunen översänder därför dessa yttranden till Energimarknadsinspektionen 

tillsammans med remissyttrandet. Tingsryds kommun yrkar att det som anförs i dessa 

yttranden således är argument som Tingsryds kommun framhåller för att avslå Svenska 

kraftnäts ansökan om nätkoncession för den aktuella 400 kV luftledningen mellan Ny

bro och Hemsjö. 

Tingsryds kommun konstaterar att 400 kV-ledningen från Ekhyddan via Nybro till 

Hemsjö enligt Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut 2015-03-10 kan antas medföra 

sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 4 § miljöbalken avseende de delar 

som berör Kronobergs län. 

Tingsryds kommun har sedan 2014, vilket har redovisats ovan, vid upprepade tillfällen 

avgivit samrådsyttranden till Svenska kraftnät. Tingsryds kommun har vid varje tillfälle 

vidhållit sin inriktning med kraven att ledningen skall byggas med nergrävd lik

strömskabel samt att en luftledning med växelström inte godtas i Tingsryds kommun. 

En markkabel i befintlig ledningsgata för den parallella 400 kV-ledningen är krav som 

samtliga parter utom Svenska kraftnät har framfört under hela planeringsperioden. 

Tingsryds kommun framhåller ånyo att en markförlagd ledning kommer att medföra en 

så liten konflikt som möjligt med bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmil

jövärden. På detta sätt tryggas på bästa sätt en långsiktig och bärkraftig utveckling i 

berörda landsbygdsområden i Tingsryds kommun. I tillståndsprocessen och i beräkning

en av de framtida nyttoma för ledningsprojektet måste de samhällsekonomiska värdena 

gälla i sin helhet. Produktionsbortfall för mark, oro för elektromagnetiska fält, fastighet

ers värdeminskning, barriäreffekter för fortsatt utbyggnad av tätorts- och landsbygdsbe

byggelse m fl faktorer måste beräknas och värdesättas fullt ut. 

Enligt Tingsryds kommuns bedömning uppnår byggandet av luftledningen inte tillräck

lig och långsiktig hushållning med mark och vatten och andra resurser enligt miljöbal

ken. Vidare framgår i miljöbalken att verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgär

der, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska enligt miljöbalken bästa 

möjliga teknik användas. Tingsryds kommun anser också att miljöbalkens försiktighets

princip måste tillämpas för den aktuella ledningen. Sådana försiktighetsmått ska vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken anges även ett lokaliserings

krav som innebär att det finns krav på att välja en plats som är lämplig med hänsyn till 

att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljö. 

Tingsryds kommun anser det vara rimligt att Svenska kraftnät ska uppfylla de krav som 

redovisas i miljöbalken. Det är känt att den nya tekniken att bygga 400 kV-markkabel

ledningar finns och har tillämpats i andra kraftledningsprojekt i Sverige. Ägare till dessa 

likströmsledningar är Svenska kraftnät. Kommunen ser därför att denna byggmetod ska 

kunna användas även i den aktuella kraftledningen från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö 

och på så vis används den bästa möjliga tekniken. Genom byggnation av markkabel 

uppnås minsta intrång, skada och olägenhet för människors hälsa och miljön. Byggandet 

av luftledning kräver betydligt större arealer än en markkabelförlagd ledning i den be-
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fintliga kraftledningsgatan. De omtvistade magnetfälten uppträder inte på samma sätt i 

en likströmsledning jämfört med växelströmsledning. 

Tingsryds kommun konstaterar mot bakgrund av det ovan redovisade att Svenska kraft

näts ansökan om nätkoncession för 400 kV-ledningen från Ekhyddan via Nybro till 

Hemsjö inte i tillräcklig omfattning har stöd i miljöbalkens regler. Av detta skäl yrkar 

Tingsryds kommun att koncessionsansökan skall avslås. 

Under hela den tid som Svenska kraftnät har handlagt frågan om den nya 400 kV

ledningen har berörda kommuner, LRF och Södra, lokala utvecklingsgrupper (socken

råd, byalag m fl) samt berörda mark- och fastighetsägare samarbetat vad gäller den pla

nerade kraftledningen. Samtliga parter utom Svenska kraftnät har under hela denna pro

cess hävdat att kraftledningen skall byggas som markkabel i befintlig ledningsgata. Mö

ten, informationer, nyhetsbrev, utredningar, uppvaktningar, hearings, pressinformationer 

mm har organiserats och genomförts inom ramen för detta samarbete. Tingsryds kom

mun ser att detta goda och framgångsrika samarbete är ett tydligt bevis på den samlade 

uppfattningen kring kraftledningsbyggnationen mellan Nybro och Hemsjö/Ekhyddan 

och Hemsjö från alla berörda parter. 

Tingsryds kommun har tidigare genom kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181 

avgivit yttrande över uppförande av Svenska kraftnäts planerade 400 kV-ledning mellan 

Nybro och Hemsjö. I detta yttrande redovisade Tingsryds kommun ett stort antal 

aspekter. I yttrandet redovisade Tingsryds kommun följande sammanfattande bedöm

mng: 
Tingsryds kommun konstaterar att de alternativ som Svenska kraftnät redovisar i sam

rådsunderlaget enbart bygger på luftledning med olika dragningar. Inga av dessa al

ternativ är miljömässigt och samhällsekonomiskt godtagbara. Tingsryds kommun vill 

med styrka hävda att den nya planerade över/öringsledningen skall byggas som mark

förlagd likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö samt att likströmskabeln 

skall samförläggas i befintlig kraftledningsgataför den befintliga 400 kV-ledningen 

mellan Nybro och Hemsjö. 

Tingsryds kommun noterar att ledningsanläggningen NordBalt utgöras av nedgrävd 

likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av sjökabel för likström över Östersjön 

till Klaipeda. Således har hela NordBalt från Nybro byggts som en likströmsanläggning. 

Svenska kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska byggas som en 

luftledning med 400 kV växelström. Den oro som ledningen redan har skapat hos bo

ende och markägare måste tas på allvar. 

Tingsryds kommun vill nu i remissyttrandet liksom i tidigare samrådsyttrande med kraft 

betona att skogsnäringen är en betydande faktor i kommunens näringsliv. Kronobergs 

län har genom sina höga boniteter och goda skogstillväxt bland de högsta markvärdena i 

Sverige sett till avkastningsvärde. Den planerade ledningen förläggs i huvudsak i 

skogsmark. Stora arealer produktiv skogsmark kommer således att tas ur bruk om led

ningen byggs så som Svenska kraftnäts koncessionsansökan redovisar. Utvecklingen 

efter stormen Gudrun har lett till ett flertal projekt där kraftledningsgator har utvidgats i 

olika trädsäkringsproj ekt. Det är en allmän tendens att intrången i enskildas markan

vändning ökar med olika infrastruktursatsningar. Många kommuninvånare och boende 

samt fritidshusägare i berörda områden har till Tingsryds kommun framfört även sin oro 

för ledningens framtida negativa hälsoeffekter. Oron gäller i första hand magnetfält 

kring ledningen och i andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny stor ledning 

kommer att alstra. Flera familjer har framfört sin tveksamhet till att vilja bo kvar i när-
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belägna bostadshus i fall 400 kV-ledningen byggs i närheten av deras hus. Ett antal fall 

av inlösen av fastigheter kan då förväntas bli aktualiserade. Svenska kraftnät har redan 

löst in och rivit bostadshus i Tingsryds kommun. Det är därför synnerligen viktigt att en 

analys görs av vilken påverkan som uppstår på berörda boendemiljöer. Koncessions

handlingarna är alltjämt otillräckliga i denna del. 

Tingsryds kommun har i såväl samrådsunderlagen som i koncessionsansökan konstate

rat att Svenska kraftnät har avfärdat kravet på att ledningen byggs som markförlagd 

likströmskabel. Svenska kraftnät har även vid genomförda samrådsmöten kategoriskt 

givit boende, fastighetsägare, företag, föreningar, organisationer, kommuner m fl beske

det att verksamhetsutövaren inte avser bygga någon likströmsledning. Svenska kraftnät 

har som verksamhetsutövare fullt ansvar för att bevisa att den lösning, som väljs för 

prövning i en ansökan, är den som bäst löser uppgiften med minst intrång och påverkan 

på människors hälsa, miljö och hushållning med samhällets resurser, som inkluderar 

skogsbruk och hållbar bebyggelseutveckling. Svenska kraftnät kan därmed inte avfärda 

förslagen, utan måste bevisa varför den valda lösningen är bättre. Till stöd för utvärde

ring av verksamhetsutövarens val ska det finnas redovisning av alternativ. Det gäller 

inte bara alternativa korridorer och olika linjedragning inom korridorer, utan även tek

nikval. 

Frågan om typ av kabel har varit i fokus under samråden. Svenska kraftnät har under 

2014 och 2015 genomfört olika informationsmöten. LRF har inbjudit till markägar- och 

medlemsmöten inom Tingsryds kommun. Representanter från Tingsryds kommun har 

deltagit vid såväl Svenska kraftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighets

ägare har till kommunen framfört att de kräver att ledningen grävs ner i marken. 

Typ av lösning är givetvis avgörande för påverkan. En ny luftledning skulle ge bety

dande långsiktig negativ inverkan på naturmiljön, landskaps bilden, värdefulla kulturmil

jöer och de rent företagsmässiga förutsättningarna att bedriva jord- och skogsbruk i de 

områden där luftledningar byggs inom kommunen. 

Likström i markkabel 400 kV är en teknik som är i bruk och används redan idag (Syd

västlänken har grävts ner i marken på sträckan Värnamo-Hörby. I filmen "Sydvästlän

ken - elens nya motorväg" redovisar Svenska kraftnät tydligt fördelarna med en mark

förlagd likströmskabel.) 

Markkabel går snabbare att genomföra tack vare att markägarna hjälper till och led

ningsplanerna slipper bli motarbetade och överklagade. En snabb process blir billigare. 

Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i Nord.Balt-projektet gör 

det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen mellan Nybro och Hemsjö 

som likströmsledning i mark. 

Av detta framgår att alternativfrågan är högt prioriterad och förtjänar verksamhetsutöva

rens allvarliga uppmärksamhet. Det är uppenbarligen inte formellt möjligt att avfärda 

frågan och det är upprörande att ett statligt bolag agerar på detta sätt. Tingsryds kom

mun upprepar därmed kommunens krav på att den aktuella 400 kV-ledningen skall 

byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befintliga 

400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Kommunen konstaterar åter igen att led

ningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med bebyggelse och näringsliv 
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för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 

Tingsryds kommun. 

Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning om ytterli

gare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning. Med utgångspunkt från aspekter

na befolkningsutveckling och landsbygdsutveckling och de därmed sammanhängande 

konsekvenserna vad gäller den kommunala ekonomin, miljö- och hälsomässiga konse

kvenser samt för kommunutvecklingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med att 

nuvarande och framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och tveksamhet till att vilja 

bo och verka i de områden som berörs av den planerade luftledningen. 

I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett yt

terligare intrång i form av den nya 400 kV-ledningen. Tingsryds kommun är av uppfatt

ningen att en sådan omfattande markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen 

innebär är en fråga som måste prövas i en översiktsplaneprocess. Då ledningslängden 

för den planerade ledningen uppgår till cirka 40 km inom Tingsryds kommun är det inte 

fråga om någon ringa markanvändningsförändring. Kommunen är av den bestämda upp

fattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl som privata och kommunala 

markanvändningsbehov måste få sin tidiga markanvändningsprövning i en översiktspla

neprocess. Sådan samlad planering kan inte ersättas av den MKB som ska finnas för 

prövningen, även om MKB ska redovisa konsekvenser ur ett planeringsperspektiv. 

Riksdagen har lagt ansvaret för den samlade fysiska planeringen på kommunerna. Dom

stolarna fäster stort avseende vid den översiktliga planeringen i sin prövning av lämplig 

lokalisering. Statliga myndigheter som Trafikverket samverkar med kommunerna för att 

förbereda omfattande infrastruktur, med respekt för det kommunala planmonopolet och 

för att underlätta och samordna processer så att de blir tydliga för allmänheten och 

mindre utdragna. Tingsryds kommun kan inte se motiv för att i detta fall avvika från de 

nationella politiska riktlinjerna om tvärsektoriell planering, utan vidhåller att byggandet 

av kraftledningen behöver stöd av översiktsplanering i mellankommunal samverkan. 

Det behöver omfatta långsiktiga behov av ledningar för att möjliggöra en reell plane

nng. 

Något reservat för den planerade ledningen finns, som nämnts ovan, inte redovisat i 

gällande översiktsplan för Tingsryds kommun. I tidigare översiktsplan som antogs 1990 

redovisades ett skyddsavstånd på minst 25 0 meter från befintlig 400 k V-ledning för 

tillkomst av nya bostadshus. Det är oklart hur detta avstånd räcker i förhållande till olika 

strömlaster. Tingsryds kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetsavstånd är viktigt att 

tillämpa vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande kraftledningar som till

kommande bebyggelse. Det är i detta ärende verksamhetsutövarens uppgift att utreda 

och klargöra vilket avstånd som behövs för olika strömlaster och föreslå villkor om 

detta för kommande prövning. 
Bolagets interna policy, som verksamhetsutövaren hänvisar till, saknar relevans för be

dömning av behövligt säkerhetsavstånd. Den rättspraxis som finns i Sverige gäller även 

statliga bolag och gäller framför bolagets egna bedömningar av vad som borde vara 

rimligt avstånd. Kommunerna har ett ansvar för tillsyn när det gäller hälsa och en skyl

dighet att agera i enlighet med den praxis som finns. Skulle driften av ledningar inne

bära att praxis krav för hälsa inte iakttas, kan driften inte fortgå. Det klarläggs av praxis 

att kommunen har en skyldighet att ingripa mot ledningens drift. Detta gör det absolut 

nödvändigt att inför val av teknisk lösning och val av lokalisering klarlägga de samlade 

effekterna vid drift. Vid sarnlokalisering med annan ledning måste därmed säkerhetsav

stånd bestämmas med ledning av den samlade driften, dvs. av befintlig och tillkom-
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mande ledning. Driftens påverkan måste utvärderas utifrån den maximala utbredningen 
av effekter, dvs. ett worst case. I annat fall måste driften regleras med villkor, t.ex. om 
maximal strömlast, så att effekterna inte kan sträcka sig utanför säkerhetsavståndet. 
Tingsryds kommun finner det absolut nödvändigt att planeringsprocessen leder till kun
skap om faktiska risker, så att tillstånd kan fattas med insikt om effekterna och leda till 
nödvändiga villkor. Den frågan kan inte skjutas fram till den efterföljande tillsynen, 
utan ligger inom beslutsmyndighetens ansvar. Det spelar ingen roll för prövningsmyn
dighetens ansvar om sökanden är ett offentligt organ eller ett privat bolag. Kostnaden 
för bristfällig planering, dvs. rättelse i efterhand, kan dock komma att läggas på sam
hället då det är offentliga organ som är sökande. Att skattekollektivet får betala ger dock 
inte motiv för att skjuta avgörande frågor på framtiden. Tingsryds kommun förutsätter 
att de frågor som har ställts av kommuner och berörda i de tidiga skedena av planering
en får sina svar innan koncessionsansökan prövas. 

Inom ramen för arbetet med den planerade kraftledningen har företrädare för flera 
kommuner besökt och tillskrivit regeringskansliet i syfte att få till ett nytt reformerat 
ersättningssystem som fullt ut kompenserar markägare för den markförlust och starka 
påverkan på brukandet som nya ledningar medför. En årlig högre ersättning för markin
trång har länge varit ett krav från markägare. Ko:tn111uilerna har även framfört till rege
ringen att det är dags att se över expropriationslagstiftningens ersättningsregler och att 
ta fram en modell för att årliga ersättningar ska vara standard. Skrivelsen till regerings
kansliet är daterad 2018-01-22 (bilaga 4). 
Tingsryds kommun hemställer att berörda markägare utefter hela kraftledningen mellan 
Oskarshamn och Hemsjö skall få del av intrångsersättningar enligt förväntade nya vill
kor oavsett tidpunkter för eventuell lagakraftvunnen koncession och eventuellt reforme
rat ersättningssystem. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samverkan med den tillförordnade 
kommunchefen samt miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Kommunens beslut skickas till 
Energimarknadsinspektionen 

; '1 ;-it:) ;-· ( ' ,-) ' 
1[[öf~c~icl/ 1~!}JJ~rtJ,~~l/w 
Christina Gutiehez Mal:mbom 
Utvecklingschef 
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Kommunstyrelsen 

Justeran e 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-09-15 

Ks § 181 Dm 2014/340 379 

Yttrande över uppförande av Svenska Kraftnäts planerade 
400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö 

Svenska Kraftnät planerar att bygga en 400 kV-ledning mellan Nybro och 

Hemsjö som en del av en större sträckning, Nordbalt, med strömöverföring 

till Klaipeda, Litauen. Utredningsområdet i Tingsryds kommun innefattar en 

ledningsväg på mer än 40 km, bland annat i närheten av Konga tätort. 

Förslaget är ute på remiss och Tingsryds kommun har utverkat en förlängd 

svarstid till den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Samrådstmderlag 
Yttrande landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-09-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 311, 2014-09-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta landsbygdsutvecklare Jörgen Larssons yttrande med mindre tillägg 

som kommunstyrelsens eget och översända det till Svenska Kraftnät. 

Exp: 
Svenska Kraftnät 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

Utdrags bestyrkande 2 O 14-O 9 - 18 

3 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

Bilaga Ks § 181 2014-09-15 

2014-09-12, reviderat 2014-09-15 1 (4) 

Komm1mstyrelsen 
TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -ogQ t 5 

l 

Förslag till yttrande. 
~~-~-

På kommunstyrelsens uppdrag att bereda ärendet lämnas härmed följande förslag till 

yttrande: 

(_ · Yttrande över samrådsunderlag enligt 6 kap 4l § Miljöbalken rörande 

planerad ny 400 kV-ledning mellan station Hemsjö i Olofströms kom

mun och station Nybro i Nybro kommun 

( 

{ 

Svenska Kraftnät har i inbjudan till samråd till Tingsryds kommun 2014-06-11 översänt 

samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö, förstudie av flera alterna

tiva sträckningar, daterad maj 2014. 

Av handlingen framgår att Svenska Kraftnät har för avsikt att bygga en ny 400 kV

luftledning mellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge län och station Ny

bro i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen passerar genom Blekinge, Krono

bergs och Kalmar län och berör i Kronobergs län i huvudsak Tingsryds kommun. I nå

got av alternativen berörs på en kortare sträcka även Lessebo kommun. 

Tingsryds kommun noterar att den planerade 400-k V-ledningen mellan Nybro och 

Hemsjö är avsedd att försörja den nya elförbindelsen mellan Nybro i Sverige och Klai

peda i Litauen (Nordbaltkabeln) som byggs för att binda samman de baltiska staternas 

elnät med de nordiska elnäten. Nordbalt-ledningen byggs för närvarande och är enligt 

Svenska Kraftnät planerad att tas i drift vid årsskiftet 2015/2016. 

I denna förstudie redovisas olika alternativa sträckningar för en ny luftledning. De pre

senterade alternativen följer i stort en befintlig 400 kV-ledning eller en befintlig 130 

kV-ledning, ägd av E.ON, med ett antal olika mellanliggande alternativ. I förstudien har 

redovisats övergripande påverkan på bebyggelse, naturmiljö, landskapsbild, rekreation 

och friluftsliv, kulturmiljö, naturresurser och infrastrukturen. 

Tingsryds kommun konstaterar att den planerade ledningen till mycket stor del kommer 

att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett stort antal markägare i kommunen. 

Ledningslängden inom Tingsryds kommun uppgår fågelvägen till mer än 40 km. I de 

olika alternativen till ledningssträckningar som redovisas i samrådshandlingama berörs 

ett stort antal bostadshus på landsbygden som brukas för såväl permanent boende som 

fritids boende. Samrådshandlingarna visar att ett utredningsområde till och med har lagts 

'ut inom detaljplanelagt och bebyggt område inom Konga tätort. 
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Något reservat för den planerade ledningen finns inte redovisat i gällande översiktsplan 
för Tingsryds kommun. I tidigare översiktsplan som antogs 1990 redovisades ett 
skyddsavstånd på minst 250 meter från befintlig 400 kV-ledning för tillkomst av nya 
bostadshus. Tingsryds komml;lll ser alltjämt detta säkerhetavstånd som aktuellt och vik
tigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för tillkommande bebyggelse. 

Svenska Kraftnät har 2014-06-17 genomfört ett allmänt informationsmöte i Konga Fol
kets Hus. LRF har 2014-08-25 inbjudit till ett markägarmöte i Konga, där cirka 170 
personer var närvarande. Representanter från Tingsryds kommun har deltagit vid såväl 
Svenska Kraftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighetsägare har till 
kommunen framför att man som sakägare inte hade fått del av Svenska Kraftnäts inbju
dan till informationsmötet och att man inte heller på annat sätt hade fått kännedom om 
att de var berörda av den planerade ledningsbyggnationen. 

Tingsryds kommun noterar att ledningsanläggningen Nordbalt kommer att utgöras av 
nedgrävd likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av sjökabel för likström över 
Östersjön till Klaipeda. Således byggs hela Nordbalt från Nybro som en likströmsan
läggning. 
Svenska Kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska byggas som 
en luftledning med 400 kV växelström. Några andra tekniska alternativ har inte redovi
sats. Den oro som ledningen redan har skapat hos boende och markägare måste tas på 
allvar. Detta ställer krav på att Svenska Kraftnät måste bemöta varför alternativet med 
markkabel likström inte har tagits upp i analysen. 

Tingsryds kommun vill med kraft betona att skogsnäringen är en betydande faktor i 
kommunens näringsliv. Kronobergs län har genom sina höga boniteter och goda skogs
tillväxt bland de högsta markvärdena i Sverige sett till avkastningsvärde. Den planerade 
ledningen förläggs i huvudsak i skogsmark. Stora arealer produktiv skogsmark kommer 
således att tas ur bruk om ledningen byggs så som Svenska Kraftnäts förstudie redovi
sar. Utvecklingen efter stormen Gudrun har lett till ett flertal projekt där kraftlednings
gator har utvidgats i olika trädsäkringsprojekt. Det är en allmän tendens att intrången i 
ensldldas markanvändning ökar med olika infrastruktursatsningar. Många kommunin
vånare och boende samt fritidshusägare i berörda områden har till Tingsryds kommun 
framfört även sin oro för ledningens :framtida negativa hälsoeffekter. Oron gäller i första 
hand magnetfält kring ledningen och i andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny 
stor ledning kommer att alstra. Flera familjer har :framfört sin tveksamhet till att vilja bo 
kvar i närbelägna bostadshus i fall 400 kV-ledningen byggs i närheten av deras hus. Ett 
antal fall av inlösen av fastigheter kan då förväntas bli aktualiserade. Det är därför syn
nerligen viktigt att en analys görs av vilken påverkan som uppstår på berörda boende
miljöer. Samrådsunderlaget är otillräcldigt i denna del. 

Tingsryds kommun anser att alternativet med markkabel måste genomlysas och att jäm
förelser måste redovisas för både alternativet markkabel och alternativet luftledning. 
Vid internationell kraftöverföring är likström mer eller mindre gällande teknisk stan
dard. Enligt beskrivningen är huvudsyftet med den nya Nordbalt-länken just att möjlig
göra export av elkraft till de baltiska staterna. Det är känt att från Nybrostationen kom
mer Nordbalt-kabeln att markförläggas och att en omformning till likström sker redan 
där. Sjökabeln använder likströmsteknik. Det är även känt att den så kallade sydväst-
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länken som nu är under byggnad utförs som markförlagd likströmskabel på en sträcka 

om cirka 29 mil. Det kan således inte rimligen hävdas att detta är en oprövad teknik. 

Trots detta uppgav Svenska Kraftnäts representant vid samrådsmötet den 19 augusti att 

en likströmkabel inte skulle kunna fylla den funktion i ledningsnätet som var avsedd 

med den nya ledningen. Även tekniska svårigheter med energiförluster och behov av 

kompensationsanläggningar, stora kostnader och dyrare anläggningsarbeten samt drift

säkerhet med risker för avgrävning och problem med felsökning angavs för en markka

bel med växelström. Det är viktigt att dessa jämförelser förs in i huvudrapporten och 

inte enbart i samrådsredogörelsen. 

Redan idag sker ett stort intrång i landskaps bilden och kulturmiljön genom den befint

liga 400 kV-ledning som genomkorsar Tingsryds kommun. Det finns ett antal passager 

som innebär ett särskilt stort intrång i kulturmiljö och landskapsbild. 

Passagen vid sjön Mien är en mycket känslig miljö. Här finns boendemiljöer med höga 

kulturmiljövärden och ett småskaligt landskap med flera olika natur- och kulturvärden 

som är uppmärksammade i länets natur-och kulturmiljöprogram. Området har stora 

landskapsmässiga värden varför en stor 400 kV-ledning kan få en betydande ökad på

verkan på landskapsbilden även om områdefredan korsas av en kraftledningsgata av 

denna storlek. Närheten till sjön Mien är även av betydelse eftersom Mien är en del i 

Karlshamns kommuns vattenförsörjning. Området ingår även i riksintresse för naturvår

den enligt 3 kap MB liksom riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap I och 4 

MB. Även ett Natura 2000-område berörs. Ytterligare en kraftledning kommer sannolikt 

att medföra påtaglig skada på riksintressena. 

Passagen söder om Korrö i stråk E anser Tingsryds kommun vara ännu en synnerligen 

känslig miljö där en ytterligare belastning kan bli direkt skadlig. Här påverkas ett riksin

tresse för naturvården vid ån och det finns värdefull kulturmiljö med flertalet fornläm

ningar. Området är också viktigt för friluftsliv och turism med kanotleden i Ronnebyån 

och med Korrö hantverks by och naturreservat som mycket attraktiva besöksmål. 

Även passagerna av olika vattendrag som Bräkneån och Mieån samt flera vatten

skyddsområden behöver en särskild belysning i förstudien. De vattenskyddsområden 

som berörs är Tingsryds vattentäkt vid Stora Rensjön och Långasjöns vattentäkt runt 

sjön Mien. Sträckningarna G och G I går inom respektive vattenskyddsområde. Även 

alternativen I, J och H går genom Långasjöns vattenskyddsområde .. Alternativen I och J 

är de som berör vattenskyddsområdet mest och båda sträckningarna korsar Mieån inom 

vattenskyddsområdet. 

Sjön Mien samt Mieån och Brälmeån har även beslutats utgöra Nationellt värdfulla vat

ten av Naturvårdsverket. 

I princip hela den sydöstra fjärdedelen av Tingsryds kommun berörs av det flygskydds

område som gäller kring Ronneby flygflottilj och flygplats. En ny kraftledning av denna 

storlek innebär ett antal nya stolpar med en höjd som kan påverka försvarsmaktens in

tressen. Dessa :frågeställningar har redan aktualiserats vid bedömningar av möjliga 

vindkraftsetableringar och har inverkat på kommunens översiktplan. 
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Tingsryds kommun vill särskilt betona följande: 

*För att trygga en långsiktig och bärlaaftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 

Tingsryds kommun måste ledningen byggas så att den inte kommer i konflikt med be

byggelse och näringsliv. Kommunen kan konstatera att detta bäst kan uppfyllas genom 

att en likströmskabel i mark sam.förläggs i ledningsgatan för den befintliga 400 kV

ledningen. Härigenom skulle något ytterligare intrång i princip inte behöva uppstå. 

*Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning om ytterli

gare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning. Med utgångspunkt från aspekter

na befolkningsutveckling och landsbygdsutveclding och de därmed sammanhängande 

konsekvenserna vad gäller den kommunala ekonomin, miljömässiga konsekvenser samt 

för kommunutvecklingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med att nuvarande och 

:framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och tveksamhet till att vilja bo och verka i 

de områden som berörs av den planerade luftledningen. 

*I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett 

ytterligare intrång i form av den nya 400-kV-ledningen. 

*En ny luftledning skulle ge betydande negativ inverkan på naturmiljö, landskapsbilden 

och värdefulla kulturmiljöer i kommunen. 

*Likström i markkabel är en telmik som är i brnk och används redan idag (Sydvästlän

ken har grävts ner i marken på sträckan Värnamo-Hörby. I filmen "Sydvästlänken

elens nya motorväg" redovisar Svenska Kraftnät tydligt fördelarna med en markförlagd 

likströmskabel.) 

*Markkabel går snabbare att genomföra tack vare att markägarna hjälper till och led

ningsplanema slipper bli motarbetade och överklagade. En snabb process blir billigare. 

*Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i Nordbalt-projektet gör 

det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen mellan Nybro och Hemsjö 

som likströmsledning i mark. 

Sammanfattande bedömning 

Tingsryds kommun konstaterar att de alternativ som Svenska Kraftnät redovisar i 

samrådsunderlaget enbart bygger på luftledning med olika dragningar. Inga av 

dessa alternativ är miljömässigt och samhällsekonomiskt godtagbara. Tingsryds 

kommun vill med styrka hävda att den nya planerade överföringsledningen skall 

byggas som markförlagd likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö 

samt att likströmskabeln skall samförläggas i befintlig kraftledningsgata för den 

be~intliga 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. 

Jörgen \I 11 i~~n 
Landsbyg\jtvecklare 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .3 

2015-05-11 

§ 116 

Yttrande över samråd utredningskorridor- 400 kV-ledning 

Nybro-Hemsjö 

Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande och översänder det till Svenska 

Kraftnät: 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
Svenska kraftnät har till Tingsryds kommun översänt Underlag för samråd 

om Utredningskorridor-400 kV-ledning Nybro-Hemsjö. Handlingarna är 

daterade januari 2015. Underlaget avser anläggande av ny 400 kV

växelströmsledning mellan station Nybro i Kalmar län och Hemsjö i 

Blekinge län. Motiven för att bygga den nya ledningen kan enligt Svenska 

kraftnät sammanfattas enligt följande: En ny elförbindelse, kallad NordBalt, . 

byggs för närvarande mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen. Denna•--

förbindelse, som byggs med mark- och vattenförlagd kabel, kommer att 

binda samman de baltiska staternas elnät med det nordiska. När den nya 

kabeln tas i drift kommer den överförda mängden el öka kraftigt i regionen 

kring Nybro. För att förbättra överföringskapaciteten i regionnätet behövs en 

ny 400 kv-ledning mellan Nybro och Hemsjö. Utbyggnaden eliminerar 

risken för omfattande fel i det underliggande 130 kV-nätet vid eventuella fel 

på stamnätsanläggningar, vilket i sin tur minimerar risken för omfattande 

strömavbrott i området. 
Svenska kraftnät utreder för närvarande vilken ledningssträckning som är 

mest lämplig för den nya ledningen mellan stationerna i Nybro och Hemsjö. 

Underlaget för samråd om utredningskorridor är en del i det arbetet. 

Nedanstående yttrande redovisar Tingsryds kommuns ställningstaganden i 

ärendet. Följande punkter kan lyftas fram för att kort sammanfatta det 

kommunen anför i yttrandet: 
* Tingsryds kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 kV

ledningen skall byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i 

ledningsgatan för den befintliga 400 kV-ledningen mellan Nybro och 

Hemsjö. 
* Ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med 

bebyggelse och näringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig 

utveckling i berörda landsbygdsområden i Tingsryds k~mmun. 

Utdragsbestyrkande EXP 20l S-OS-l S / JöW 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 

2015-05-11 

§ 116 forts. 2014/316 379 

* I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark 

reserverad för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 kV-ledningen. 

Tingsryds kommun är av uppfattningen att en sådan omfattande 

markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen innebär är en :fråga 

som måste prövas i en översiktsplaneprocess. 

* Det är oklart vilka skyddsavstånd som erfordras i förhållande till olika 

strömlaster. Tingsryds kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetsavstånd 

är viktigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande 

kraftledningar som tillkommande bebyggelse. 

* Utöver ovanstående punkter ställer sig Tingsryds kommun bakom de två 

huvudspår som lyfts fram i möte mellan länsledningar i Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge län, berörda kommuner, Södra Skogsägarna och LRF den 18 

februari 2015, nämligen: 

1. Verifiera marksnåla tekniklösningar och bjuda in ABB för att berätta 

om ny teknik och deras landvinningar inom HVDC-tekniken och 

likström vs växelström. 

2. Ta fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys som ger en så 

bred bakgrund som möjligt. En rapport där vi anlitar externa 

konsulter att räkna fram vilken kostnad en luftledningspåverkan 

medför för bygden, markägare, kommuner och miljöintressen. 

Yttrande 
Enligt samrådshandlingarna har Svenska kraftnät för avsikt att bygga en ny 

400 kV-luftledning mellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge 

län och station Nybro i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen 

passerar genom Blekinge, Kronobergs och Kalmar län och berör i 

Kronobergs län Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommun konstaterar att den planerade ledningen till mycket stor 

del kommer att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett stort antal 

privatpersoner, markägare och företagare i kommunen. Ledningslängden 

inom Tingsryds kommun uppgår fågelvägen till mer än 40 km. Inom och i 

närheten av den redovisade utredningskorridoren som redovisas i 

samrådsunderlaget berörs ett stort antal bostadshus på landsbygden som 

brukas för såväl permanent boende som :fritidsboende. 

Tingsryds kommun har tidigare genom kommunstyrelsens beslut 2014-09-

15, § 181 avgivit yttrande över uppförande av Svenska kraftnäts planerade 

400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. I detta yttrande redovisade 

rtilicagsbe,rtyrkande 
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Tingsryds kommun ett stort antal aspekter. I yttrandet redovisade Tingsryds 
kommun följande sammanfattande bedömning: 
Tingsryds kommun konstaterar att de alternativ som Svenska kraftnät 
redovisar i samrådsunderlaget enbart bygger på luftledning med olika 
dragningar. Inga av dessa alternativ är miljömässigt och 
samhällsekonomiskt godtagbara. Tingsryds kommun vill med styrka hävda 
att den nya planerade över/öringsledningen skall byggas som markförlagd 
likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö samt att 
likströms kabeln skall samförläggas i befintlig kraftledningsgata för den 
befintliga 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. 

Tingsryds kommun noterar att ledningsanläggningen NordBalt kommer att 
utgöras av nedgrävd likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av 
sjökabel för likström över Östersjön till Klaipeda. Således byggs hela 
NordBalt från Nybro som en likströmsanläggning. 
Svenska kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska 
byggas som en luftledning med 400 kV växelström. Den oro som ledningen 
redan har skapat hos boende och markägare måste tas på allvar. 

Tingsryds kommun vill nu liksom i tidigare samrådsyttrande med kraft 
betona att skogsnäringen är en betydande faktor i kommunens näringsliv. 
Kronobergs län har genom sina höga boniteter och goda skogstillväxt bland 
de högsta markvärdena i Sverige sett till avkastningsvärde. Den planerade 
ledningen förläggs i huvudsak i skogsmark. Stora arealer produktiv 
skogsmark kommer således att tas ur bruk om ledningen byggs så som 
Svenska kraftnäts samrådsunderlag redovisar. Utvecklingen efter stormen 
Gudrun har lett till ett flertal projekt där kraftlednings gator har utvidgats i 
olika trädsäkringsprojekt. Det är en allmän tendens att intrången i enskildas 
markanvändning ökar med olika infrastruktursatsningar. Många 
kommuninvånare och boende samt fritidshusägare i berörda områden har till 
Tingsryds kommun framfört även sin oro för ledningens framtida negativa 
hälsoeffekter. Oron gäller i första hand magnetfält kring ledningen och i 
andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny stor ledning kommer att 
alstra. Flera familjer har framfört sin tveksamhet till att vilja bo kvar i 
närbelägna bostadshus i fall 400 kV-ledningen byggs i närheten av deras 
hus. Ett antal fall av inlösen av fastigheter kan då förväntas bli 
aktualiserade. Det är därför synnerligen viktigt att en analys görs av vilken 
påverkan som uppstår på berörda boendemiljöer. Samrådshandlingarna är 
alltjämt otillräckliga i denna del. 

Tingsryds kommun har i rubricerat samrådsunderlag daterat januari 2015 
konstaterat att Svenska kraftnät mycket kortfattat har avfärdat kravet på att 
ledningen byggs som markförlagd likströmskabel. Svenska kraftnät har även 
vid genomförda samrådsmöten kategoriskt givit boende, fastighetsägare, 
företag, föreningar, organisationer, kommuner m fl beskedet att 
verksamhetsutövaren inte avser bygga någon likströmsledning. Svenska 
kraftnät har som verksamhetsutövare fullt ansvar för att bevisa att den 
lösning, som väljs för prövning i en ansökan, är den som bäst löser 

Justerare 
I CJ?f; I 'VV I Utclragsbescyrkande 
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uppgiften med minst intrång och påverkan på människors hälsa, miljö och 

hushållning med samhällets resurser, som inkluderar skogsbruk och hållbar 

bebyggelseutveckling. Svenska kraftnät kan därmed inte avfärda förslagen, 

utan måste bevisa varför den valda lösningen är bättre. Till stöd för 

utvärdering av verksamhetsutövarens val ska det finnas redovisning av 

alternativ. Det gäller inte bara alternativa korridorer och olika linjedragning 

inom korridorer, utan även teknikval. 

Frågan om typ av kabel har varit i fokus under samråden. Svenska kraftnät 

har under 2014 och 2015 genomfört olika informationsmöten. LRF har 

inbjudit till markägar- och medlemsmöten inom Tingsryds kommun. 

Representanter från Tingsryds kommun har deltagit vid såväl Svenska 

kraftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighetsägare har till 

kommunen framfört att de kräver att lednin~en grävs ner i marken. 

Typ av lösning är givetvis avgörande för påverkan. En ny luftledning skulle 

ge betydande långsiktig negativ inverkan på naturmiljön, landskaps bilden, 

värdefulla kulturmiljöer och de rent företagsmässiga förutsättningarna att 

bedriva jord- och skogsbruk i de områden där luftledningar byggs inom 

kommunen. · 

Likström i markkabel 400 kV är en teknik som är i bruk och används redan 

idag (Sydvästlänken har grävts ner i marken på sträckan Värnamo-Hörby. I 

filmen "Sydvästlänken - elens nya motorväg" redovisar Svenska kraftnät 

tydligt fördelarna med en markförlagd likströmskabel.) 

Markkabel går snabbare att genomföra tack vare att markägarna hjälper till 

och ledningsplanerna slipper bli motarbetade och överklagade. En snabb 

process blir billigare. 

Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i NordBalt

projektet gör det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen 

mellan Nybro och Hemsjö som likströmsledning i mark. · 

Av detta framgår att alternativfrågan är högt prioriterad och förtjänar 

verksamhetsutövarens allvarliga uppmärksamhet. Det är uppenbarligen inte 

formellt möjligt att avfärda frågan och det är upprörande att ett statligt bolag 

agerar på detta sätt. Tingsryds kommun upprepar därmed kommunens krav 

på att den aktuella 400 kV-ledningen skall byggas som markförlagd 

likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befintliga 400 kV

ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Kommunen konstaterar åter igen att 

ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med bebyggelse 

och näringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i 

berörda landsbygdsområden i Tingsryds kommun. 

Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning 

om ytterligare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning. Med 

utgångspunkt från aspekterna befolkningsutveckling och 
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landsbygdsutveckling och de därmed sammanhängande konsekvenserna vad 

gäller den kommunala ekonomin, miljö- och hälsomässiga konsekvenser 

samt för kommunutvecklingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med 

att nuvarande och framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och 

tveksamhet till att vilja bo och verka i de områden som berörs av den 

planerade luftledningen. 

I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad 

för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 kV-ledningen. Tingsryds 

kommun är av uppfattningen att en sådan omfattande markanvändnings:fråga 

som den nu aktuella ledningen innebär är en fråga som måste prövas i en 

översiktsplaneprocess. Då ledningslängden för den planerade ledningen 

uppgår till mer än 40 km inom Tingsryds kommun är det inte fråga om 

någon ringa markanvändningsförändring. Kommunen är av den bestämda 

uppfattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl som privata och 

kommunala markanvändningsbehov måste få sin tidiga 
markanvändningsprövning i en översiktsplaneprocess. Sådan samlad 

planering kan inte ersättas av den MKB som ska finnas för prövningen, även 

om MKB ska redovisa konsekvenser ur ett planeringsperspektiv. Riksdagen 

har lagt ansvaret för den samlade fysiska planeringen på kommunerna. 

Domstolarna fäster stort avseende vid den översiktliga planeringen i sin 

prövning av lämplig lokalisering. Statliga myndigheter som Trafik.verket 

samverkar med kommunerna för att förbereda omfattande infrastruktur, med 

respekt för det kommunala planmonopolet och för att underlätta och 

samordna processer så att de blir tydliga för allmänheten och mindre 

utdragna. Tingsryds kommun kan inte se motiv för att i detta fall avvika från 

de nationella politiska riktlinjerna om tvärsektoriell planering, utan vidhåller 

att utvärdering av korridor behöver stöd av översiktsplanering i 

mellankommunal samverkan. Det behöver omfatta långsiktiga behov av 

ledningar för att möjliggöra en reell planering. 

Något reservat för den planerade ledningen finns, som nämnts ovan, inte 

redovisat i gällande översiktsplan för Tingsryds kommun. I tidigare 

översiktsplan som antogs 1990 redovisades ett skyddsavstånd på minst 250 

meter från befintlig 400 kV-ledning för tillkomst av nya bostadshus. Det är 

oklart hur detta avstånd räcker i förhållande till olika strömlaster. Tingsryds 

kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetavstånd är viktigt att tillämpa 

vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande kraftledningar som 

tillkommande bebyggelse. Det är i detta· ärende verksamhetsutövarens 

uppgift att utreda och klargöra vilket avstånd som behövs för olika 

strömlaster och föreslå villkor om detta för kommande prövning. 

Bolagets interna policy, som verksamhetsutövaren hänvisar till, saknar 

relevans för bedömning av behövligt säkerhetsavstånd. Den rättspraxis som 

finns i Sverige gäller även statliga bolag och gäller framför bolagets egna 

bedömningar av vad som borde vara rimligt avstånd. Kommunerna har ett 

ansvar för tillsyn när det gäller hälsa och en skyldighet att agera i enlighet 

med den praxis som finns. Skulle driften av ledningar innebära att praxis 

krav för hälsa inte iakttas, kan driften inte fortgå. Det klarläggs av praxis att 

I y.,J I Utdragsbestyrkande 
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kommunen har en skyldighet att ingripa mot ledningens drift. Detta gör det 
absolut nödvändigt att inför val av teknisk lösning och val av lokalisering 
klarlägga de samlade effekterna vid drift. Vid samlokalisering med annan 
ledning måste därmed säkerhetsavstånd bestämmas med ledning av den 
samlade driften, dvs. av befintlig och tillkommande ledning. Driftens 
påverkan måste utvärderas utifrån den maximala utbredningen av effekter, 
dvs. ett worst case. I annat fall måste driften regleras med villkor, t.ex. om 
maximal strömlast, så att effekterna inte kan sträcka sig utanför 
säkerhetsavståndet. 
Tingsryds kommun finner det absolut nödvändigt att planeringsprocessen 
leder till kunskap om faktiska risker, så att tillstånd kan fattas med insikt om 
effekterna och leda till nödvändiga villkor. Den frågan kan inte skjutas fram 
till den efterföljande tillsynen, utan ligger inom beslutsmyndighetens 
ansvar. Det spelar ingen roll för prövningsmyndighetens ansvar om 
sökanden är ett offentligt organ eller ett privat bolag. Kostnaden för 
bristfällig planering, dvs. rättelse i efterhand, kan dock komma att läggas på 
samhället då det är offentliga organ som är sökande. Att skattekollektivet får 
betala ger dock inte motiv för att sl<juta avgörande frågor på framtiden. 
Tingsryds kommun förutsätter att de frågor som har ställts av kommuner 
och berörda i de tidiga skedena av planeringen får sina svar innan ansökan 
upprättas. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2015-04-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 132, 2015-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Patrick Ståhlgren (M) att två punkter läggs till i yttrande: 

3. V eri:fiera marksnåla tekniklösningar och bjuda in ABB för att berätta 

om ny teknik och deras landvinningar inom HVDC-tekniken och 

likström vs växelström. 

4. Ta fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys som ger en så 

bred bakgrund som möjligt. En rapport där vi anlitar externa 

konsulter att räkna fram vilken kostnad en luftledningspåverkan 

medför för bygden, markägare, kommuner och miljöintressen. 

I Utdrags bestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

Svenska Kraftnät 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Mönsterås kommun 

Nybro kommun 

Emmaboda kommun 

Ronneby kommun 

Karlshamns kommun 

Olofströms kommun 

LRF Sydost, Växjö 

Södra, Växjö 

9 
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§ 167 

Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar 

av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö 

Dm 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och översänder det till 

Svenska Kraftnät. 

2. Yttrandet översänds till regeringen för kännedom. 

Yttrande 

Tingsryds kommun har tidigare till Svenska kraftnät avgivit samrådsyttranden 

genom dels kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181, dels 

kommunstyrelsens beslut 2015-05-11, § 116. Tingsryds kommun vidhåller 

alltjämt innehållet i dessa tidigare yttranden som i huvudsak innebär att 

luftledning med växelström inte godtas i Tingsryds kommun samt att alternativet 

med nergrävd likströmskabel förordas. 

Tingsryds kommun konstaterar åter igen att ledningen måste byggas som 

markförlagd ledning så att den kommer i så liten konflikt som möjligt med 

bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden för att trygga en 

långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i Tingsryds 

kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla parter utom Svenska 

kraftnät kräver, medför minimala omgivningsstömingar och eliminerar bl a 

behovet av analys och val av alternativ inom de sträckningar som redovisas i det 

kompletterande samrådet. 

Tingsryds kommun har i likhet med övriga berörda kommuner varit delaktig i 

den samhällsekonomiska analysen som Pöyry arbetat fram under våren 2016. 

Denna utredning har en annan infallsvinkel. Den belyser hur markägarnas 

fastigheter påverkas, hur boende i närmiljön oroas och hur kommunernas 

utveckling begränsas i olika avseenden. Den samlade ekonomin, acceptans och 

intäktsmöjligheter minskar till följd av en projekterad luftledning. Det finns ofta 

förståelse för ett modernt och säkert elnät men den enskildes uppoffringar står 

inte i proportion till det allmänna intresset. Engångsersättningarna till markägare 

beräknas i rapportep. till drygt 30 miljoner medan förädlingsvärdet på skog ligger 

på ca 180 miljoner (över 70 år). Den intäktsmöjligheten på fastigheterna 

försvinner och bidrar till att lönsamhet, investeringsvilja och tilltro till bygderna 

minskar. Svenska kraftnät följer sannolikt verksamhetsutövarens krav 

översiktligt enligt miljöbalken etc, men konsekvenserna hur bygdens markägare, 

entreprenörer, invånare och företagare kan bo, verka och utvecklas begränsas 

betydligt ur andra synvinklar. Det allmänna intresset bör därför i högre 

I UtdragsbescyTkande 
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utsträckning kompensera det enskilda, i vart fall ekonomiskt för att hela Sverige 

ska leva även fortsättningsvis. 

Detta har Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i dom 2016-05-19 fastlagt 

i mål nr M 1071-15. 

Svenska kraftnät har i ärendet bifogat dokumentet "Kommentarer till vanliga 

frågor och synpunkter. Utdrag ur samrådsredogörelse 2, 2015-12-22." Tingsryds 

kommun har noterat att Svenska kraftnät i avsnittet "1.9. 7 En sammanfattande 

kostnadsjämförelse" på sidan 42-43 redovisar följande: 

"Den "extra" yta som tas i anspråk för en A C-luftburen ledning och som 

påverkar bl.a.jord- och skogsbruk, besöksnäring samt natur- och friluftsliv 

måste således värderas till mer än 30 miljoner kronor per hektar (!) för att en 

DC-lösning- om den varit tekniskt möjlig- ska kunna försvaras rent 

ekonomiskt. " 

Tingsryds kommun konstaterar att det i Sverige idag finns ett stort behov av att 

skapa rättvisa och moderna regler för intrångsersättningar. Tingsryds kommun 

hemställer därför att Svenska kraftnät snarast initierar seriösa förhandlingar på 

politisk nivå, utifrån regeringens årliga regleringsbrev till Svenska kraftnät, om 

hur enskilda intressen ska behandlas på ett rättvist sätt i demokratisk anda med 

syfte att intrång inte ska hindra fortsatt utveckling, boende och företagande på 

landsbygden när mark tas i anspråk för allmänna intressen. 

Beskrivning av ärendet 

Svenska Kraftnät har i skrivelse 2016-05-16 för kompletterande samråd översänt 

underlag för följ ande områden/passager: 
-Ällenäs-Solliden 
-Dockemåla 
-Starkeklev 
-Getasjön 
De tre förstnämnda områdena/passagerna berör Tingsryds kommun. 

För Ällenäs-Solliden är de alternativa ledningssträckningarna beskrivna enligt 

följande: 

Alternativ 1 innebär att den nya ledningen går parallellt med och på den 

sydöstra sidan om befintlig 400 kV-ledningförbi byarna Å"tlenäs, Granliden och 

Solliden. Efter passage av Krok/Jorden korsas den befintliga 400 kV-ledningen 

för att därefter fortsätta mot Hemsjö parallellt på nordvästra sidan. 

\°tdragsbestyrl<ande 
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Alternativ 2 innebär att korsningen flyttas längre åt nordost, till vägen mellan 

Solliden och Stenholmen/Granliden, för att öka avståndet mellan den planerade 

ledningen och husen i Solliden. Efter korsningen fortsätter den planerade 

ledningen mot Hemsjö och korsar Krolif}orden parallellt med, på nordvästra 

sidan om den befintliga ledningen. 

För Dockemåla är de alternativa ledningssträckningarna beskrivna enligt 

följande: 

Alternativ 1 (tidigare preliminär sträckning) 
Detta alternativ utgörs av den preliminära placering av ledningen som 
presenterades i samrådsunderlagetfrånjanuari 2015. Ledningen föreslås i detta 

alternativ korsa den befintliga 400 kV-ledningen öster om Dockemålaför att 

sedan placeras parallellt, på södra sidan om befintlig 400 kV-ledning genom 

byn. 

Alternativ 2 
Alternativet innebär att ledningen placeras parallellt med befintlig 400 kV- . 
ledning på dess norra sida genom Dockemåla. 

Alternativ 3 
Detta alternativ innebär att ledningen placeras i en båge i ny skogsgata norr om 

Dockemåla. 

För Starkeklev är de alternativa ledningssträckningama beskrivna enligt 

följande: 

Alternativ 1: Utgörs av det ursprungliga alternativet. Den planerade ledningen 

korsar den befintliga 400 kV-ledningen från sydöstra till nordvästra sidan strax 

nordöst om Mieån och fortsätter därefter på nordvästra sidan över ån. 

Alternativ 2: Korsningen av den befintliga ledningenförslguts ca 500 meter åt 

nordost, jämfört med placeringen av korsningen i alternativ 1. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-06-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 174, 2016-06-13 

I 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Svenska Kraftnät 

För kännedom till 
Regeringen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-13 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen för Blekinge län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Mönsterås kommun 
Nybro kommun 
Emmaboda kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Olofströms kommun 
LRF Sydost, Växjö 
Södra, Växjö 

Justerare 

~ I Ar I 
I Utdrags bestyrkande 
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~ Emmaboda 
\!JP kon1mun 

2018-01-22 

Q ___ shamn_ 
. l<o - r--un Tings~~yd&; 

. ko1muun 

Samordnings- och energiminister 
lbrahim Baylan 
Rosenbad 4 

103 33 Stockholm 

Sammanfattning av budskap som framförs till samordnings- och 

energiminister lbrahim Baylan vid besök i regeringskansliet i Stockholm 

2018-01-22 

Ärendet har sin bakgrund i affärsverket svenska kraftnäts planering att bygga en ny 

400 kV-förbindelse Ekhyddan - Hemsjö via Nybro. 

Svenska kraftnät har 2017-06-19 ansökt hos Energimarlmadsinspektionen om koncess

ion enligt ellagen för denna kraftledning. Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Nybro, 

Emmaboda, Tingsryds, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner är berörda av 

denrta planerade kraftledning som har en total längd på cirka 187 km. 

Kommunerna har 2017-12-13 fått del av Energimarknadsinspektionens begäran om 

yttrande (remiss) över ansökan om nätkoncession. 

Vid besöket hos samordnings- och energiministern vill Oskarshamns, Emmaboda 

och Tingsryds kommuner framföra följande: 

* Kraftledningen ska byggas som markkabel med likström. 

Det är känt att den nya tekniken att bygga 400 kV markka:belledningar finns och har 

tillämpats i andra kraftledningsprojekt i Sverige. Markvinsten är fundamental mellan en 

70 meter bred luftledningsgata och en 10 meter kabelgata. · 

Byggandet av luftledningen uppnår inte tilh-äcklig och långsiktig hushållning med mark 

och vatten och andra resurser enligt miljöbalken. Enligt miljöbalken skall verksamh~ts

utövaren vidta de försiktighetsmått av olika slag som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi'

skors hälsa eller miljön. I samma syfte ska enligt miljöbalken bästa möjliga teknik an

vändas. Miljöbalkens försiktighetsprincip måste tillämpas för den aktuella ledningen. 

Sådana försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 

eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I mil

jöbalken anges även ett lokaliseringskrav som innebär att det finns krav på att välja en 

plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta in

trång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Det är ett minimikrav att statliga och privata aktörer som bygger ny infrastruktur ska ha 

skyldighet att samverka och presentera alternativ som minimerar marldntrång. Här be

hövs ny lagstiftning. 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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2018-01-22 

* Det krävs ett nytt refoi·merat ersättningssystem som fullt ut kompenserar mar
kägare för den markförlust och starka påverkan på brukandet som nya ledningar 
medför. 
Ersättningen för marlc vid intrång måste bli betydligt högre. Ersättning ska utgå även för 

sidoområden vid ledningsgator, upprepade intrång och elektromagnetiska fält som skap

ar ban'iäreffekter. Järnfår med ersättningsmodeller vid anläggandet av mobilmaster och 

vindkraftparker. 

* En årlig högre ersättning för markintrång har länge varit ett krav från markä
gare. Nu måste en förändring genomföras. Det är dags att se över expropriations

lagstiftningens ersättningsregler och att ta fram en modell för att årliga ersätt
ningar ska vara standard. 
Svenska kraftnät liksom andra ledningsägare och aktörer som tar produktionsmark i 

anspråk ska alltid avkrävas en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Konsultföretaget 

Pöyrys analys och beräkningar visar att stora värden går till spillo och inte ersätts då 

markägare, kommuner och boende får betydande kostnader vid samhällets infrastruktur

satsningar typ kraftledningar. 

Ä)~_ 
Ann-Mane Fagerström 
Kommunstyrelsens ordf 
Emmaboda kommun 

&E,e&-
Kommunstyrelsens ordf 
Oskarshamns kommun 

telefon fax 

(J// 
Mikael J eansson 
Kommunstyrelsens ordf 
Tingsryds kommun 

e-postlhemsida 
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Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
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0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 122 

Föreskrifter för avfallshantering i Tingsryds kommun 

Dnr 2018/413 450 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till föreskrifter om 

avfallshantering, under fyra veckor i enlighet med 15 kap 41 och 4 2 § § 

miljöbalken (1998:808), enligt bilaga 1 och 2. 

2. Beslutet 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 Älmhults kommuner föreligger med anledning av bildandet 

av det gemensamma avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 

Föreskrifterna är framtagna tillsammans med Växjö kommuns miljö- och 

hälsoskyddskontor samt Växjö kommuns jurister och bygger på 

branschorganisationen Avfall Sveriges mall och nuvarande föreskrifter i 

kommunerna. Tingsryds kommuns nuvarande föreskrifter antogs av 

Kommunfullmäktige den 30 september 2010 och reviderades under 2015. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknisk avdelning i samråd med Växjö kommun och 

övriga ägarkommuner till Södra Småland Avfall och Miljö AB. 

Fortsatt beslutsgång 

Föreskrifterna ställs ut under fyra veckor efter beslut av Kommunstyrelsen. 

Under dessa veckor har kommuninvånare och berörda parter möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. 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. 

I Utdragsbest)S'kande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

§ 122 forts. 

Beslutsunderlag 

. 1. Föreskrifter om avfallshantering för Tingsryds kommun, (bilaga 1) 

2. Sammanfattning av viktigare ändringar, (bilaga 2) 

3. Skrivelse från tekniska avdelningen, 2018-03-26 

Justerare I Otrliagsbe,rtyrKande 
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r.°ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Dnr: 2018/413 450 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-03-26 

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 avfalls bo

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. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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2(2) 

Besluts underlag 
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 
Box88 
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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Dnr: 2018/413 

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). 

450 

bilaga 2 

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 §). 
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Inledande bestämmelser 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 

avfalls förordningen (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. 

2 
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxerings lagen (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 § ~iJiiiii~i]ijii!d 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 

5 § ~~~ informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande 

producentansvar. 

iii@i~ 6 § c 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. 

3 
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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 liJlli överföras på hyresgästen. A vgiftsskyldigheten 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 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 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 

på25 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 

fastighets beteckning. 

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 
slam tömning. 

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 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 
firn1s . 

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

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushålls avfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farhar 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 avfallsföreskriftema uppfylls, 
varvid hämtningsställe anvisas av 

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. 

har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 

Uppgiftsskyldig het 

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. 

uppehållsperioden. 

Vid utgång av den beviljade perioden fastställer o 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 kornpostera 
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 IIJ&if. 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 §Försmå 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 milj ön. 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 ~-~ 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. 

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

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om ~ :=a;~ 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 o edges 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 
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 a'v 1J;vfi1Usom 11ka 
, sQtt~ras utochliållas. 
· 'S)tjljt.från annatavfäll 

Hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall 

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

Farligt avfall 

Grovavfall 

Detta avfall ska hanteras 
separat och lämnas till 
renhållaren. 

Detta avfall ska hanteras 
separat från hushållsavfall. 

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). 

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

11 

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 
up kommer. 

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

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

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

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

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

Grovavfall från hushållen 
lämnas vid 
återvinnings central. 
På återvinningscentralen 
ska avfallet 
sorteras och lämnas 
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Trädgårdsavfall 

Latrin 

Matavfall 

Slam och 
fosforfiltermaterial och 
andra jämförbara filter 
från små 
avloppsanläggningar 

Fett från fettavskiljare 

Matfetter och frityroljor 
om mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger två liter 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat grovavfall. 

Ska hållas skiljt från annat 
avfall. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

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

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

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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 från 
hushållen lämnas vid 
återvinnings central. 
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 

ovavfall. 

Latrin behållare 
borttransporteras från 
fastighet genom bolagets 
försorg. 

Matavfall bort
transporteras från 
fastigheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som bolaget 
tillhandahåller. 
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Döda sällskapsdjur samt 
avfall från husbehovsjakt. 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall. 

Stickande och skärande 
avfall 

Förpackningar 

Returpapper 

Kasserade bilbatterier 

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. 

Konsumentelavfall 

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

Bland annat kanyler och 
sprutor. 

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

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

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

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

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

13 

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. 

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

Föremål som kan ge 
upphov till skär- eller 
stickskador, tex. krossat 
glas, spik eller nålar skall 
läggas i styvt skyddshölje 
(tex. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsumentelavfall lämnas 
vid återvinningscentral. På 
återvinningscentralen ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
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Läkemedel 

Avfall från elektriska och 
elektroniska 
hushållsprodukter 

Glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer 

Däck 

hållas skiljt från kärl- och 
säckavfall. 

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

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

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

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

14 

. Ska lämnas i behållare/ påse 
som tillhandahålls av 
apotek. 

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

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

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

Lämnas till apotek. 

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

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

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 BOT-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 fosforfållor 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. 

15 
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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. 

16 
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Uppdrag om framtagande av 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 125 

Uppdrag om framtagande av beslutsunderlag gällande ny 

idrottsarena i Tingsryd 
Dm 2018/472 828 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 

ta fram översiktligt beslutsunderlag som möjliggör 

kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt 

imiktningsbeslut avseende en arena. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsspott omvandlas till en 

utvecklings- och arenapott. 

3. I kommande budgetarbete för 2019 fastställa nivå på utvecklings

och arenapotten. 

Reservation 

Anna Johansson (C) och Lennart Fohlin (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Jeansson (S) skriver följande i skrivelse, 2018-04-06: 

Tingsryds AIF har i en skrivelse av Johan Blomster, ordförande Tingsryds 

AIF framfört behov av en ny anläggning att bedriva sin ungdoms- och 

elitverksamhet. Vi socialdemokrater anser att kommunen tillsammans med 

de som idag bedriver verksamhet i Nelson Garden Arena, däribland 

Tingsryds AIF samt näringslivet nu behöver påbörja arbetet med att ta fram 

underlag för ställningstagande. 

Att det föreligger ett behov av en ny arena råder det inte några tvivel om. 

Dagens arena byggdes 1969 och därmed föreligger ökade 

underhållskostnader enbart för att bibehålla dagens standard. I underlaget 

skall andra idrottsverksamheters behov av lokaler tas hänsyn till, 

exempelvis bowling. Fler idrotter kan kanske rymmas i samma arena. 

Nelson Garden Arena är med stor sannolikhet kommunens största 

fritidsgård. Tingsryds AIF har tydligt signalerat att vid flera isytor och 

omklädningsrum skapas förutsättningar att öka andelen tjejer i 

verksamheten och därmed också jämställdheten vilket vi ser mycket positivt 

på. 

I Utdragsbestydiande 
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-'ii.lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 125 forts. 

Idrotten skapar sammanhållning och mötesplatser för människor och 

näringslivet. Vår kommun är mycket mer än enbart hockey. Men Tingsryds 

kommun utan hockey tror vi för många vore otänkbart. Tingsryds kommun 

är en förenings- och idrottkommun. Det skapar ett mervärde för våra 

kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Tingsryds AIF, inreg. 2018-04-03 

2. Skrivelse från Mikael J eansson (S) 2018-04-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram översiktligt beslutsunderlag som 

möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt 

inriktningsbeslut avseende en arena. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsspott omvandlas till en 

utvecklings- och arenapott. 

3. I kommande budgetarbete för 2019 fastställa nivå på utvecklings- och 

arenapotten. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

I Otdragsbes1yrlkande 
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TINGSRYDS KOMMUN 

2018 -04-06 

Dnr 

2018-04-06 

TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Ny arena i Tingsryd 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram översiktligt beslutsunderlag som möjliggör 

kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avseende en 

arena. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsspott omvandlas till en utvecklings

och arenapott. 

3. I kommande budgetarbete för 2019 fastställa nivå på utvecklings- och arenapotten. 

Bakgrund 

Tings1yds AIF har i en skrivelse av Johan Blomster, ordförande Tings1yds AIF 

framfört behov av en ny anläggning att bedriva sin ungdoms- och elitverksatnhet. Vi 

socialdemokrater anser att kommunen tillsammans med de som idag bedriver 

verksamhet i Nelson Garden Arena, däribland Tings1yds AIF samt näringslivet nu 

behöver påbörja arbetet med att ta fram underlag för ställningstagande. 

Att det föreligger ett behov av en ny arena råder det inte några tvivel om. Dagens 

arena byggdes 1969 och därmed föreligger ökade underhållskostnader enbart för att 

bibehålla dagens standard. I underlaget skall andra idrottsverksatnheters behov av 

lokaler tas hänsyn till, exempelvis bowling. Fler idrotter kan kanske 1ymmas i samma 

arena. 

Nelson Garden Arena är med stor sannolikhet kommunens största fritidsgård. 

Tings1yds AIF har tydligt signalerat att vid flera isytor oc;:h omklädningsrnm skapas 

förutsättningar att öka andelen tjejer i verksatnheten och därmed också 

jämställdheten vilket vi ser mycket positivt på. 

Idrotten skapar sammanhållning och mötesplatser för människor och näringslivet. 

Vår kommun är mycket mer än enbart hockey. Men Tingsryds kommun utan hockey 

tror vi för många vore otänkbart. Tingsryds kommun är en förenings- och 

idrottkommun. Det skapar ett mervärde för våra kommuninvånare. 

Mikael J eansson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Hej! 

Jag vill härmed framförande följande önskan. 

TINGSRYOS KOMMUN 

2018 -04- 0 3 

Dnr 

Vi hyr idag Nelson Garden Arena av er för att bedriva vår ungdoms & elitverksamhet. 
Denna fastighet är snart över 50 år gammal och fyller inte de krav som vi behöver för att kunna 
utveckla vår verksamhet 
Läget börjar bli akut för oss, utan ny modern anläggning kommer vi ha svårt att utveckla vår 
verksamhet i den takt som det kommer krävas för att klara dom externa krav som ställs på oss. 

Det vi behöver är ytterligare en isyta, och fler omklädningsrum för att kunna fortsätta fokusera på 
den talangutveckllng vi är kända för. Men framför allt även för tjejer som idag i praktiken blir 
utstötta när dom kommer upp i den åldern att det inte längre är bekvämt att byta oni tillsammans 
med killar. Vi har en plan från föreningens sida att satsa på tjejsidan. Men de finns inte faciliteter 
för det i dagsläget 

Miljön i ballen, och bristen på kommersiella ytor gör att vi slåss i för stor utsträckning med soffans 
betryggande värme. Och familjerna tar sig inte längre ner till våran anläggning och intäkterna 
uteblir. Spiralen blir nedåtgående och vi kan komma inför den dagen att verksamheten inte längre 
går att driva lönsamt. 

Så vi ber er, att skyndsamt titta på vad de finns för alternativ, Säsongen 2019-2020 bör vara den 
sista i Nelson Garden Aren?- för att vi ska kunna se det som möjligt till fortsatt drift 

Tingsryds AIF I 0477-551 82) kansll@lall.nu 

Torggatan 32, 362 30 Tlngsiyd 
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Karens vid smitta 

55



56

~'fingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 

2018-04-03 

§ 17 

Karens vid smitta 
Dnr: 2017/802 024 

Personalutskottets förslag till beslut 

1. Personalutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att tillämpa 

Allmänna Bestämmelser § 10 moment 4 vid konstaterat utbrott av 

vinterkräksjuka och skabb. 

2. Utskottet ger personalavdelningen i uppdrag att utarbeta mtiner. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchefen redogjorde på utskottets sammanträde 2018-02-12, § 10, för 

rättsläget gällande karens vid smitta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalchef 
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Dokumenttyp 
Rutin 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Rutin för att minska smittspridning 

Fastställd 

Tingsryds kommun ska följa de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka 

( calicivirus) för att förhindra smittspridning. Detta gäller samtliga verksamheter i kommunen. 

Mer om de vårdhygieniska rutinerna finns att läsa på kommunens intranät. 

En skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna innebär bl.a. oljande: 

Vid ett utbrott, dvs. om minst två-tre personer insjulrnar under, ca en vecka ska närmsta 

chef informera medicinskt ansvarig sjukskötersk (MAS). 
MAS tar kontakt med landstingets hygiensjukskö erska fö bedömning/fastställande 

om det är ett calicivirusutbrott. Om det d\ fastställs att de:12 är ett calicivirusutbrott ska 

medarbetare som insjuknar hanteras enligt nedan. 
Vid calicivirusutbrott ska insjiikna:öe medarbetare stängas av enligt AB § 10 mom. 4 

för att förhindra smittl~i nin~ A;Vstängning ska ske från insjuknandedagen. 
Medarbetaren ska därefter vara avstängd fråh arbetet upp till 36-48 timmar efter 
symptomfrihet. iden för ymptomfrihet räknas efter sista kräkningen eller sista 

diarren. HlJ.r lång vstängningen blir efter symptomfrihet är dels beroende på 
medarbeta ens arbetsuppgifter och dels när nästa arbetstillfälle inträffar i förhållande 

till tiden so bör gå efter symptomfrihet. Exempelvis ska medarbetare som arbetar i 

kök inte återgå i arb€te förrän efter 48 timmar. Övriga medarbetare kan återgå efter 

minst 36 timmar ocfi återgången anpassas efter arbetstidens förläggning. 
Under avstängningen bibehåller medarbetaren avlöningsförmånerna. 
Under avstängningen är medarbetaren inte ledig utan kan utföra arbete i sin bostad 

eller på annan plats utan risk för smittspridning. Ansvarig chef avgör om och var 

arbete ska utföras. 
Avstängning enligt ovan ska ske skriftligt, godkännas av ansvarig chef, MAS samt 

administreras till Personalavdelningen. Blankett finns på kommunens intranät. 
För uppföljning ska varje avstängning rapporteras till Personalavdelningen. 

Rutinerna ska även användas vid konstaterat utbrott av skabb. Inför avstängning 

vid skabb ska överläggningar göras med berörd facklig organisation. 
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( 

( 

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (69) 

2018-03-26 

§ 95 

Utredning karens vid smitta samt förslag om antagande av 
rutin för att minska smittspridning 
Dnr 2017 /802 024 

Beslut 

Kommunstyrelsen åtenemitterar ärendet till personalutskottet med 
anledning av att ärendet behöver beredas ytterligare. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson fick i personalutskottet 2017-12-04, § 48, i 

uppdrag att utreda rättsläget gällande karens vid smitta. 

Personalchefen redogjorde för utredningen och föreslagna förändringar av 
karensregler vid utskottets sammanträde 2018-02-12 § 11. 

Personalutskottet tog emot infmmationen och ansåg dä1med att uppdraget 
till personalchefen att utreda rättsläget gällande karens vid smitta var 
fullgjort. 

En skrivelse inkom 2017-12-11 från socialdemokraterna om kompensation 
för anställda som insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen. 

Kommunstyrelsens fattade följande beslut 2018-01-22 § 18: 

1. Kommunstyrelsen utvidgar redan befintligt uppdrag som gavs i 
beslut personalutskottet§ 48, 2017-12-04, i enlighet med skrivelse 

från socialdemokraterna. 
2. Utredningen ska föreläggas kommunstyrelsen vid sammanträdet 

under mars månad. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med utredning från personalchefen 2018-03-06 
2. Rutin för att minska smittspridning 
3. Ohälsotalen 2017 
4. Sammanställning av karensavdrag 2017 Tingsryds kommun 
5. SKL - Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Ds 2017: 18) 
6. Yttrande från SKL 2017-07-04 
7. Skrivelse från socialdemokraterna 2017-12-11 
8. Personalutskottet 2018-02-12 § 11 
9. Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 18 

Justerare 

I -V I 
I Otdfagsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

( 

( 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-26 

§ 95 fmts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar 

1. Kommunstyrelsen tar emot utredning karens vid smitta. 

49 (69) 

2. Kommunstyrelsen beslutar att allmänna bestämmelser gäller vid 
smittspridning. 3 kap 10 § 4 momentet. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fastställa rutinen. 

4. Kommunstyrelsen begär en återrappmtering av den fastställda 
rutinen i augusti månad 2018. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet åtel1'emitteras till personalutskottet 
med anledning av att ärendet behöver beredas ytterligare. 

Tomas Blomster (S) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S) och 
Göran Mård (V) att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Tomas Blomsters yrkande. 
Nej-röst för bifall till Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Med 8 nej-röster mot 5 ja-röster bifaller kommunstyrelsen Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

Ja röstar Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S), Åke Gummesson (S), 
Göran Mård (V) och Mikael Jeansson (S). 

Nej röstar Patrick Ståhlgren (M), Patrik Andersson (M), Åke Nyberg (M), 
Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Göran Mård (V), 
Gunnar Engblom (MP), Leon Jensen (-). 

Beslutet skickas till 
Personalutskottet 

I Otdmgsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Karens vid smitta 
Dnr: 2017 /802 024 

2018-03-06 1(3) 

Kommunstyrelsen 

Undertecknad har av personalutskottet 2017-12-04 fått i uppdrag att utreda rättsläget 

gällande karensdag. Kommunstyrelsen utvidgade det befintliga uppdraget i enligt med 

en skrivelse från socialdemokraterna 2018-01-22. 

Nuvarande lagstiftning 
Karensavdrag vid sjukdom framgår i lagen (1991 :1047) om sjuklön och i Socialförsäk

ringsbalken kap 27, 27-33 §§ och 39-44 §§. Karens är arbetstagarens självrisk vid sjuk

dom. Syftet med att införa karensdag var att minska utgifterna för sjukförsäkringen 

(prop 1992/93 :31 ). 

Kontakter har tagits med förhandlare Ann-Charlotte Olsson, SKL som förklarar ande

meningen i lagstiftningen. Arbetstagaren ska ha en egenavgift i försäkringssystemet. 

Detta för att det inte ska vara alltför lätt att sjukskriva sig och inte innebära för höga 

sjukskrivningskostnader i samhället. Om arbetsgivare trots detta skulle betala sjuklön 

framgår det i propositionen att lagstiftaren återkommer med skarpare regler. 

Undantagen från självrisken (karensdag) enligt 28 §, 39 § och 40-44 §§ är bestämmelser 

om återinsjuknande, allmänt högriskskydd och särskilt högriskskydd. Det är bestämmel

ser som syftar till att skydda arbetstagare som ofta är sjuka. 

Bestämmelserna om återinsjuknande innebär att om en sjukperiod börjar inom fem da

gar från det att tidigare sjukperiod avslutats ska den senare perioden ses som en fortsätt

ning på tidigare period. Därigenom uppkommer ingen ytterligare karensdag. 

Allmänt högriskskydd innebär att en medarbetare som varit sjuk mer än tio gånger un

der en 12-månadersperiod inte ska få fler karensdagar under resterande tid av 12-måna

dersperioden utan får sjuklön eller sjukpenning direkt från första dagen i sjukperioden. 

Särskilt högriskskydd innebär att en medarbetare får ersättning från första sjukdagen. 

Syftet med detta skydd är att förbättra arbetsmarknadssituationen för personer som ofta 

är sjuka. De grundläggande förutsättningen för rätten till särskilt högriskskydd är att 

medarbetaren har en medicinskt betingad nedsättning av arbetsförmågan. Medarbetaren 

ansöker om skyddet hos försäkringskassan. 

Kostnader i Tingsryds kommun 
Karensavdrag vid sjukdom i Tingsryds kommun uppgår till ca 3 400 000 kr inkl sociala 

avgifter år 2017. Underlag bifogas. 
I Tingsryds kommun har i dagsläget endast en medarbetare särskilt högriskskydd. 

Sjukstatistik bifogas. 
Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag till lagändring 
Det finns ett förslag från regeringen till ändring i lagstiftningen om karensdag, Prome

morian Karensavdrag- en mer rättvis självrisk (Ds 2017: 18). Förslaget innebär att ka

rensavdraget alltid kommer att vara maximalt en daglön, 20 % av en veckolön. 

Det nya förslaget innebär ökade sjuklönekostnader för kommuner och landsting. Kost

naden ökar eftersom kommuner och landsting beräknar sjuklöneavdraget med högre av

drag för de som har färre arbetsdagar än fem dagar per vecka. Det är en stor andel av de 

kommunanställda som på detta sätt har en högre faktor och skulle få ett lägre sjukavdrag 

om förslaget går igenom. Inom kommunen är det bland annat personal i vård och om

sorg samt andra verksamheter med arbetstider veckans alla dagar som kommer att få ett 

lägre avdrag. 

Förslaget har varit på remiss hos bland annat SKL. Den nya lagstiftningen föreslås 

gälla from 2019-01-01. Förslaget om karensavdrag samt SKLs yttrande bifogas. 

Gällande kollektivavtal Allmänna Bestämmelser 
När det gäller karensdagen finns ingen avvikelse från lagstiftningen i kollektivavtalet. 

Att avstå från att dra ett karensavdrag för första sjukdagen är inte möjligt enligt SKLs 

förhandlare Ann-Charlotte Olsson. 

I Allmänna Bestämmelser finns dock regler om avstängning av arbetstagare vid smitta. 

En arbetsgivare kan besluta om att stänga av en arbetstagare på grund av medicinska 

skäl, enligt Allmänna bestämmelser§ 10 Mom. 4. Det innebär att arbetstagaren förbjuds 

att arbeta för att förhindra smitta. Under det förbudet behåller arbetstagaren avlönings

förmånema. 

Text från kommentarerna till Allmänna Bestämmelser: 
"Arbetsgivaren kan självständigt besluta om sådan åtgärd om den är nödvändig från 

skyddssynpunkt även om beslut inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddsla

gen eller annan lagstiftning. När väl beslut enligt smittskyddslagen föreligger är arbets

tagaren i normalfallet berättigad till smittbärarpenning från Försäkringskassan och ska 

därför inte längre vara avstängd. Då en arbetstagare har förbjudits att arbeta för att för

hindra att smitta sprids, är arbetstagaren inte att anse som ledig från arbetet. Om arbets

tagaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, 

bör denna möjlighet utnyttjas. 
Under ett förbud enligt detta moment behåller arbetstagaren avlöningsförmånema. Om 

arbetstagaren insjuknar under tiden för förbudet ska arbetstagaren i stället få sjuklön en

ligt sjuklönelagen (SjLL) och AB § 28." 
"Parterna har vidare kommit överens om att det inte heller ska föreligga någon över

läggningsskyldighet när arbetsgivaren fattar beslut om avstängning för att förhindra 

smittspridning vid vinterkräksjuka (Calicivirus). Detta förutsätter att avstängningen inte 

är längre än 48 timmar." 

Hantering i länets kommuner 
Kontakt har tagits med länets kommuner för att höra hur man hanterar karens vid smitta. 

Fyra kommuner hanterar karens vid smitta på samma sätt som i Tingsryds kommun och 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



62

2018-03-14 3(3) 

tre kommuner har lokala rutiner enligt AB § 10 Mom 4 efter bedömning av MAS, se ne
dan: 

Markaryd - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 
Älmhult - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 

Ljungby - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 
Alvesta - Lokal rutin vid vinterkräksjuka. MAS gör bedömning och därefter utgår man 
från AB §10 Mom. 4. Avlöningsförmånema behålls. 
Växjö - Lokal rutin vid smitta och smittosam sjukdom inom Omsorgsförvaltningen. 

MAS/smittskyddsläkare gör bedömning och därefter utgår man från AB § 10 Mom. 4. 

Avlöningsförmånema behålls. 
Lessebo - En karensdag och därefter sjuklön oavsett sjukdom eller smitta. 

Uppvidinge - Lokal rutin vid smitta och smittosam sjukdom inom Omsorgsförvalt

ningen. MAS gör bedömning och därefter utgår man från AB §10 Mom. 4. Avlönings

förmånerna behålls. 

Förslag till lokal rutin 
Kommunen skulle kunna använda sig av bestämmelsen i Allmänna Bestämmelser om 

avstängning med lön vid exempelvis vinterkräksjuka. Det innebär att medarbetaren inte 

får någon karensdag, utan behåller lönen. Det kan även innebära att smittspridning för

hindras på arbetsplatsen. Ett förslag till rutin har tagits fram, se bilaga. Förslaget har ta

gits fram i enlighet med andra kommunerna rutiner. 

Underlag 
Promemorian Karensavdrag- en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 
Remissyttrande från Sveriges kommuner och Landsting 
Karensavdrag vid sjukdom i Tingsryds kommun 2017. 
Sjukstatistik för Tingsryds kommun 2017 
Förslag till rutin för att minska smittspridning. 

Tingsryd 2018-03-06 

Helena Clemedtson 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-12 

§ 10 

Utredning karens vid smitta 
Dm 2017/802 024 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tar emot inf01mationen. 

11 (17) 

2. Uppdraget till personalchefen att utreda rättsläget gällande karens 
vid smitta anses härmed fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson fick 2017-12-04, § 48, i uppdrag att utreda 
rättsläget gällande karens vid smitta. 

Personalchefen redogör för utredningen och föreslagna förändringar av 
karensregler. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med utredning från personalchefen 2018-01-26. 
SKL - Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Ds 2017: 18) 

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-12 

§ 11 

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 
Dnr 2017/802 024 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

12 (17) 

Personalchef Helena Clemedtson info1merar om bestämmelsen i Allmänna 

Bestämmelser (AB), 3 kap 10 § 4 mom, gällande avstängning från arbetet 

för att förhindra att smitt sprids. Personalchefen har fått rntiner gällande 

denna paragrafs tillämplighet i Växjö, Alvesta och Uppvidinge. Hon tar 

fram förslag på rntin för Tingsryds kommun. Detta kommer att behandlas i 

Kommunstyrelsen 2018-03-26. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Socialdemokraterna 2017-12-11. 
Beslut KS 2018-01-22, § 18 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

4 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

{j;;). 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 18 

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 
Dm-2017/802 024 

Beslut 

29 (54) 

1.. Kommunstyrelsen .utvidgar redan befintligt uppdrag som .gavs i 
be~lut personalqtskottet § 48, 2017-12-04, i enlighet med skrivelse 
från socialdemokraterna. 

2. Utredningen ska föreläggas kommunstyrelsen vid sammant1,ädet 
under mars månad. · 

Res_ervation 

Gunnar Engblom (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av är~ndet 

En skrivelse har inkommit fran socialdemokraterna om kompensation för 
anställ~a som insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen. 

Beslutsundel'lag 
' 

Skrivelse f'rån Tomas Blomster (S) och Magnus Carlberg (S) 
Skrivelse :f).·ån kommunchefen, 2017-12-04 
Personalutskottet§ 48, 2017-12-04 . 
Kotnmunstyrelsens arbetsutskott§ 20'" 2018-01.-08 

Förslag till beslut på sammantr.ädet 

Göran Mård (V) _yrkar bifall ti.U arbetsutskottets förslag. 

Gunnar Engblom (MP) yrkat' att utredningen också ska svara på frågan om 
vad det kostar att ta bort karensdagen för all komim.µ1al personal. 

Besb.Itsgång 

Kommimstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Kommunstyrelsen tar ställning till Göran Mårds (V)-yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsen tar ställning till Gunnar Engbloms (MP) som ett 
tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen.bifaller Göran Mårds (V) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen.avslår Gunnar Engbloms (MP) 
tilläggsyrkande. 

ute1.ragsllestyrl.{ancte 

,zo,a~ o 1.-). ee · ek .. I 
l 
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~Tingsryds 
~kommun 
KQmmunstyrelsen 

Justera.re 

§ 18 forts. 

Beslutet skickas till 
Personalutskottet 
Personalchefen 
Magnus Carlberg 
Tomas Blomster 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (54) 

2018-01-22 



67

lj~ 
K~rnml!nl~.ff nlngs• 

Jorvallrilntie·n . 

.läila J!lp(;iss:ori
. :0~11 ~41 it 

~ai/a.j~P,))§!lC!!l~liilQ~,JY4.s~ 

t.c;r~laittill }.)f.lSlU.t . _ 

TJÅNSTBSIQt,LVEL.SE. 

Atl:µppftta till l'ersohttlµtskött~t iltt--Åt,:ed,.a,#~l(ti;ning :vldl(år~nsii'i~sa fall 11-tHrån $:kri~ 
.vel"&en .från Soc.iåtdemolcråterna:2017"', 12~ 11 

• • • • ' w•. •l• . ' • • 

· l)~sJ.o,i:v,rih.ig ~v- är~P:4et. . 
' )3p.:$J<tjveJse b~r iri.l(Ömmit ~~n. ·s:o._0.i~lde:m:dJq~at~il»a. oni l<ompehsa.iion_ tilf"~istä.U~fa sötii 
· #i$j~~~t i-.:eri~j\ikdo1lHiQ:rirltan ),{opplas.tilt ~r'bet$p1Mserl .: · 

.· . .,, . . . .. 

:Xreudets bercdnin,g . 
· .J~•1),\ln,ti,nl~dwtig$ioty-a1tnfuge:n . 

• -t -: 

(lleslutsun~erfag, 
'.$1crl~l~e; $01'7.:_i2,,11 

-i~.a Jepp~$oµ . 
. -l(o:mmun~hif · 

.1(1,) 

·_ Tfttgsry\'.ls- kommun· · · : :bei(i;)l{~a~(e;:;s. ·-·-·:telefon . . · "f~>i' . · 
åo1fsä_ .. - · :fpti;tSätiilf'.I~ 9-4'ir441::~~ (•,r.~)_ ·~411'31~ OQ · 
~62 22 T!hgsl;}!tl 1;fl1.1a~r.y~ . 

~-t,Qst/hem~i-~8: . •. 
· '5(.1Jllill"u1_1eii@frng~i'jd.~.e 
www.ttnusry(l.~e . 



68

Dnr 2017/802 024 

2017-12-11 

Till kommunstyrelsen 

Ersättning vid karens i vissa fall 

Förslag till beslut: 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag på hm kommunen kan 

ekonomiskt ersätta förlorad inkomst vid karensdag som förorsakats av sjukdom som 

ådragits på jobbet. 

Bakgrund 
Första sjukskrivningsdagen kallas för karensdag, och under den dagen får man ingen 

lön. Detta regleras i Lag (1991:1047) om sjuldön. Karensdagarna blir kostsamma för 

de yrkesgmpper som ofta utsätts för viius och sjukdomar, som till.exempel personal 

inom bamomsorgen och vård- och omsorg. Därför går många till jobbet trots att de 

är lite krassliga, vilket leder till att fler smittas. Det är främst kvinnodominerade 

yrkesgmpper som drabbas. 

En kommun kan inte avskaffa karensdagen då den är lagstadgad. Men vi anser att vi 

ska ersätta den ekonomiska förlust våra medarbetare får pga. karensdagen efter att ha 

insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen t.ex. vinterkräksjukan. För 

att detta ska fungera krävs tydliga mtiner för vem som gör bedömningen när 

kompensation ska ges. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning när det gäller 

karensdagen som tyvärr gör att människor går till jobbet trots att de är sjuka helt 

enkelt för att de inte har råd att vara hemma. 

För socialdemokraterna i Tings1yds kommun 

~/2/4/ 
Tomas Blomster Magnus Catlberg 

Ordf. Personalutskottet Ordf. Vård- och omsorgsnämnden 
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~Tingsryds 
\;:'!)kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-12-04 

Karens vid smitta 
Dnr: 2017/802 024 

Perspnalu,tskottets bedut 

1. Personalutskottet tar emot information om överläggning. 

10 (14) 

2. Utskottet ger personalchef Helena Clemedtson i uppdrng att utreda 
rättsläget till 20J8-02-12. 

Beskrivning av ärend'et 

Överläggninga1· har hållits mellan Tings1yds kommun ocp. Kommunal 2017-

11-21. 

Tomas Blomster($), ordförande, vill att ID!illl utreder rättsläget. 

Beslg.fs-u,-.iderlag 

Skrivelse från Kommunal 20 i 7-10-25 
Överläggp.ingsprotokoll 2017-11-21 

Beslutet skickas till 

Personalchef · 
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Arende 8 

Redovisning av partistöd 2017 

samt godkännande av 

utbetalning av 2018 års 

partistöd 
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1:.:-iTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018~04-09 

Justerare 

§ 126 

Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av 
utbetalning av 2018 års partistöd 
Dnr 2018/57 920 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att ändra ansökningsfonnuläret 
såtillvida att ett fält med namnförtydligande läggs in under fälten 
"ordförande" och "kassör". 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av 2017 års partistöd 
för Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och 
Vänsterpartiet. 

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 

Ansökningshandlingar och skrivelse från 
kommunledningsförvaltningen biläggs beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 reglemente för partistöd i 
Tingsryds kommun (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 opinionsbildande 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 Utifragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 126 forts. 

I bilagd skrivelse från kormnunledningsförvaltningen återfinns mer 
information om villkor för partistöd samt beräkning med föreslagna belopp, 
för det fall kormnunfullmäktige finner ansökningshandlingarna godkända. 

Besluts underlag 

1. Reglemente för partistöd, reviderad KF 2017-12-18 § 192 
2. Ansökningshandlingar gällande partistöd från Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

3. Skrivelse från kormnunledningsförvaltningen, 2018-04-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kormnunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kormnunledningsförvaltningen att ändra ansökningsformuläret såtillvida att 
ett fält med namnförtydligande läggs in under fälten "ordförande" och 
"kassör". 

Besluts gång 

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

I Utdrags bestyrkande 
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r.lTin. g. sr .. ·y·d· s ~kommun 
TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-03 

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. 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hernsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Partiernas redovisning för 2017 års partistöd 

Information till paiiiernas gruppledare gavs 2018-01-08 om möjligheten för paiiierna 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 hm· kommit in från sju av fullmäktiges åtta partier; Cente1pa1iiet, Kristde

mokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalterna

tivet och Vänsterpruiiet. 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 Grundstöd Mandatstöd Summa parti-

mandat/platser (10 000 kr) (11 000 kr) stöd 2017 

per 2018-01-01 
Centerpartiet 10 10 000 kr 110 000 kr 120 000kr 

Kristdemokraterna 1 10 000 kr 11 000 kr 21 000kr 

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 

Tingsrydsaltemativet 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. 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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Beslutsunderlag 

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

Socialdemoluatema, Sverigedemoluatema, Tingsrydsalternativet och Vänster
paitiet. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige 

'D- ~ ~_-2?--.. -----
Daniel Gustafsson 

(\ 

Ekonomichef 
~~e~ 
v1111unselueterai·e 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 oo 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Sida 1 av 3 

.Ansökan om kommunalt partis.tö_d_ __ _ 
rrn1ssr; ·•.'iy• ,,~1• n 1,, , 

. '- u I I. I I.• !~ l Ld J 

20m -03- 2 o 
Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening) Organisalionsnummer 
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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Sida 2 av3 

11n. ,gs~ ... ··.• ds kolllm.un 
Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Mötesverksamhet 14497 

Deltagande vid nationella partiaktiviteter 9 714 

Annonser/Marknadsföring 22299 

övriga kostnader 2319 

Kostnader kyrkoval 18 763 

Kostnader val 2018 3005 

Kronobergs partidistrikt regional administration enl stämmobeslut 53100 

Summa 123 700 

Övriga upplysningar: 
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Sida 3 av 3 

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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Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt pa 
INGSfWO~ lf.OMIVIUN 

1stöd . 
2018 -03- 2 'I. 

Dnr 
Ansökan avser: 

*Vid betalning 1111 bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

) 
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Sida 2 av 3 
. o Tl 
I Il ~ t§IT J7(D 
&-.(Il)Il11Ilirilil TIITll 

Redovisning av lokalt partistöd 

Kronor 

Summa 

Övriga upplysningar: 

V[ b if JLJi r 4 v &n r't§c,d lc:, / nl-1: n I ny 
for c2Dl7. 
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Sida 3 av 3 

Granskningsintyg 

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

Datum 
1D t8- 63. - i?-

Ort .--
l \1-(G,~'tl..tb 

7 

-
I 

I 
7 
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KRISTDEMOKRATERNA I TINGSRYD 

RESUL TATRÄKNING RÄKENSKAPSÅRET 2017 

Behållning vid årets bö1jan: 
1044:-

31567:38 
Kontant i kassan 
Sparbanken Eken ------

Inkomster 

Partistöd 21 000 
Medlemsavgifter 150 ____ 21150 kr 
(Övriga medl.avg. inbetalda 2018) 
Utgifter 

Budgetandelar till distriktet 5 580 
Förtäring vid medl.möten 2 049 
Reseersättn. Utbildning 7 242 
Annonser/ hyra 3 310 
Övrigt 618 
Bank.avgifter 680 19 479 kr -----

Förändring = årets överskott 

Behållning vid årets slut 

Sparbanken Eken 
Kontantkassa 

Årets resultat: 

33 910:73 
371:74 

34 282:47 

1671 kr 

32611:-- kr 

+ 1671 kr 

34 282 kr --------

Tingsryd den 7 mars 2018 

. 9/®J.a. ... V.4!#..irJr?ff(< ..... 
Helena Sandgren , kas~ r 

- ;7 

Just~ras ·;:;~ ~--'/ 

/: { ,'yr_"/ ------- .. 
· 7 'åe;{i~-~~:· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Ansökan avser: 

I Ordförandef? 1 ... /V 
. ~ J-,C... I ~6e\1 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

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

I Kasso; ., } r. .J-, , en,,~-an 

Med borgarkcnto i' u ~ 

2018 -03- 1 3 

Tingsryds Kommun 
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Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Kronor 

•,, 
·, _,...._...,..~ .........,._'-'+,-,'--'--'--'-~ "-1,-----,<-L..>J..__,___,."--'--'----------+-----,~"--""--=------1 

·-1 

'.l t--=-~~ -<,-CL-+----+--<-.,____----L...~ tt-=~ --------+----"'-=---~-------1 ,, 
I 

• I 

~ ;•··1--------~---------------+-----------1 

&-:' .Summa 
<rJ: , 

, Övriga upplysningar: 

.:· B / f bq a r ho 11 d I, ~11} I ro\, I a_~'>S /--N-ht ,rol-t6-
- , t • -~ 1, · ~ 11- Het111tffidxtnhen 

. 
H . 

·~, , ,_. 

I'. 
_.r 

" ,. 
" ,. 
f.. ., 

,. 
' i, 
1 

;, . 
··'l 

o/8 {70 · 
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Sida 3 av3 

Granskningsintyg 

-. , 
i 

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

Intygas av Namnförtydligande / _ • l 

-1,-t..,J ~ lt:A (,(_.(~ {)J,J 

Ort 
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Handelsbanken 
Tingsryd 
Box 137 
362 22 Tingsryd 

Kundnummer: 802494-6009 

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 

Affärs konto 507 433 092 
Gottskrivna räntor 01iif 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. 

-
~ 

==l\l ==~ 
Affärskonto (G} 
Räntesatser 
Från Okr 

2017 
0,00% 

;; ~ Statlig lnsättningsgaranti = i .. - -Kon!oformer markerade med {G)·omfatias-av-den statliga lnsättningsgarantln-.-Varje kund har rätt tili ersäitnlng
- ! 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-
=!)! • 
~ 1>1 garantin. 
- Företag: vissa kundgrupper omfattas inte av insättningsgarantin, läs mer i bifogat Informationsblad om = insättningsgarantin. 

~ 

S\lenska Handelsbanken AB (publ} 
Styrelsens säte: Stockholm 
organisalionsnr: 502007•7862 
Clearingnr: 6629 
www.handelsbanken.se/tlngsryd 

Postadress: 
Box137 
SE-36222 Tlngsryd 
llngsryd@handelsbanken.se 

Gatuadress: 
Storgatan 63 

Telefon: 
+46 {0)477 812 90 
Telefax: 

0,00+ 

Bankgiro: 
286-5012 
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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 länsförbunden runt om i 

landet inrort ett liknande system. Varje länsförbund har sina egna överenskommelser med 

föreningarna. I Kronoberg tar länsförbundet ut 48 procent, varav 10 procent av dessa skickas vidare till 

Riksorganisationen. 

Vad används partistödet till? 
De 10 procent som Riksorganisationen rar, går till kansliresurser för att leda partiets verksamhet. 

Föreningarna iar tillbaka detta i form av t.ex. kampanjmaterial, internmailsystem, 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 l~srorbund/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 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt paH:Tsl~YDS l<OMMUN 

2018 -03- 0 8 

•nr 

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 

Tomas Blomster 
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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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Sida 3 av 3 

Granskningsintyg 

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

A 

Intygas av 

Datum 

Namnförtydligande 

Torsten Larsson 
Ort 

Ryd 
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2013 -01- 2 2 

~ l~a 1 av3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Ansökan avser: 
Organlsatlonsnummer / 

4 Bo 2s /0 .- Z ;i 
Postadress 

•Vid betalning 1111 ba11ld1onlo l1rävs att l1ontobevls utfärdat av banl< bifogas. 
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Sida 2av 3 

Redovisning av lolcalt partistöd 

Beslcriv hur det lokala partistödet har fördelats Krono1· 

Summa 

Övriga upplysningar: 

~D. 'lt·~~rJ d /2ar tl)fe /rltl rJa(jot 
po.rbt's+-8d -lrd0art? , . " , 
?)/'Loja 1 Verk~ am h e/I, beratbe/se for 

fl/1~:ZD/7 bel) 31/ rrJ617 
13;laJC1 J ~ f.ko1Jo1111sk. berc/tte!I/J 

'f);!laiJCt 3 1-eSulla-/ni//1N I 
'13;/c,Ja 1-, l3a/41?sra;1/o,,-L 
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Slda3 av 3 

Granslmingsintyg 

Härmed Intygas att partiet har följt ändamålet för regler l<0mmunalt partistöd I Tingsryds l<ommun. 

lnlyga Namnrurtydllgande 

Datum e::> / _ / / 
~ ·- ~ 

Ort 

1... ,., 
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i 
Sparbanken Eken I 
Kontoslag 

Eken Företagskto 
Kontohavare 

Sverigedemokraterna Tingsryd 
Uttagsrättshavare 

Bank 

S arbanken Eken AB 

KONTOBEVIS 
Clearingnr 

8006-9 
Kontonummer 

03 181 008-8 
Kundnummer 

06802510-1224 
Kundnummer 

Telefonnummer 

0459-387 99 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 

' I 
I 

' I 
För kontot gäller Allmänna lnlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör Inte något fordringsbevis l 

I 
l 
I ------------------------r 

gentemot banken. 
X---------------------------------------------- I 

' 
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Verksamhetsberättelse Sverigedemokraterna Tingsryd 2017. 

Den andra juli delades vi från SO 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 SO 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 

grillning hos SO 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 vått tält från tidig morgon till sen kväll. 

28 august medverkade vi i kommunfullmäktige. Vi blev varmt välkomnde och 3 av oss i SO 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 ( 

skolpolitisk 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 OOOkr 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 20 I 707 - 201712 10111 ver A I 7 - Prcl 1B 

RÖRELSEINT,:{KTER 
Sponsring/reklam 
3210 Sponsorintäkter 
Summa sponsring/reklam 

Övriga fö1·e11 ingsintäkter 
.<990 Övriga ersättningar och intäkter 
Summa övriga förcningsintäkter 

Sl!MMA RÖRELSEINT,\.KTER 

RÖRELSEKOSTNADER 
Spons.-ing/reklam 
4210 Sponsorkostnader 
4230 Reklamkostnader 
Summa sponsring/reklam 

Bru ltovinst 

Övriga externa rörelscutgiftc r 
5020 Diverse inköp marknader mm 
5090 Övriga lokalkostnader 
5095 Ti !Istånd 
5420 Programvaror 
5600 Rcsccrsättningar 
5612 Försäkringar 
5990 Övriga kostnader H.k reklam och PK 
61 I O Kontorsmateriel 
6570 Bankkostnader 
6993 Lämnade bidrag och gåvor 
Summa övriga externa rörelseutgifter 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 

Rörclscrrsuftat 

Resultat efter finansiella poster 

ARETS RESliLTAT 

,, , ,· · 
·----'------'----'~--·- ' -· . 

DENNA. PER.I( 
170702-1712 

3 100. 
3 I 00, 

55 185, 
55 185, 

58 285,, 

-1 000,( 
- I 19.( 

-I 119,1 

57 166,C 

-633 ,( 
-2 10~ ,( 

-250,( 
-1 ~rns.c 

-592.C 
-I 5-+6,C 

-500_( 
-5 .:187.C 

-62.5 
-155.0 

-12 813,5 

-13 932,:i 

-l4 3SJ,l 

-U 353,1 

44 353,l 
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I Baläitsra.p.por:t ., 
~ .. . . 

I 

j Sverigedemokraterna Tingsryd 

: Period 201707 - 20171] tom ver A 17 - Prel l B 
; 

ING BALANS 
170702 TiIL_G_;\_N-

1
G_'_A_R _ _ _____ __________ _ -----·------

Omsättn ingstillgå nga r 
Kassa och lrn n k 
1930 Företagskonto 
Summa kassa och banl.; 

Summa omsättningstillgång:1r 

Sl.1MMA TILLGANGAR 

EGET OCH FR;\.MMANDE KAPITAL 
Eget kapital 
13e.räknat resultat 
Summa eget kapital 

Sl ;i\·IMA EGET OCI-I FR1\MMANDE KAPJTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
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Ansökan avser: 

I Ordförande ~d~ ~ 

lOlt/0-

Ansökan om kommunalt pa 

Organlsallonsnummer 

80ltt 

sida 1 av 3 

ist.u··:u--------, 
TINGSRYDS l<OMMUN 

2018 -03- 0 5 

2(:; f - l 

"Vid betalning tlll bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

I Kassör 
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Sida2av3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

A 

( &r~ ;:6--1 ,IL dr-< 0hr i., 'ttf a,,_o /4 ✓.r- Il ,I. '1YJu,IM ,\ 

- h)I h1;~ it,&UJ<, J I J 000~-
·J _.,, 

~ Ji,IA / 1i'«A hJiJ(., f "'-rvvi 
,, 

() i' i"' l..b, W--t-e., I✓ I 
&(1..lV'5'v.~. 

_J V 

Summa ():--

Övriga upplysningar: 
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Granskningsintyg 

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

Intygas av . _ .-- - _ • ..// ,.-,,:?' _.--· 

-~~~ 
Datum 

2.<J/'8 - C.>5-16 

Namnförtydligande 

F/,as 
Ort I I 

/v 1 ,1v/ e.1 
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Swedban 

TINGSRYDSAL TERNATIVET 
BJÖRN HVORNUM 
FRYGGESTORP14 

360 24 LINNERYD 

Företagskonto8169-5,924 774 265-4 
IBAN: SE08 8000 0816 9592 4774 2654 

Kontohavare: 
Tlngsrydsalternativet 

Bokf.- Trans.- Beloppet avser 
datum datum 

170331 Ingående saldo 

KONTOUTDRAG NR 2 

2017-12-29 

8169-5 

Swedbank AB (publ) 
BOX 124 

362 22 TINGSRYD 

Valuta: SEK 
Bankens BIC: SWEDSESS 

Belopp 

329156 

Saldo 

171206 171206 BG Kontoinsättning 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 till 

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

Den del som överstiger 
250.000 kr: 0,00 % 

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

( 

( 
\ 

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

SWedbanl< 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 

TINGSRYDSAL TERNATIVET 
BJÖRN HVORNUM 
FRYGGESTORP14 

360 24 LINNERYD 

Tingsrydsalternativet 

Pris för perioden 

Föreningserbjudandet 
068024705561-01 

2018-01-01 - 2018-12-31 

AVI 

2017-12-29 

8169-5 

Swedbank AB (publ) 
BOX 124 

362 22 TINGSRYD 

Konto 8169-5,924 774 265-4 

Summa: 

329157 

Pris 

900,00 

900,00 

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

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

Skyttegatan 4 
Tingsryd 

Telefon 

0477-451 00 
Momsregnr: SE663000013801 

Orgnr: 5020177753 

- I 
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f.iTingsryds 
\:!;J l{.ommun 

) l l ·~ ,11 - '11__1 

RUTIN Ansökan om partistöd 

2017-11-14 

;! 

1. Ansökan om paiiistöd inlämnas av de p811ier som har rätt att söka, till kommunled-

ningsförvaltningens kansliavdelning senast vid mar~ månads utgång 1 1 
, ' • I ( / 

2. Ansökan består av tre delar 1 

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

b. Redovisning av vad pa11istödet har använts till 

c. Granskningsintyg 

3. Blanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida 

4. Ansökan och granskningsintyg ska vara behörigen unde11ecknade 

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 fattar beslut om utbetal

ning 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemslda 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 

Ansökan avser: 
~url~ k person (Reglslre~a~ lo~al part~~nlng) 
\lo-.'\,\St~I" D.d•,iv\- I i 'v\ 

Adress C./e> ; J, ;;-0 ( .S -al:.✓\ 

\.(. ., ('.) A.-\::.. C."" .3 g 
Telefon 

ö7ö ,_ 2..:?,~~ 1b5"" 

Ordförande 

A\.\de1s t~ h, .. \i\. d 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Organlsallonsnummer 

Postadress 

3 b.'2. 8 A t \.\-\~b (l ~ ' 
Bankkonto eller BG/PG' 
(söc,b..., Q,3 no 3ga-1 

' I . "Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 
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Sida 2 av 3 

•
Tingsryds 
kommun 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

. ·13.a · ·-

6 IF[) ! -

2STJ,, -

Summa I b. L\ '.- ,-

Övriga upplysningar: 

·:r_~ \. . b~lo tf O. \:l /Ct.. lf h~~~& 1 s,o. ✓ c.& fs- 1 
\) ev\ -~ r 0 \. '2 tJ \ ~ . 
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Tingsryd~ 
kommun 

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 fått 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) 

..J - ~ ) ., ~ \ 
. '. Q'\ l ~ ~ 01)'.)\1•U-~ \\ - ,. ~ cl J l~OJ 
\)nde underskrift) I 

Almeboda 

Post 

Karlskronavägen 10 
360 23 Almeboda 

SYNK20.16.214 

Besök 

Karlskronavägen 10 

Tfn 

0477-484 80 

Fax 

0477-602 34 

Sign 

Sparbanke" Eken AB 

Bankgiro 

981-0060 

Styrelsens säte: TINGSRYD, Org nr 616406-0674 
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