
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Tid: Måndagen den 28 maj 2018, kl. 09.00 - OBS tiden! 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Årsredovisning Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

5. Förbundsordning Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

6. Ny förbundsordning för Sydarkivera 

7. Arrenden för föreningar 

8. Försäljning av mark till Väckelsång-8:10 

9. Försäljning av mark till Väckelsång 16:1 

10. Ny gruppbostad LSS vid fastigheten Nestorn 2 

11. Upphävande av uppdrag - sammanläggning av 
hemtjänstområdena 

12. Motion om att personal vid gruppboenden kan 
nyttja leasade bilar 

13. Framtida finansiering av goda ideer för idrott, 
friskvård och hälsa 

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 



14. Besök från häst- och travsportanläggningen 
Medverkar gör Anders Gustavsson och Mats 
Nilsson 

15. Information om familjecentral i Tingsryds kommun 

16. Faderskapsärende 

17. Faderskapsärende 

18. Meddelanden 

19. Delegations beslut 

20. Remisser 

21. Statistik 

22. Aterrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

23. Kommunledningsförvaltningen informerar 

24. Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån 
uppsiktsplikten 

~-05-21 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Kl. 13.00 

RE,PG Kl. 13.30 

RO Kl. 14.15 

RO 

~~ 
1· 

färgen Wijk 
ekreterare 



Ärende4 
0 

Arsredovisn i ng 

Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 

1



2

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-30 

Justerare 

§ 138 

Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dm 2018/498 170 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 

2. Kommunfullmäktige beviljar enskilda förtroendevalda i 
förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har i beslut 
2018-03-07 § 9 godkänt årsredovisning 2017 för kommunalförbundet. 
Revisorerna tillstyrker i revisionsrapporten att direktionen beviljas 
ansvarsfrihet. För mer information hänvisas till bifogade beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-03-07 § 9 
2. Årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
3. Revisionsrapport PWC 
4. Revisionsberättelse 

I Utdragsbesfyrkande 
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RÄDDNJNGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida3 av9 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dm. 2018/21- 042 

Årsredovisning 2017 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1. Ändra i årsredovisningen, not 4, så att kommunbidragen stämmer 

överens med beslutade deiningstal. 
2. Godkänna årsredovisning 2017 och överlämna den till 

kommunalförbundets revisorer och medlemskommuner. 
3. Täcka underskottet på 103 ooo kronor med pengar från eget 

kapital. 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef Per Pettersson redovisar 2017 års bokslut. Årets 
resultat uppgår till ett minus på 103 oo o kronor vilket innebär att det 
finansiella målet inte har nåtts. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 

Yrkande 
Åke Carlson (C) yrkar på att not 4, medlemsbidrag, i årsredovisningen 
ska ändras så att kommunbidragen stämmer överens med beslutade 
delningstal. 

Mikael J eansson (S) instämmer i Åke Carlsons (C) yrkande. 

Beslutsexpediering .. . 
Räddningstjänsten Östra Kronobergs revisorer :r<;jell Danielsson, Sven-Erik Svensson och OI]an Davoust 
PwC, Caroline Liljebjörn 
Ekonomichefen, Tingsryds kommun 
Ekonomichefen, Lessebo kommun 
Ekonomichefen, Uppvidinge kommun 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justel"ande sign 

/~ (_ v'--
Utdragsbestyrkande 

/ 1 
[IN 
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Dnr: 2018/499 170 

Förbundets revisorer 2018-04-05 

Till 
Kommunfullmäktige i 
Lessebo 

Revisionsberättelse år 2017 

Tingsryd 
Uppvidinge, samt 
Direktionen 

Vi har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet 

under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 

för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 13 

Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt utträde 

ur förbundet. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig, 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag. Det finansiella målet i ägardirektivet 

uppnås inte i och med årets resultat. 

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås eftersom 

årsredovisningen inte innehåller någon regelrätt uppföljning av ägardirektivets 

verksamhetsmål. 

' 
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Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och 

intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under 

året: 

• Granskning av delårsrapport 

• Granskning av årsredovisning 

~/-
Kjell Danielsson 
Av Uppvidinge kommun 
utsedd revisor 

Sven-Erik Svensson 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

rjan Davoust 
Av Lessebo kommun 
utsedd revisor 
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Förvaltnings berättelse 

Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets 
verksamhet sammanställs vid tre tillfällen per 
år, dels fyra- och åttamånaders 
resultatinformation som delårsrapporter, dels 
en tredje som särskilt dokument, 
årsredovisning. Såväl årsredovisning som minst 
en delårsrapport skall föreläggas 
förbundsdirektionen jämte att revisionen 
inlämnar sin skriftliga bedömning. 

Syftet med resultatinformationen är att 
direktionen, dess revisorer och medlems
kommunerna erhåller löpande information om 
verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, 
personal och ekonomi en1igt god ekonomisk 

Uppdraget och styrdokument 

Förbundsordningen är det dokument som 
reglerar uppdraget från medlemskommunerna 
till kommunalförbundet. Förbundsordningen 
fastställs av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, senast reviderad under 
2014. Enligt ändamålsparagrafen i 
förbundsordningen är förbundets uppdrag 
följande: 

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

Förbundets huvuduppgifter är att 
arbeta forebyggande och stödja den 
enskilde så att denne kan ta sitt ansvar 
for att eliminera, förhindra och 
begränsa olyckor samt att rädda 
plötsligt hotade värden i form av liv, 
egendom eller mi"ljö, 

Förbundets uppgifter framgår närmare i 
dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" och 
"handlingsprogram för räddningstjänst", villm 
båda ska beslutas för varje mandatperiod . 

3 

hushållning. I sammanställningen ingår 
resultat- och balansräkning jämte underlag till 
periodiseringar. Dock redovisas ej någon 
fullständig notförteclming i delårsrapporten. 
Redovisningen har skett enligt kommunal 
redovisningslag och i överensstämmelse med de 
rekommendationer som utgivits av Rådet för 
kommunal redovisning. 

Handlingsprogram för innevarande 
mandatperiod beslutades först i juni 2016. 

Beträffande redovisning av måluppfyllelse 
bygger årsredovisningen mestadels på att 
redovisa vad som utförts, statistik etc. 
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Sammanfattande redogörelse 

Fördelning av kostnader 
Vid bildandet av kommunalförbundet 

bestämdes att kostnaderna för verksamheten 

skulle fördelas utifrån respektive 

räddningstjänstorganisations resultat för år 

2001. Omräknat till procent innebar det 

25,7% för Lessebo kommun, 37,0% för 

Tingsryds kommun och 37,3% för Uppvidinge 

kommun. Fördelningen är fastställd 

förbundsordningen och gäller fortfarande. 

Under en längre tid har Uppvidinge kommun 

hävdat att man vill revidera fördelningen. I 

december 2016 beslutade kommun

fullmäktige i Uppvidinge kommun att begära 

kommunens utträde ur förbundet. Enligt 

uttalande finns dock en vilja att även framgent 

ingå i förbundet. 

Kostnaderna för räddningstjänst-

verksamheten och fördelningen av desamma 

diskuteras inom s.k. ägarsamråd. I denna 

konstellation företräds medlemskommunerna 

av respektive kommunfullmäktiges 

presidium samt kommunstyrelseordförande. 

Vid möte i början på 2017 bestämde 

ägarsamrådet att låta en extern konsult göra 

en genomlysning av organisation och 

verksamhet. 
I uppdraget ingick tre delar, ekonomi, 

operativ organisation och andra 

formeringsalternativ utöver kommunal

förbund. Rapporten var klar och 

överlämnades till ägarsamrådet i maj månad 

men har inte lett till några uttryckliga direktiv 

till förbundsdirektionen. 

Vilka som ingår i ett kommunalförbund, vilket 

uppdrag förbundet har, hur kostnader ska 

fördelas etc. är grundläggande 

förutsättningar. Det vi nu kan konstatera är att 

frågan om kostnadsfördelning inte bara drar 

ut på tiden utan även innebär risk för 

upplösning av förbundet. Således mycket 

ogynnsamma förutsättningar för 

förbundsdirektionen och organisationen 

relaterat till kvalitetskrav på verksamhet och 

psykisk arbetsmiljö. 

Arbetstagarorganisationen Vision framförde 

ett tydligt krav på arbetsmiljökartläggning 

4 

vid MBL-förhandling inför minskning av 

ledningsorganisationen 2016. 

Mot bakgrund av tillkommande behov i form 

av påverkan av Uppvidinge kommuns 

utträdesbeslut genomförde Previa (RÖK:s 

avtalade företagshälsa) kartläggningen. 

Överlämnad rapport klargör att det finns rent 

interna områden som behöver utvecklas men 

tyngdpunkten pekar på negativa effekter 

relaterade till "olöst fördelningsfråga och 

utträdesbeslut". Det vill säga förbundets vara 

eller icke vara. 

Med tanke på att organisation och verksamhet 

förmåge- och kvalitetsmässigt står sig mycket 

väl visavi förväntan är det synnerligen 

anmärkningsvärt att förbundets medlems

kommuner inte förmår hantera 

ekonomifrågan på ett bättre sätt. Att det 

dessutom gäller en lagstadgad verksamhet 

gör inte saken bättre. 

Verksamhetssystem 
Under hösten 2016 bytte förbundet 

verksamhetssystem, från CORE till Daedalos. 

Beslutet att genomföra förändringen togs av 

samverkansskäl. Som i de flesta fall när byte 

sker av stödsystem innebär det problem av 

olika slag. I stort kan dock noteras att 

implementeringen gått bra. 

Länsövergripande överenskommelse för 

komplettering av "moduler" (Oculus) i 
systemet har träffats. Genom dessa tillägg 

förbättras förutsättningarna för samverkan 

inom länet ytterligare. 

Arkiv 
Att ordna gallra och förteckna diarieförda 

handlingar i arkiv har av resursskäl länge 

varit eftersatt. Genom köpt tjänst av 

Sydarkivera (ca 100 timmar) är nu den delen 

klar t.o.m. 2012. 
Diarieförda handlingar eget 

verksamhetssystem 
(förebyggandeverksamheten) är dock inte 

genomgångna. 
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Extern utbildning 
Förbundsdirektionen återförde i samband 

med beslut om budget för 2017 en 

heltidstjänst. Rekrytering av ansvarig för 

extern utbildning och information fullföljdes i 

början på året och anställd befattningshavare, 

Christian Johansson, började den 15 maj. 

Räddsam Kronoberg 
Innevarande år är det tredje och sista som 

projektet erhåller ekonomiskt stöd från 

staten. "Sakta men säkert framåt" är ett 

omdöme som stämmer ganska väl. Ett antal 

aktiviteter med tydliga 

samverkanskopplingar pågår, bl.a. "kem 

Kronoberg" och "ledningssystem 2020". 

Gemensam upphandling av rökdykarradio är 

fullföljt och leveransavtal för utbyte av 

räkskyddsutrustning tecknades i januari 

2018. 
och med 

verksamhetsledare 
senhösten. Han 
Ingvarsson. 

annan tjänst slutade 
Håkan Helgesson under 
efterträds av Conny 

Skogsbrand Gillbonderyd 
På mors dag, 28 maj, utbröt en större 

skogsbrand söder om byn Gillbonderyd i 

Uppvidinge kommun. Branden startade i 

anslutning till en hyggesbränning belägen i 

Nybro kommun som genomfördes den 22 

Lessebo i mars 2018 

Per Pettersson 
Räddningschef 

5 

maj. Branden kom att uppta stora resurser, 

egna, andra räddningstjänstorganisationers, 

försvarsmaktens, LRF:s med flera. Enligt 

beräkning av Skogsstyrelsen svarar den 

brunna skogen mot en yta av knappt 160 ha. 

Samma eftermiddag/kväll inträffade dels 

ytterligare en skogsbrand vid Sävsj öström ( ca 

20 ha), en trafikolycka mellan Älghult och 

Aseda. Därutöver en tankbilsolycka i Nybro 

kommun där styrkan från Lessebo togs i 

anspråk i och med behov av deras resurs 

"tung räddning". Med stor tillfredställelse 

noteras att utvecklingen av samverkan ger 

goda resultat. Det är i synnerhet i samband 

med större och/eller flera olyckshändelser 

som betydelsen av goda samverkansrutiner 

är direkt avgörande för hur bra, eller dåligt, 

en insats kan genomföras. 
Bidrag för räddningstjänstkostnader enligt 

lag om skydd mot olyckor söktes för branden 

i Gillbonderyd av drabbad kommun, 

Uppvidinge, och uppgick till 4 061 051 kr 

(förbundsordningen § 10). MSB beslutade att, efter 

avräkning av kommunens självrisk, 318 856 

kr, återställning av mindre badplats i 

Alsterfors, 9 224 kr och minskning av 
övergripande kostnader, 92 kr, godkänna 

utbetalning av 3 732 879 kr. Motsvarande 

belopp är fakturerat och överfört från 

Uppvidinge kommun till RÖK. 
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Årets verksamhet 

Förbundsdirektion och revisorer 

Ledamöter 

För Lessebo Kommun 
Monica Widnemark, ordförande 
Marianne Nilsson t.o.m. 2015-09-27 
Börje Erlandsson fr.o.m. 2015-09-28 
Anders J onsäng 

För Tingsryds Kommun 
Mikael J eansson 
Birgitta Söderlind Hörberg 
Marie-Louise Hilmersson 

För Uppvidinge Kommun 
CamHla Ymer 
Åke Carlson, vice ordförande 
Erik Ragnarson 

Ordinarie revisorer 
Sven-Erik Svensson 
Örjan Davoust 
Kjell Danielsson 

Ersättare 

Lars Altgård 
Börje Erlandsson t.o.m. 2015-09-27 
Ingegerd Widerström fr.o.m. 
2015-09-28 
Sölwe Franzen t.o.m. 2017-10-10 
Simon Walfridsson, fr.o.m. 2017-10-23 

Barbro Svensson 
Per-Axel Persson 
Björn Elmqvist 

Peter Skog Lindman 
Yvonne Wilhelmsson 
Ingemar Hugosson 

Kommun 
Tingsryd 
Lessebo 
Uppvidinge 

Underställd direktionen finns räddningschef och fyra områdesansvariga brandmästare (i.intern 

utbildning och övningsverksamhet, 2.drift /underhåll/ samband/ 1armp1aner, 3.tillsyn / 

ti11ståndshantering /yttrande/ samråd, 4.extern utbildning/ information). 

Personalansvar RiB-anstä11da och lokaler under året tillförda uppgifter för räddningschef. 

Extern utbildning/ information bedrevs ej under perioden september 2016 till juni 2017. Återupptogs 

vid halvårsskiftet 2017 i och med anställning av områdesansvarig. 

6 
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Verksamhet 

Intern utbildning och övning 

Kompetensutbildning 
Kurslutbildning, konferens Antal Från station/styrka 

deltagare 

Preparandkurs (2 v.) 16 L-o 2, H-p I, A-a 2, U-t 2, Konga 3, L-a I, 
K-a 3, T-d I, Ryd I 

Rökdykarkurs (3 dgr) 14 L-o 2, H-p I, A-a 2, U-t I, Konga 2, L-a I, K-
a3, T-d I, Ryd I 

Räddningsinsats (5+2 v) 5 L-o !, T-d 2, A-a I, L-a I 

Räddningsledare A 3 L-o 2, T-d I 

Räddningsledning B 2 Ledningsorganisationen 

Tillsyn B I Ledningsorganisationen 

Körkortsutbildning, C-kort 8 A-a I, R-a I, Konga I, Ryd I (4 ännu ej 
klara) 

D-HLR (6 tim, krav för delegation IVPA) 15 L-a 2, A-a 3, L-o 3, T-d I, R-a I, Ryd I, U-t 
2, Konga I, H-p I 

Förarbevis Bronto Skylift ( 8 t) 6 T-d 5, A-a I 

Räddningsfrånkoppling (8 tim) 14 Ledningsorganisationen 8, L-o 6 

Holmatro Certifiering (4 tim 10 L-o I, H-p I, K-a I, N-t I, A-a I, A-o I, L-a 

instruktörsutb,) I, T-d I, R-a I, Ryd I 

Brandfarlig vara ( I dag) 2 Ledningsorganisationen 

Regional Samverkanskurs (RSK) I Ledningsorganisationen 

Ledarskapsutbildning (2+2 dagr, IRL) 2 L-a I, T-d I 

Motorsågsutbildning (3 dagar) 15 L-o 3, Konga I, H-p I, L-a 2, T-d 2, U-t 2, 
Ryd 2, Å-a I, R-a I 

Utryckningskörning (8 tim 
Å-a I, ledningsorganisationen 3 instruktörsutbildning) 4 

Utryckningskörning (3 tim teori) Samtlig personal vid stationer utan 
beredskap 

Utryckningskörning (4 tim praktik) Samtliga chaufförer vid stationer utan 
beredskap 

Skånsk brandskyddsdag 5 A-o I, L-o I, H-p I, R-a I, Konga I 

Konferens BRAND 2017 (Linköping) I Förbundsdirektionen 

Utlagd/schemalagd övningstid (timmar) 
Utlagd/schemalagd tid Registrerad/utförd tid 

Deltid med beredskap 7 945 tim 7 014 tim 

Deltid utan beredskap 668 tim 550 tim 

Summering 8 613 tim 7 564 tim 

Sammanställning personal 

Slutat under året, RiB-anställda ( deltid) 24 

Slutat under året, AB-anställda (heltid) I* 

Beviljade uppsägningar ( uppsägningstid pågår) 2 

Vakanser deltidsbrandmän (inkl. pågående uppsägningar, per den 3 I dec.) 14 

Antal nyanställda 20 

Antalet ansökningar med pågående test/undersökning 17 

*) Nav -17, Björn Svanberg, å/derspenstan 

7 
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Händelser /utryclmingsstatistik 

Antal utryckningar fördelade på händelsetyp 

Olyckstyp 2017 2016 2015 Totalt 

Brand i byggnad 50 53 62 165 

Brand ej i byggnad' 38 95 65 

Brand i skog/terräng 28 226 

Trafikolycka 157 138 121 416 

Utsläpp av farligt ämne 10 13 14 37 

Drunkning- / tillbud 7 2 2 11 

Nödställd person 5 4 I 10 

Djurräddning (nödställt djur) 4 3 4 11 

Stormskada - 0 0 -
Bergras / jordskred - 0 0 -
Annat ras - 0 0 -
Oversvämning av vattendrag - 0 0 -
Annan vattenskada I 4 0 5 

Annan olycka/tillbud 11 7 8 26 

Automatlarm, ej brand2 98 146 93 337 

Förmodad brand - 15 11 26 

Falsklarm brand - I 0 I 

Förmodad räddning - 6 8 14 

Falsklarm räddning - I I 2 

I väntan på ambulansj 76 68 70 214 

Hjälp till ambulans 13 2 5 20 

Hjälp till polis 0 I 0 I 

Felindikering från aut larm - 0 0 -
Vattentransport - 0 0 -
Trygg hets larm - 0 0 -
Säkerhetsvakt - 0 0 -
In brottslarm - 0 0 -
Hiss ej nödläge I - 2 3 

Annat uppdrat 35 17 45 97 

Totalt 534 576 512 1622 
" 

. , .. 
I) T.o.m. 2016 innefattar siffran "brand i skog/terrang", fr.o.m. 2017 sarredov1sas "skog/terrang" . 

2) Ca 125 objekt är anslutna till SOS Alarm AB. 

3) Utförs enligt avtal med Kronobergs läns Landsting fr.o.m. 2009, nytt avtal fr.o.m. 2013-04-15 (fr o.m. 2015-01-0 I Region Kronoberg) 

4) De flesta av händelserna "annat uppdrag" utgörs av telestörning, problem vid larmöverföring etc. 

Således utan någon form av räddningsinsats. 

Summa persontimmar registrerade på "insats": 6182,83 timmar. 

Några specifika händelser 
Januari, nyårsdagen, skolbrand Sandsbro. Lednings- och släckresurser från RÖK larmas 

som förstärkning till Värends Räddningstjänst. 
Februari, drunkningstillbud, Tingsryds kommun. Flera vuxna som går igenom isen i 

samband med aktivitet skridskoåkning. 
Februari, brand i byggnad, Lenhovda. En person omkommer. 

Maj, brand i byggnad Klavreström, totalskada. 
Maj, brand i flerbostadshus Tingsryd. Spridning till vind men begränsas. 

Maj, skogsbrand Gillbonderyd och Sävsjöströrn, 160 respektive 20 ha. 

September, drunkning sjön Asnen, en person omkommer. 

Oktober, trafikolycka Urshult, en person omkommer. 

November, trafikolycka Rv 25, en person omkommer. 

8 
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Bilder skogsbrand Gillbonderyd 

1:a larm inkommer till räddningstjänsten Nybro 2018-05-28, ld. 12:47:47 

Räddningstjänst enligt LSO avslutas 2018-06-02, ld. 17:07:35 

Övre bild visar del av Gillbonderyd kl. 19.48, 

söndagen den 28 maj. (foto: skogsbrandflyget 

Kalmar län) 

Bilden tlll höger tagen kl. 01.18, måndagen den 29 

maj i riktning SO från byn. (foto: 

räddningstjänsten) 

Bilden nedan tagen där branden började och I 

spridnlngsrlktnlngen, september 2017. Notera det 

brända vagnschassit som står på länsgränsen 

Kalmar/Kronoberg. (foto: räddningstjänsten) 

9 
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Drift/underhåll fordon och utrustning 

Dessbättre ytterst få haverier eller mer 
kostsamma reparationer. Under 
skogsbranden i Gillbonderyd gick en del 

materiel (slang o armatur) till spillo. Den 
nyanskaffning som erfordrats är dels 
redovisad som investering och dels upptagen 

i bidragsansökan MSB. En bogserbar 
motorspruta havererad. Pumpdelen helt 
utbytt av W Ruberg AB vilket bedömdes mest 
kostnadseffektivt (skedde med 2 st d:o under 
2016). 

Under maj månad inträffade ett antal bränder 
av större omfattning, både i byggnader och i 
terrängen. Kulmen kan man säga var 
bränderna den 28:e. Att ta om hand och 
iordningställa materielen är resurskrävande. 
En förstärkning gjordes över sommaren 
genom timanställning av förbundets tidigare, 
numera pensionerade, tekniker. En eloge till 
dessa båda för mycket väl utfört arbete. 

Så kallade lyftkuddar har bytts ut vid samtliga 
beredskapsstationer. Denna utrustning skall 
kontrolleras med jämna intervall och den har 
ett "bäst före datum", vilket passerats. 

En stor andel av förbundets 

rökskyddsutrustning är gammal och uttjänt. 
Upphandling gemensamt med Värends 
Räddningstjänst och Räddningstjänsten 

Älmhult fullföljdes i januari -18. Processen 
dessvärre försenad varför 
förbundsdirektionen beslutade att föra över 

Budgetavräkning, Investering 

innevarande års avsatta investeringsmedel 
till 2018. En ingående del i rökskyddet, 
rökdykarradio, är inköpt, monterad och klar. 

En tvättanläggning för rengöring av 
rökskyddsutrustning har installerats vid 

stationen i Tingsryd. Sedan tidigare finns en 
likadan i Lessebo. 

Rapporterna om negativa miljöeffekter av 
skumanvändning föranledde ombyggnad av 
släcksystemet på ett av förbundets fordon. 
Släck-räddningsbil i Lenhovda är numera 
anpassad för ett betydligt mindre 

• miljönegativt system för tillsats av 
skum/släckmedel. 

Försålda och köpta fordon 
Under året har två transportbilar/personbilar, 
en tyngre bil ("depåbil") och tre släpvagnar 

sålts. 

En bil av typ VW transporter har köpts och 
utrustats med materiel för externa 
utbildningar. 

Begagnad tyngre bil har köpts och utrustats 
som ersättning för "depåbil". 

Två st begagnade släck-räddningsbilar 
köptes sent på året. Den ena av dessa 
kommer att ersätta nuvarande reservbil och 
den andra ersätter under våren -18 nuvarande 
släck-räddningsbil i Linneryd. 

Verl<samhet Budget 2017 Redov 2017 Avvil<else 2016 

Specialfordon 0 509,7 -509,7 0 

Släcldräddningsbil 600 300,0 300,0 293 

Andningsskydd 2 500 0 2 500,0 0 

FiP och transportfordon 300 0 300,0 459 

Rökdykarradio 0 305,1 -305,0 0 

I 0 årsinventarier 400 0 400,0 I 125 

3 årsinventarier 0 25 0 0 

Totalt 3 800 I 139,8 2 660,2 I 877 

I kolumn ZO I 6 redovisas utfall helår 

10 
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Lokaler 

Förbundets verksamhet bedrivs i förhyrda 

lokaler. Hyresvärdar är medlems
kommunerna direkt eller kommunala bolag, 
utom för brandstationerna i Konga respektive 
Aseda där fastigheterna är privatägda. 
För flera av stationerna återstår behov av dels 
renovering av personalutrymmen och dels 
anpassning/tillskapande av skilda 
duschutrymmen. 

För en aktuell, Kosta, påbörjades ombyggnad 
och viss renovering under november. 

Efter initiativ från ägaren till brandstation 
Aseda, Karin Lindberg Fastigheter AB, ställde 
sig förbundsdirektionen positiv till 
nybyggnation. Ägarens motiv är relaterat 
dels till nuvarande byggnads begränsningar 
och behov av ytterligare lokaler för den 
bilverkstad som också finns i huset. Bygglov 
är beviljat och ny brandstation kommer att 
uppföras utmed samma gata som den 
nuvarande, dvs. Lillgatan. 

Kommande byte av fordon i Linneryd medför 

att porten måste vidgas och därmed bytas. 

Förebyggande brandskydd, tillsyn och tillståndshantering 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2016 Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2016 

Tillsyn enligt LSO 1/LBE2 50 22 Tillstånd brandfarlig vara 29 12 

Yttrande socialnämnd 55 29 Tillstånd explosiv vara 8 5 

Yttrande byggnadsnämnd 67 117 Sakkunnigutlåtande på begäran av 
6 

förundersökningsledare 8 

Yttrande polismyndigheten - 5 

1 )Lag om skydd mot olyckor 

2)Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Antalet gjorda tillsyner under 2017 är 

betydligt fler än förgående år och har sin 

förklaring till utökad bemanning under del av 

året. 
Förebyggandeavdelning har under del av 

2017, jan-okt, utgjorts av två medarbetare där 

en stor del av arbetet har skett parallellt dem 

emellan. Förhållandet relaterat till 

pensionering som inföll under hösten. Den 

möjlighet till kvalitativ överlämning som 

detta medförde ses som mycket positiv. 

Tillträdande områdesansvarig har under 

våren utbildats i MSB:s regi genom kursen 

"tillsyn B". 

Sotning och brandskyddskontroll 

I 

Verksamhetssystemet Daedalos är en central 

förutsättning för det förebyggande arbetet. 

Dock har hanteringen under en 

inkörningsperiod* varit tidskrävande. 

Inom Räddsam Kronoberg har 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

representant i den styrgrupp som har att 

verka för gemensamma riktlinjer för det 

förebyggande arbetet länet, 

kompetensutveckla personal i förebyggande 

frågor, organisera erfarenhetsutbyte etc. 
*)Konvertering från CORE till Daedalos akt 2016 

Måluppfyllelse sotning och brandskyddskontroll (bsk) per distrikt 

Sotning, % av Genomförda bsk 3- och Antalet meddelade förelägganden i 

årsfrist 6-årsobj. samband med brandskyddskontroll 

Uppvidinge 98 % 643 0 

Lessebo 95 % 864 0 

Tingsryd 91 % I 381 2 

Genomsnitt 94,66 % 

11 
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Förebyggande brandskydd, information och utbildning 

Sammanställning över genomförda utbildningar 
Inom ( )2016 

Utbildning/ V" Tingsryd Lessebo Uppvidinge -o 

kurs ant delt ant delt ant delt 

Brand och (25) (38) (I 0) (191) 
säkerhets 43 4 19 50 
utbildning 

Brandskyddsombud/ (6) (0) (0) 
SBA 0 0 0 

Brandskyddsutbildning för (0) (32) (42) 
semestervikarier inom 0 25 61 
vård/omsorg 

"Brandinformation" (0) (43) (0) 
"Peppar/Peppar" 42 26 47 
"Hesa Fredrik" 

"Heta Arbeten" (30) (40) (27) 
55 14 0 

Brand/konsekvens (0) (0) (165) 
information grundskolan 0 12 0 
(Upp i rök) 

Praktik, Utrymning (0) (I 00) ( 15) 
Handbrandsläckare 0 0 0 

"Sota Din egen skorsten" 

Restaurang o (0) (0) (0) 
Alkoholservering 0 0 0 

HLR, "hjärt- (0) (0) (0) 
lungräddning" 0 0 61 

Summa/kommun (74) (225) (440) 
101 96 219 

Totalt antal deltagare (739) 
459 

12 

Kommentar 

Detta är en utbildning som framhåller den enskildes ansvar 

och hur viktig deras insats är för en minskad 
skadeutveckling, både förebyggande och vid en olycka, vare 

sig det gäller en arbetsplats eller hemmiljö. 

I lag om skydd mot olyckor föreskrivs att varje verksamhet 

ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I detta 

ingår en brandskyddsorganisation med beskrivning av olika 

ansvarsroller där brandskyddsombud är en del. 

Utbildningen är en grundkurs för dem som är utsedda att 

vara brandskyddsombud. Även riktad till 
verksamhetsansvariga. 

Utvecklingen visar att man i kommunerna anser utbildning 

i brandskydd som viktigt även för vikarier. 

Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, eller för 

specifika intressegrupper, exempelvis PRO och SFI. I - 2 

timmars information per tillfälle. 
Ett antal av dessa utbildningar/informationer genomförs i 

samverkan med FRIS (Föreningen Räddningskårer I 

samverkan) 
"Hesa Fredrik" - riktad krisinformation till 

mellanstadieelever i samverkan med Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 

För ett antal yrkeskategorier, eller egentligen 

arbetsmoment, fordras en särskild behörighet. 

Utbildningen leder fram till ett certifikat som är giltigt i fem 

år. Deltagarna kan komma från alla medlemskommunerna, 

eller annan ort, oavsett var utbildningen genomförs. 

Riktad utbildning/information till grundskolor, som efter 

skadegörelse, bränder, oroligheter etc. hör av sig till 

räddningstjänsten 

Praktisk tillämpning i handhavande. Normalt ingår 

släckövningar i utbildningen. Denna utb speciellt anpassad 

efter kundens önskemål 

Förbundet har till Studieförbundet Vuxenskolan sålt 

instruktörstjänst. 1-3 studiecirklar per år vari ingår bl.a. 

anläggningskunskap, eldnings- och sotningsteknik och 

allmänt brandskydd. Även i Kalmar län 

I samarbete med alkoholhandläggarna, Länsstyrelsens 

utbildning för tillståndsinnehavare/söl<ande 

Grundutbildning för att kunna påbörja adekvat första hjälp 

vid hjärtstopp 
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Övriga aktiviteter, information och utbildning 

Flertalet besök på förskolor där en brandman dels visar "Bamses Brandskola" och svarar 

på frågor från nyfikna barn. 

Deltog på julskyltning på flertalet orter och 2017 riktade vi in oss på att prata om 

brandskydd i hemmet med besökarna. 

Verksamheten 2017 avseende ekonomi 

Nettokostnadsökningen för förbundet uppgår till 1,3 % (4, 7 %). Arets resultat uppgår till -103 tkr (-

466 tkr) vilket innebär att det finansiella målet inte har nåtts. Ingående balanserat resultat uppgår 

till 973 tkr. 
Eftersom förbundet ej har något av förbundsbildarna erhållet kapital må årets resultat balanseras 

över i ny räkning vilket ger ett utgående eget kapital, ackumulerade vinstmedel som kan 

användas till att täcka framtida underskott, upp till 870 tkr. Balanskravsresultatet är därmed 0 tkr 

enligt not 15. 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har lämnats vid två tillfällen till Direktionen. 

Budgetavräkning, drift 

Budget2017 Redov2017 Avvik. %-förbr 2016 

Verksamhetens intäkter -1 100 -1 168 68 106,26% -1 028 

Direktion och Ledning mm 10 386 9 168 1228 88,17% 9 984 

Beredskap, utbildning 19 742 19 821 -79 100,40% 19 897 

Lokaler 3 824 3 973 -149 103,89% 3 972 

Drift o underhåll fordon, utrustn. 3 262 3 975 -723 122,23% 3 988 

Avskrivningar 3 155 3 258 -103 103,28% 3 173 

Summa 39 269 39 027 232 99,41% 39 986 

Jämförelse stör. Post 122 -122 

Kommunbidrag -39 422 -39 422 0 100,00% -39 476 

Finansiella poster, pension mm 163 376 -213 230,56% -46 

Totalt 0 -103 -103 -466 

Utfallet för externa intäkter blev 130 tkr högre än förra året, 1 158 tkr (1 028 tkr) vilket ger en 

positiv budgetavvikelse med 58 tkr. Taxor, avgifter och försäljning av utbildning uppgår till 720 

tkr (569 tkr). Intäkter av utrangerade fordon uppgår till 80 tkr (60 tkr) och ersättning för felaktiga 

larm uppgår till 226 tkr jämfört med föregående år på 266 tkr. 

Personalkostnaderna, som till c a 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, 

uppgår till 63,6 % (66,6 %) av de totala kostnaderna. Dessa uppgår till 26 691 tkr (26 847 tkr) och 

är drygt 1 000 tkr lägre än förra året. I personalkostnaderna ingår pensioner inklusive löneskatt 

som uppgår till l 340 tla (1 219 tkr). 

Förbundets kostnader för hyra av räddningsstationer, drift- och underhåll av fordon, utrustning 

och samband uppgår till 11 467 tkr (10 791 tkr) eller 28,3 % (26,3 %) (varav hyra och drift av 

räddningsstationer uppgår till 3 793 tkr (3 972 tkr). 

13 
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Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/maskiner) avskrivning och räntor uppgår i budget till 3 

318 tkr. Utfallet blev 3 397 tkr (3 332 tkr). Arets planenliga avskrivningar uppgår till 3 258 tkr vilket 

är 85 tkr högre än föregående år. 

Externa Kostnader 2017 

KÖP 
VERKSAMHET 

AVSKR o RÄNTA 
8% 

HYRA, REP O UH 
9% 

PERSONAL 
64% 

Arets resultat uppgår till -103 tkr. Avvikelse från budget beror på följande: 

Intäkter 

Personal 

Pension/försäkring 

Kapitalkostnad 

Fordon/utrustning/hyra 

Storbrand 

Budgetavräkning, invest 

Släck/räddningsbil 

Ledn. Fordon 

FiP och transportfordon 

10 årsinventarier 

5 årsinventarier 

Totalt 

+ 58 tkr 

+ 1 092 tkr 

- 237 tkr 

78 tkr 

- 816 tkr 

122 tkr 

Budget 2017 

600 

2 500 

0 

400 

0 

3 500 

Redov 2017 

810 

0 

0 

305 

25 

1140 

11.vvik. 

-210 

2 500 

0 

95 

-25 

2 360 

2016 

293 

0 

459 

1125 

0 

l 877 

Investeringarna för verksamhetsåret var budgeterad till 3 500 tkr och utfallet blev 1 140 tkr. Största 

posten är anskaffning utbyte av miljölastbil som är placerad i Hovmantorp, 510 tkr samt inköp av 

en begagnad släck/räddningsbil, 300 tkr, som SIR reservbil. Övriga investeringar berör 

kompletterande rökdykarradio. 

Skulder och finansnetto 
Förbundet har en checkräkningskredit på 8 000 tkr som vid årets slut nyttjades 6 161 tkr (6 118 

tkr). Under året har ingen nyupplåning eller omsättning skett av låneskulden. Långfristig 

låneskuld till 11 125 tkr varav 500 tkr kommer att amorteras under nästa år. Räntekostnaderna 

uppgår till 139 tkr (156 tkr). Genomsnittlig räntebindning är 1,4 år (1,5 år) och viktad 

genomsnittsränta uppgår till 1,14 % (1,22 %). 

14 
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Tillämpade redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). Följande kommentarer noteras 

med hänsyn till RKR 11.4 och 13.2. 

Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4): Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 

bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 

Viss omprövning görs löpande. Tyngre räddningsfordon har avskrivningstiden 15 år. 

Anskaffningskostnader understigande 1/2 av ett ppb och livslängden understiger 3 år redovisas 

som driftkostnad. Andra avskrivningstider 10 respektive 5 år. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2): Finansiell leasing innebär ett avtal där 

äganderätten kan överföras till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att 

jämställa med ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel hyresavtal. 

Inom förbundet finns endast operationell leasing för räddningstjänstlokaler och kopiator. 

Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat- och balansräkning jämte finansieringsanalys 

och tillhörande noter för 2017. 

RESUL T ATRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Jämförelsestörande poster 

Verksamhetens nettokostnader 

Kommunbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Årets resultat 

15 

Not 

1 

2 

8 

3 

4 

5 

6 

11, 15 

2017 2016 

1158 1 027 
-37 159 -37 637 

-3 258 -3 173 
-122 0 

-39 381 -39 783 

39 422 39 475 
0 0 

-144 -159 

-103 -466 

0 0 

0 0 

-103 -466 



21

FINANSIERINGSANAL YS, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr Not 2017 2016 

DENLÖPANDEVERKSAMHETEN 

Arets resultat -103 -466 

Justering för av- och nedskrivningar 3 258 3173 

Justering för gjorda avsättningar -11 -11 

Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 

Medel från verksamheten för förändring 

av rörelsekapital 3145 2 696 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 824 381 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 319 -700 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 1 640 2 377 

INVESTERINGAR 

Investering i materiella anläggningstillgångar -1140 -1 877 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 

lnvesteringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 

Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1140 -1 877 

FINANSIERING 

Nyupptagna lån 0 0 

Amortering av skuld -500 -500 

Kortfristig upplåning o"" o"" 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 -500 

Arets kassaflöde 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 

Likvida medel vid årets slut 0 0 

Räntebärande nettotillgång vid årets början 0 0 

Räntebärande nettotillgång vid årets slut 0 0 

16 
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BALANSRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 
No 

Tkr t 2017 2016 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0 

Maskiner och inventarier 8 21 028 23 146 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier/andelar i dotterbolag 0 0 

Aktier och andelar 0 0 

Obligationer och andra värdepapper 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 21 028 23146 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Förråd 0 0 

Kortfristiga fordringar 9 3 015 1 191 

Kassa och bank 10 0 0 

Summa omsättningstillgångar 3 015 1191 

SUMMA TILLGÅNGAR 24 043 24 338 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

EGET KAPITAL 
Ingående eget kapital 973 1 439 

Arets resultat -103 -466 

Summa eget kapital 11 870 973 

AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 12 68 79 

Andra avsättningar 0 0 

Summa avsättningar 68 79 

SKULDER 
Långfristiga skulder 13 10 625 11 125 

Kortfristiga skulder 14 12 480 12 161 

Summa skulder 23105 23 286 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 24043 24 338 

17 
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NOTER, Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm) 

Taxor och avgifter 

Utryckn. ers felaktiga larm 

Bidrag MSB 

övriga bidrag 

Försäljning av verksamhet 

Försäljning av överbliven mtrl 

Summa verksamhetens intäkter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Bidrag och transfereringar 

Köp avverksamhet 

Personalkostnader inkl sociala avgifter 

Pensionskostnader 

Hyror, fas tig hetsservice o entreprenader 

övriga material och tjänster 

Summa verksamhetens kostnader 

Jämförelsestärande kostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Not 3 Jämförelsestörande poster 

Storbrand/ Intäkter 

Storbrand / Kostnader 

Summa netto jämförelsestörande poster 

Not 4 Medlems bidrag 

Lessebo kommun 

Uppvidinge kommun 

Tingsryds kommun 

Summa 

18 

2017 

148 
491 
226 

64 
0 

149 
80 

1158 

57 
621 

24612 
1 079 
3 820 
6 969 

37159 
0 

36 001 

3 784 
-3 906 

-122 

10 111 
14 755 
14 556 

39 422 

2016 

51 
330 
266 
143 

0 
188 

50 
1 027 

47 
847 

25 866 
981 

3 810 
6 088 

37 637 
0 

36 610 

0 

0 

10 125 
14 774 
14 576 

39475 
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Not 5 Finansiella intäkter 

Räntor på rörliga medel 0 0 

övriga ränteintäkter 0 0 

Summa 0 0 

Not 6 Finansiella kostnader 

Ränta på checkräkningskredit/ lån 139 156 

Betalningsomkostnader 4 2 

övriga räntekostnader 0 1 

Summa 144 159 

Not 7 Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

Arets resultat -103 -466 

Justering för av- och nedskrivningar 3 258 3173 

Justering för gjorda avsättningar -11 -11 

Medel från verksamheten för förändring 

av rörelsekapital 3145 2 696 

Ökn./Minskn. av kortfristiga fordringar -1 824 381 

Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder 319 -700 

Ökn./Minskn. förråd och varulager 0 0 

Summa 1 640 2 376 

Not 8 Maskiner och inventarier 

Fordon /maskiner 15 år 

lng. anskaffningsvärde 31 273 28 619 

Arets investering 0 2 970 

Försäljning/utrangeringar 0 -316 

Utgående anskaffn.värde 31 273"'4 31 273 

lng ack. avskrivningar -14 263 -12 399 

Försäljning/utrangeringar 0 0 

Arets avskrivningar -1 862 -1 864 

Utgående ack. avskrivningar -16125 -14 263 

Bokfört värde 2017-12-31 15148 17 011 

19 
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Fordon lm askiner 1 O år 

lng. anskaffningsvärde 8 323 7 305 

Arets investering 1 115 1 018 

Försäljning/utrangeringar 0 0 

Utgående anskaffn.värde 9438 8 323 

lng ack. avskrivningar -4 593 -3 863 

F örsäljni ng/utra ngeri ng ar 0 0 

Arets avskrivningar -737 -730 

Utgående ack. avskrivningar -5 330 -4 593 

Bokfört värde 2017-12-31 4108 3 730 

Fordon /maskiner 5 år 

lng. anskaffningsvärde 3 293 2434 

Arets investering 25 859 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående anskaffn.värde 3 318 3293 

lng. ack. avskrivningar -887 -308 

Försäljning/utrangering 0 0 

Arets avskrivningar -659 -579 

Utgående ack. avskrivningar -1 546 -887 

Bokfört värde 2017-12-31 1 772 2406 

Summa bokfört värde 21 028 23146 

Not 9 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 1 033 169 

Kundfordringar, medlemskommuner 57 13 

Fordringar hos staten 104 63 

Mervärdeskattefordran 455 466 

lnteri msfordringar 1 366 480 

övriga fordringar 
0 ... 0 ... 

Summa 3 015 1191 

20 
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Not 1 0 Kassa och bank 

Kassa, postgiro, bank 

Summa 

Not 11 Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Arets resultat 
Underskottstäckni ng 

Summa 

Not 12 Andra avsättningar 

övriga avsättningar, efterlevande pension 

Summa 

Not 13 Långfristiga skulder 

Kreditinstitut 
Nyupplåning 
Amortering nästa år 

Summa 

Not 14 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder, medlemskommuner 

Anställdas skatter 

Arbetsgivaravgifter 

lnkomstförskott/utgiftsrester mm 

Amorteringar, låneskuld, kortfr. del 

Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr 

övrigt 

Summa 

21 

0 

0 

973 
-103 

0 

870 

68 

68 

11 125 
0 

-500 

10 625 

2298 
306 
57i" 
485"" 

1 640 
500 

6161 
513"" 

12 480 

0 

0 

1439 
-466 

0 

973 

79 

79 

11 625 
0 

-500 

11125 

1 714 
204 
59i 
486"" 

2128 
500 

6 118 
418"" 

12161 
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Not 15 Avstämning av balanskravet 

Arets resultat enl. resultaträkningen 

Avgår: 
Synnerliga skäl en/. KL 8 kap. 5§: 

Tillägg : Täckning underskott ur eget kapital 

Tillägg : Underskottstäckning medlemskommuner 

varav Lessebo 0 
varav Uppvidinge O 
varav Tingsryd O 
Justerat resultat 

Lessebo den mars 2018 

-103 
0 

103 
0 

0 

-466 
0 

466 
0 

0 

Mikael Jeansson 

l UJ[W}labJArJ»Wirwk i~Jcf6clJJ Jt¼ 
Monica Widnemark Birgitta Söderlind Hörberg 

,J/llvkt ~n~f 
Ander~ ~~~änJ 

Ordförande 

ar~ // 
Åke Carlson ~ 
V. ordförande 
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Granskning av årsredovisning 
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Granslming av årsredovisning 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 
utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re

sultat täcks av förbundets eget kapital. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus
hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 
innehåller några utvärderingsbara mål. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät

tade enligt god redovisningssed. 

April 2018 
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Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 

och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 

den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 

tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom

munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan

siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god eko

nomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono

misk hushållning som beslutats om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

April 2018 
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Granskning av årsredovisning 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med ekonomikon

toret i Lessebo kommun samt förbundschefen. Granskningen har utförts enligt god revis

ionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ''Vägledning för redovisningsrevision i 

kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Au

diting). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför till

lämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen

terades 2018-03-16. Direktionen fastställde årsredovisningen 2018-03-07. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller i Lessebo kommun. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

April2018 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
PwC 



33

Granskning av årsredovisning 

Granskningsresultat 3. 

3.1. Verksamhetens utfall,finansiering och ekono
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 
Utveckling av förbundets verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår att kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun i december 
2016 beslutade att begära utträde ur förbundet. Enligt förbundsordningen äger medlem 
utträda ur förbundet efter en uppsägningstid om två år1 • Vid utträdet skall förbundet träda 
i likvidation. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte eftersom antalet anställda 
inte överstiger 10. I årsredovisningen redovisas förändringen inom personalgrupperna 
under året. 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2017 lämnats till direktionen per 
april och augusti. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Årets investeringar uppgår 
till 1140 tkr vilket innebär att 2 660 tkr av budgeten inte förbrukas. Överensstämmelse 
med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 
Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Det 
totala utfallet uppgår till -103 tkr. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. 
Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Balanskravsresultat 
Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets negativare
sultat med -103 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balanskravstutredningen. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av 
förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyckeltal för de 
olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för branschen som helhet och lik
nande verksamheter. 

3.1 .2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

1 Förbundsordning § 13 
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Granskning av årsredovisning 

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re

sultat täcks av förbundets eget kapital. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. 
3.2.1. 

God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Det ekonomiska målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshan

terande åtgärder om olyckor - som kan innebära räddningsinsats - ska kontinuer

ligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och en som 

bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den godtagbara 

tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen utryckningar (i %). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 

januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första avverksamhetsmå

len ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Handlingsplanen för år 2015-2018 beslutades av direktionen i juni 2016. I årsredovis

ningen står att läsa att redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen mestadels 

bygger på att redovisa vad som utförts, statistik etc. 

3.2.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

3.3. 
3.3.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Iakttagelser 

Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

April 2018 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
PwC 

6 av8 



35

Granskning av årsredovisning 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -103 tkr (-466 mnkr ). Resultat medför därför en 

avvikelse mot föregående år med ca 363 tkr. I jämförelse med föregående år har verksam

hetens nettokostnader sjunkit med 401 tkr. Bidraget från medlemskommunerna har 

minskat med 53 tkr. 

Resultaträkning, lDllkr Utfall Budget Budget- Utfall 
2017 2017 avvikelse 2016 

Verksamhetens intäkter 1158 1100 58 1027 

Verksamhetens kostnader -37159 -37 204 45 -37 636 

Jämförelsestärande poster -122 -122 

Avskrivningar -3 258 -3155 -103 -3173 

VerksaJTthetens nettokostnader -39381 -39259 -122 -39 782 

Kommunbidrag 39422 39422 0 39 475 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 ----
Finansiella kostnader -144 -163 19 -159 

Årets resultat -103 0 -103 -466 

Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga 

noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät

tade enligt god redovisningssed. 

April 2018 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3 av 6 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Beslutsexpediering 
Tingsryds kommun 
Lessebo lcommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

Dnr. 2018/99 - 003 

Revidering av förbundsordning 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar i enlighet med förslaget och remitterar 
förbundsordningen till medlemskommunernas kommunfullmäktige 
för beslut 

Ärendebeskrivning 
I nuvarande förbundsordning anges under 13 § att förbundet skall 
träda i likvidation vid medlems utträde. 

Utdrag från gällande förbundsordning 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur 
förbundet efter uppsägningstid om två år (budgetår). Vid utträdet 
skall förbundet träda i lilcuidation. Likvidationen verk.ställs av 
förbundsdirektionen i egenslcap av lilcuidatorer. 

I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslås att 
förbundsordningen ändras så att möjlighet ges till att medlemmarna 
kan träffa överenskommelse om hur utträde ska genomföras. 

Förslag till ny lydelse av 13 § 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur 
förbundet efter uppsägningstid om två år (budgetår). Reglering av 
de ekonomiska mellanhavandena mellanförbundet och den 
utträdande medlemskommunen bestäms i en överenskommelse 
mellan samtligaförbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar iförbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlem 
utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De 
lcuarvarande medlemmarna ska anta de ändringar av 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas omförutsättningarnaför utträde 
under uppsägningstiden ska räddningstjänstförbundet omedelbart 
träda i likvidation. Likvidationen verlcställs av jörbundsdirektionen i 
egenskap av lilcvidatorer. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 
sammanträde. 

Utdragsbestyrkandc 

(] LY 
/--j q 
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Ärende nr4 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Sammanträdesdatum 2018-05-15 

Revidering av förbundsordning 

I nuvarande förbundsordning anges under 13 § att förbundet skall träda i likvidation vid medlems 
utträde. 

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

I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslås att förbundsordningen ändras så att 
möjlighet ges till att medlemmarna kan träffa överenskommelse om hur utträde ska genomföras. 

Förslag till ny lydelse av 13 § 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellanförbundet och den utträdande medlemskommunen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år 
då medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna ska anta de 
ändringar av forbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsägningstiden ska 
räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbunds direktionen i egenskap av likvidatorer. 

Förbundsdirektionen föreslås besluta i enlighet med förslaget och remittera förbundsordningen till 
medlemskommunemas kommunfullmäktige för beslut. 

Bilaga: Förslag till reviderad förbundsordning 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/99 -- 003 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

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

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

3 §Ändamål 

I (4) 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 

organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 

hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 

sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 

form av liv, egendom eller miljö. 

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

varje mandatperiod. 

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

5 § Organisation 
Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 

medlemskommunema enligt 3 kap 11 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 

26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

6 § Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunema 
skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. En av de tre ordinarie ledamöterna från respektive 

kommun skall vara kommunstyrelsens ordförande. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 

skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23-24 §§ och 4 kap 23a § 
tillämpas. 
Se även bilaga 1: Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 
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\.,~ ÖSTRA KRONOBERG 

7 § Revision 

FÖRBUNDSORDNING 
2 (4) 

Dnr 2018/99 -- 003 

För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 
väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

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

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

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

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

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

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

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

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser svarar den medlemskommun inom vars område 
insatsen utförts för hela kostnaden om den överstiger 9 prisbasbelopp. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

11 § Styrning och insyn 

FÖRBUNDSORDNING 
3 (4) 

Dnr 2018/99 -- 003 

Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, större investering eller ingår principiellt 
viktigt avtal skall medlemskommunema ges tillfälle att yttra sig. 

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

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

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

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

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

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

13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande 
medlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsä,,,oningstiden ska 
räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

När förbtmdet har trätt i likvidation; 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/99 -- 003 

får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 
likvidatorn 

4 (4) 

skall förbundets egendom, tillgångar och skulder fördelas mellan förbundsmedlemmarna 
varvid fördelnings grund för verksamhet enligt 10 § ska tillämpas. Sådan egendom som inte 
fördelas mellan medlemmarna skall förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om annat. 
förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator; 
skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges medlemskommunerna. 

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

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

14 § Arvoden 
Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 
kommuns arvodes bestämmelser för förtroendevalda. 

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

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

Förbundsordningen beslutad i 

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

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

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 
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Ny förbundsordning 
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~Tingsryds 
-~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

~ 

§ 158 

Ny förbundsordning Sydarkivera 
Dnr 2018/513 004 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet, inklusive bilagor med nya 

förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Kommunfullmäktige godkänner Tingsryds kommuns del av 

kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den 

ekonomiska planen för 2020-2021 

3. Kostnaden finansieras inom budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 2018-04-06 § 8 antagit ny 

förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Förbundsfullmäktige 

antog samma datum § 7 följande nya förbundsmedlemmar: Lomma 

kommun, Mörbylånga kommun och Nybro Kommun. Sydarkivera har 24 

förbundsmedlemmar och blir 2019 27 medlemmar. Bestämmelser för 

beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande 

förbundsordning, daterad 2018-04-06. 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar i och med 

den nya kommunallagen samt att förbundsfullmäktige har gjort förändringar 

i utträdesparagrafen, § 13, i förbundsordningen. 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020-2021. För år 

2019 betalar alla kommuner samma avgift, 27 kr per kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Följebrev ny förbundsordning 

2. Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från 6 april 2018 

3. F örbundsordning Sydarkivera, antaget 6 april 2018 

4. Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019-01-01 - 2019-12-31, 

med plan för 2020-2021 

5. Skrivelse från t fkanslichefHelena Clemedtson, 2018-04-26 

I Otdragsbemyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Ny förbundsordning för Sydarkivera 

Dnr 2018 I 513 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/513 004 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-04-26 

Till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att 
1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet, inklusive bilagor 

med nya förbundsmedlemmar och ekonomi 
2. godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den eko

nomiska planen för 2020-2021 
3. kostnaden finansieras inom budgetram 

Beskrivning av ärendet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 2018-04-06 § 8 antagit ny förbundsordning att gälla från 

och med 2019-01-01. Förbundsfullmäktige antog samma datum§ 7 följande nya förbundsmed

lemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro Kommun. Sydarkivera har 24 för

bundsmedlemmar och blir 2019 27 medlemmar. Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny 

förbundsordning finns i gällande förbundsordning, daterad 2018-04-06. 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners kom

munfullmäktige på grund av följdförändringar i och med den nya kommunallagen samt att för

bundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparagrafen, § 13, i förbundsordningen. 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020-2021. För år 2019 betalar alla 

kommuner samma avgift, 27 kr per kommuninvånare. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Från Sydarkivera 
• Skrivelse Följebrev ny förbundsordning 

• Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från 6 april 2018 

• Förbundsordning Sydarkivera, antaget 6 april 2018 

• Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019-01-01 - 2019-12-31, med plan för 2020-2021 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10,342 30 Alvesta 

Helena Clemedtsson 
Tf kanslichef 
Kommunledningsförvaltningen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

DAT UM 2018-04-10 
DNR SARK.2017.65 
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV 

Dnr: 2018/513 

Följebrev ny förbunds
ordning för Sydarkivera 
Härmed skickas handlingar över inför beslut i kommunfullmäktige/ 

motsvarande om ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Sydarkivera. 

Sydarkiveras medlemskrets utökas med 3 nya medlemmar. Följande 

kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet 

från och med 2019-01-01: Lomma, Mörbylånga och Nybro. 

Förbundsfullmäktige har 2018-04-06 godkänt utökningen och samtidigt 

godkänt en ny förbundsordning. 

Såväl nya som gamla medlemmar måste anta den nya 

förbundsordningen i era kommunfullmäktigeförsamlingar. För att 

förenkla både er och Sydarkiveras handläggning behöver beslut 

om ny förbundsordning fattas i era fullmäktige snarast möjligt, 

dock senast den 30 september 2018. 

Bifogar förslag till tjänsteskrivelse inför era beslut i kommunfullmäktige. 

Med stor sannolikhet stämmer den inte överens med era eventuella 

mallar. Se dokumentet som ett utkast att utgå från . 

Bifogar även andra filer som kan underlätta antagandet i 

kommunfullmäktige eller följa med som information om förbundet. 

Beslutsunderlag: 
• Förbundsfullmäktige § 7 från den 6 april 2018. 

• Förbundsfullmäktige § 8 från den 6 april 2018. 

• Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

• Förslag till tjänsteskrivelse för antagande av ny förbundsordning . 

• Budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2021. 

Med vänlig hälsning! 
Mats Porsklev 

Förbundschef Sydarkivera 
Mail : mats.porsklev@sydarkivera .se 

Webb: http://www.sydarkivera.se 

004 

~ SYDARKIVERA. 

SVDARKIVERA.SE I 0472-391000 Värendsgatan 10 I 342 30 Alvesta, Sverige 

SIDAN 1 (1) 
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Dnr: 2018/513 004 

2018-04-10 

MALL - Tjänsteskrivelse 
Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera. 

Bakgrund 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny 
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum§ 7 antagit följande nya 
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro 
Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive 

kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir 
vi 27 medlemmar 

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i 
gällande förbundsordning daterad 2018-04-06. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en 
etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och 
information överlämnas fortlöpande till vår bevarandeplattform. Vår råd och 
stödverksamhet är i full gång. 

Förbundsordning 
Ny förbundsordrung måste antas i alla medlemskommuners och 

anslutande kommuners kommunfullmäktige på grund av 

följdförändringar som har skett i och med att kommunallagen har 

ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att 

förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i 

förbundsordningen. 

Övriga beslut 
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut 

utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna 

församlingen. 

Fullmäktige behöver utöver förbundsordrung fatta beslut om 

ansvarsfördelrung när det gäller arkiv och informationshantering. 

Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av 
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2018-04-10 

förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från 

it-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam 

arkivmyndighet. 

Ekonomi 
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020-2021. För 

år 2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per 

kommuninvånare. 

Förslag till beslutsformulering: 

1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 

förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Fullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 

ersättare till förbundsfullmäktige. (Enbart anslutande 

kommuner) 
3. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 

kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska 

planen för 2020-2021. 

4. Finansiering av [kommunens!regionfårbundets namn] del av 

Sydarkiveras kostnader år 2019 sker genom att [skriv 

andelsbelopp] kronor anslås [ange avsedd finansiering]. (Enbart 

anslutande kommuner) 
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Beslutet skickas till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Värendsgatan 10 
342 30 Alvesta 

2018-04-10 

Har ni frågor så kontakta gärna Mats Porsklev via e-post 

mats.porsklev@sydarkivera.se eller telefon 0472-391001 

Mats Porsklev 

Förbundschef Sydarkivera 
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2018-04-10 

Beslutsunderlag: 
• Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

• Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

• Ny förbundsordnmg antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 

2017 inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 

medlemsavgifter. 
• Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 
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Dnr: 2018/513 004 

Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från den 6 april 2018 

§7 Dnr. Sark.2018.36 

Anslutning av nya medlemmar. 

Sammanfattning 
Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlemskap i 

vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Lomma, Mörbylånga och 

Nybro kommuner har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat 

avsiktsförklaringar. Ingen kommun har ännu tecknat 

anslutningsöverenskommelse. Diskussioner har förts med nuvarande landstinget 

Blekinge och Region Blekinge i och med deras samgående. Förvaltningen 

förväntar sig att en avsiktsförklaring lämnas under 2: a halvan av mars månad av 

landstingsstyrelsen Blekinge. I och med att ett landsting/ region eventuellt vill bli 

medlem bör en diskussion tas om medlemsavgift för en landstings- / 

regionorganisation. 

Besluts underlag 
A vsiktsförklaringar från Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner. 

Förbundsstyrelsens beslut§ 7 från den 2 mars 2018. 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Lomma, Mörbylånga, Nybro kommuner godkänns som medlemmar i 

kommunalförbundet Sydarkivera och nya bilagor ett och två i 

förbundsordningen godkänns. 

Expediering 
Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun 

Akt 
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§ 8 Dnr. Sark.2017.30 

Förbundsordning, förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01, 

bl.a. 

Sammanfattning 
Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016. 

Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse 

som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt 

förbundets förbundsordning. Detta har resulterat i en överenskommelse som ska 

godkännas av förbundsfullmäktige och samtliga medlemmar. Förbundsordningen 

måste dessutom revideras i samband med Växjös utträde. 

Vidare har kommunallagen förändrats varför viss revidering av 

förbunds ordningen behöver göras därav. En arbetsgrupp bestående av presidiet i 

styrelsen och förbundschef Mats Porsklev och ledamoten Ingegerd Lenander (KD) 

har utarbetat förslag till ny utträdesparagraf (§ 13). 

Besluts underlag 
Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 

Protokoll från styrelsemöte 2017-10-06, § 31 
Protokoll från förbunds fullmäktige 2017-11-10, § 20 

Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01, § 40 
Arbetsgruppens förslag till förändring av § 13 från den 16 januari 2018. 

Förbundsstyrelsens beslut§ 8 från den 2 mars 2018. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) med instämmande av Nils- Ingvar Thorell (L): bifall till 

styrelsens förslag. 

Henrik Wöhlecke (M) med instämmande av Ingegerd Lenander (KD): bifall till 

styrelsens förslag med förändring på följande sätt: 

I meningen, punkt 13:2. Den ekonomiska regleringen av medlemsavgiften sker, 

under ovan angivna förutsättningar, enligt följande: ska ordet reglering ersättas 

med ordet avtrappning, samt att fullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya 

medlemmar att anta denna förbundsordning innan september månads utgång. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Henrik Wöhleckes (M) 

med fleras yrkande på detsamma och finner att Henrik Wöhleckes (M) med 

fleras förslag är bifallet. 
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§ 8, forts. Dnr. Sark.2017.30 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 godkänns. 

• I ovanstående förslag godkänns arbetsgruppens förslag till ny § 13 med 

ovanstående förändring att punkt 13:2 ändras enligt Henrik Wöhleckes 

yrkande ovan och nya bilagor ett och två. 

• F örbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla 
förbundsmedlemmar för antagande då förändringarna är av sådan art att 

alla förbundsmedlemmar ska godkänna förändringarna. 

• Växjö kommuns utträde 2019 godkänns i och med att förbundsfullmäktige 

antar denna förbundsordning. 

• Älmhults kommuns utträde kan först godkännas efter det att en 

undertecknad överenskommelse enligt förbundsordningens § 13 föreligger 

förbundsfullmäktige. 

• F örbundsfullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya medlemmar att 

anta denna förbundsordning innan september månads utgång. 

Expediering: 
Samtliga medlemskommuners fullmäktige 
Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun 

Akt 
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Dnr: 20.18/513 004 

Förbundsordning SYDARKIVERA 

2019-01-01 

Antaget av förbundsfullmäktige den 6 april 2018 

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 

förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 

arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 

arkivmyndighetsfunktioner. 
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Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 

Innehållsförteckning 
1 § Namn och säte ...................................................................................................................... 3 

2 § Medlemmar .......................................................................................................................... 3 
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4 § Organisation ......................................................................................................................... 4 

5 § Förbundsfullmäktige ............................................................................................................ 5 

6 § Förbundsstyrelsen ................................................................................................................. 5 

7 § Revisorer .............................................................................................................................. 6 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden ............................................................. 7 

9 § Andel i tillgångar och skulder .............................................................................................. 7 

10 § Kostnadsfordelning, m.m ................................................................................................... 7 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m .............................................................................................. 8 

12 § Budgetprocessen m.m ........................................................................................................ 8 

13 § Utträde m.m ........................................................................................................................ 9 

14 § Likvidation och upplösning .............................................................................................. 10 

15 § Tvister ............................................................................................................................... 10 

16 § Arvoden ............................................................................................................................ 10 

17 § Ändringar i förbunds ordningen ........................................................................................ 10 

18 § Särskilda bestämmelser .................................................................................................... 11 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 

Förbundsordning för 
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 

Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01. 

1 § Namn och säte 

1.1 Kommunalförbundets namn är "SYDARKIVERA". 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmamas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 

arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmama 

överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en 

digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad 

digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av 

vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 

och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 

innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 

för förbundsmedlemmama i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente. 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 

dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 

bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 

med förbundsmedlemmama och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 

hädanefter kallat Bastjänster. 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 

Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 

framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 

arkivförteckningar. 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 

förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra 

utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 

medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 

förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 

strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 

annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen. 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 

fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 

information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 

verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 

kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 

långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 

varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 

exempelvis rensning och gallring. 

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 

bestämmelserna i 3.10. 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 

Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 

ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kant.ex. innebära helt eller delat 

övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 

utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 

blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 

denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 

med kommunallagens bestämmelser. 
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5 § Förbundsfullmäktige 

5 .1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 

För varje ledamot ska en ersättare utses. 

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 

sammankallas vid behov. 

5 .4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 

två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 

landet. 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 

anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 

landet ägt rum. 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 

3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 

det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 

därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5 .11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 

• förbundsstyrelsen 
• ledamot i förbundsfullmäktige 

5 .12 F örbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 

6 .1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 

minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 

tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 

en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 

representation som möjligt. 
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 

från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 

förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 

styrelseledamoten eller ersättaren utsågs. 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 

förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 

kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 

har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 

lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
• ledamot i förbundsstyrelsen 
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 

uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 

ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 

fastställt styrdokument. 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 -

2022. 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

6 



62

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsstyrelsen. 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

förbundet i dess helhet. 

7 .6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 

förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 

kommunalförbundet. 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på 

förbundets hemsida. 
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 

respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9 .2 F örbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med i 9 .1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelnings grund tillämpas vid 

skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 

upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 

anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 

summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 

kvartalsvis i förskott. 

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 

beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 

bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 

och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 

förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 

fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 

förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 

För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 

kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 

ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 

särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

10 .6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 

ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 

gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 

ovan. 

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 

kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 

väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 

medlemskommuner. 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 

verksamhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 

utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 

förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 

temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 

förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 

förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 

kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 

utgång. 
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmamas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 

i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 

om sammanträdet ska utfärdas. 

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet 

att under en halvtimme före mötet ställa frågor. 

13 § Utträde m.m. 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 

närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett 

när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 

kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 

uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en 

överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 

samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla 

enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. 

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingama om 

dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna 

överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning 

avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som 

har trätt i nämnda lags ställe. 
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i 

enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående 

undantag se 13.2. 

13 .2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare 

sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13 .1, ett utträde 

med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande 

medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den 

ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, 

enligt följande: 
• Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas. 

• Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas 

• Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas. 

13 .3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 

förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 

9 
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14 § Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmama enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 

och dess verksamhet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan 

tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 

Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 

annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 

slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 

som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama ska delges var och en av 

förbundsmedlemmama. När berättelsen och redovisningshandlingama delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

15 .1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 

revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 

arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodes bestämmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17 .1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 

fastställs av förbundsmedlemmamas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 

§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 

förbundsstyrelsen. 
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 

utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17 .1 ovan. 

Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 

förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 

reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 

direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde. 

18 § Särskilda bestämmelser 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmamas respektive fullmäktige har antagit 

Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 

förbundsstyrelsen ska tillträda. 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 

förbundsmedlemmama den 1 januari 2016. 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 

förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 

förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 

utgå enligt punkt 10.5. 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 

i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 

bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10 .5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYD ARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Olofströms kommun 

Borgholms kommun Osby Kommun 

Bromölla kommun Oskarshamns kommun 

Eslövs kommun Ronneby kommun 

Hässleholms kommun Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Vadstena kommun 

Karlshamns kommun Vimmerby kommun 

Karlskrona kommun Vellinge kommun 

Lessebo kommun Växjö kommun 

Ljungby kommun Åtvidabergs kommun 

Lomma kommun Älmhults kommun 

Markaryds kommun Östra Göinge Kommun 

Mörbylånga kommun Region Blekinge 

Nybro kommun 

12 



68

Bilaga 2 

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKNERA 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 

statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 

samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas 

fram vid varje enskilt tillfälle.) 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster-finansieras i enlighet 

med särskilda avtal och beslut. 

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 

anslutningsöverenskommelse. 

Alvesta kommun 540 800 

Borgholm 293 100 

Bromölla 342 900 

Eslöv 897 400 

Hässleholm 1404100 

Höör 444 900 

Karlshamns kommun 869 400 

Karlskrona kommun 1 800 000 

Lessebo kommun 237 800 

Ljungby kommun 764 000 

Lomma kommun 655 100 

Markaryds kommun 274 600 

Mörbylånga kommun 405 000 

Nybro kommun 551 000 

Olofströms kommun 364 000 

Osby 355 900 

Oskarshamn 727 100 

Region Blekinge 237 800 

Ronneby kommun 798 300 

Tingsryds kommun 336 200 

Vadstena kommun 200 400 

Vellinge 966 300 

Vimmerby 424 700 

Växjö kommun 1639100 

Åtvidaberg 314 000 

Älmhults kommun 463 000 

Östra Göinge 397 300 

Summa 16 704 200 
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 

uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 

ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 

invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram 

vid varje enskilt tillfälle.). 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 

december året innan ny medlem träder in. 
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Kommunalförbundet Sydarkivera 
222000-3103 

Inledning 

Sida 2 av 6 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. 

Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 

förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som 

förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 

systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande 

arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande 

förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och 

arkiv. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala 

arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 

kostnadseffektivt. För att säkerställa kvaliten ingår tillsyn, 

gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att 

åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för 

förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt. 

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål utökas 

förbundets verksamhet med anslutande tjänster för analoga arkiv 

(pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med 

berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga 

handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om 

förbundsmedlemmarna begär det. 

Vision 

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på. 

Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu 

och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön . 

God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 

på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har 

förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-11-04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande 

för kommunalförbundet Sydarkivera: 

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv 

Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt 

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttar för förbundsmedlemmarna 
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Sida 3 av 6 

De långsiktiga verksamhetsmålen är för 2019 års budget nedbrutna i nedanstående specifika verksamhetsmål. 

Verksamhetsmål för 2019 

Råd och stöd 

Beskrivning Mål 

Mallarna inom konceptet VerkSAM samt övriga Plan för uppdatering av mallar. 

mallar och rutinbeskrivningar 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder 2 temadagar 

baserat på förbundsmedlemmarnas behov. 5-10 nätverksträffar 
Grundutbildning motsvarande två heldagar. 

Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras. 

Utarbeta 1-5 korta informationsfilmer i samarbete med 

andra aktörer. 

Intensivutbildningar på plats hos Genomföra utbildning på plats hos nya förbundsmedlemmar. 

förbundsmedlemmar Erbjuda 2-5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda 

platser. 

Workshopar för informationskartläggning Genomföra 1-2 workshopar i månaden tillsammans med 

förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade 

verksamhetsprocesser Skola. 

Stöd i samband med att Ta fram skriftliga tips och råd för upphandling av 1-3 typer av 

förbundsmedlemmarna upphandlar nya verksamhetssystem. 

verksam h etssystem 

Kommunbesök med planerad tillsyn inom Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga 

verksamhetsområdena Skola förbundsmedlemmar som antagit arkivreglemente med 

Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Erbjuda 

kommunbesök hos övriga. 

Händelsestyrd tillsyn Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra 

påkallade tillsynsbesök. 

Regional samordning Arrangera 3-6 regionala nätverksträffar. 

Digitala arkivleveranser 

Beskrivning Mål 

Leveransutredningar Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att 

behov identifieras. 

Slutföra leveransutredningar inom två år från uppstart. 

Kommunicera pågående leveransutredningar till 

förbundsmedlemmarna i samband med budgetprocessen 

och nätverksträffar. 

Systeminventering Komplettera uppgifter i inventeringen som genomfördes 

2018. 
Genomföra inventering hos nya förbundsmedlemmar. 

Ajourhålla systemlista. 

Uttag från inaktiva system Genomföra 5-7 databasuttag tillhörande inaktiva 

verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. 

Utredning inaktiva system Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som 

rapporterats in i systeminventeringen 2018, som underlag 

för att starta leveransutredning eller ej. 

Löpande arkivering från aktiva Ta emot akter som ska slutarkiveras från 40 % av 

verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd. förbundsmedlemmarna. 
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Webbarkivering 

Äldre digitalt material 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS 

Digitalt arkivsystem 

Sida 4 av 6 

Genomföra en årlig insamling av förbunds-medlemmars 

externa webbplatser. 
Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem 

byter webb. 
Testinsamling av övriga webbplatser (tex. Kommunala 

bolag och övriga kommunala organisationer med egna 

domäner). 

Fortsätta arbetet med att utreda lösningsförslag och ta 

fram rutiner för överföring av information till 

bevarandeplattform 

Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper 

Bidra med resurser eller delta i tester i samband med 1-3 

utvecklingsprojekt 

Den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016-2017 förväntas motsvara de behov som finns 

2018-2020 

Beskrivning Mål 

Verktygslådan för bevarandetjänster (Sydarkivera Komplettering av bevarandetjänster. Behov 

Tools) identifieras i samband med leveransutredningar. 

Flödesmotor för att köa upp jobb för Anpassning för att hantera nya bevarandetjänster. 

bevarandetjänster 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Implementera 1-2 beslutade FGS:er 

Plattform för utlämnande 1-2 data enkla databaser med möjlighet till direkt 

åtkomst från kommunarkiv. 

Bevarandeplattform Starta planering inför eventuella behov av 

anpassningar eller upphandling inför 2020-2021 

Anslutande tjänster 
Analoga arkiv 

Beskrivning Mål 

Förvalta överlämnade analoga arkiv Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar 

centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena och Östra 

Göinge, Region Blekinge samt ett antal 

kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av 

förbundsmedlemmarna. 

Upphandla och införa arkivförteckningssystem Införande slutförs. Utbildning, gemensamma rutiner 

och uppföljning. 

Budget och mål för den övriga anslutande tjänsten kan inte beslutas förrän avtal är klara med de 

förbundsmedlemmar som så önskar. 

Administration 
Beskrivning Mål 

Rutiner och instruktioner Utarbeta rutiner och instruktioner med 

utgångspunkt från beslutad förbundspolicy. 

Internutbildningar Enligt utbildningsplan. 
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Långsiktiga finansiella mål 

Sida 5 av 6 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 

långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna 

En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 

stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 

uttaxeras en högre medlemsavgift. 

Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 

anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 

oförutsedda kostnader. 

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 

Förbundets likviditet 

Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 

förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 

Soliditeten ska vara oförändrad 

Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 

Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 

Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 bygger på följande medlemmar i förbundet: 

Medlem Andel i förbundet 

Alvesta 3,5 % 

Borgholm 1,9 % 

Bromölla 2,2 % 

Eslöv 5,9 % 

Hässleholm 9,2 % 

Höör 2,9 % 

Karlskrona 11,8 % 

Karlshamn 5,7 % 

Lessebo 1,6 % 

Ljungby 5,0 % 

Markaryd 1,8 % 

Olofström 2,4% 

Osby 2,3 % 

Oskarshamn 4,8 % 

Ronneby 5,3 % 

Region Blekinge 1,6% 

Tingsryd 2,2 % 

Vadstena 1,3 % 

Vellinge 6,3 % 
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Vimmerby 

Växj ö 

Älmhult 

Åtvidaberg 

Östra Göinge 

2,8 % 

11,8 % 

3,0 % 

2,1 % 

2,6 % 

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Växjö och Älmhult 

som begärt utträde ur förbundet. På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med 

arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som driftsattes under slutet av 2017. En 

personalförstärkning på 0,5 arkivassistenttjänst planeras 2018 för att klara anslutande tjänster kopplade till 

pappersarkiv vilket får följder även 2019 och framåt. Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd 

kommer också att påverka kostnaderna. 

Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2019. Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts enligt 

nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 17:68. 

Nedan presenteras resultatbudget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Budgeten upprättad utifrån att Växjö 

fullföljer sitt utträde och betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019 . Alvesta betalar 2/3 av ordinarie avgift 

2019 och 1/3 2020. I övrigt gäller oförändrade förutsättningar vad avser anslutande tjänster som beräknats 

utifrån den nivå som gäller idag. Inträdesavgifter samt medlemsavgifter för eventuella nya medlemmar har inte 

räknats med vilket, allt annat lika, föranleder en mindre kostnadsreducering 2020 men även 2021. Generell 

kostnadsuppräkning har inte gjorts annat än vad som anges ovan avseende personalkostnader. 

RESULTATBUDGET,TKR 2019 2020 

Intäkter 

2021 

Avgifter från medlemskommuner* 13 871 13 115 12 963 

Inträdesavgifter nya medlemmar 0 0 0 

Anslutande tjänster 785 785 785 

Övriga intäkter 285 285 285 

SUMMA INTÄKTER 14 941 14185 14 033 

Kostnader 

Kostnader för personal (kkl 5) -9 145 -9 456 -9 749 

Varav anslutande tjänst -638 -638 -638 

Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7) -4 337 -3 693 -3 249 

Varav anslutande tjänster -147 -147 -147 

SUMMA KOSTNADER -13 482 -13 149 -12 998 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1459 1036 1035 

Avskrivningar -673 -750 -750 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 786 286 285 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -2 -2 -2 

PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT 784 284 283 

* beräknat på att Växjö betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019 och Älmhult 2/3. För 2020 betalar Älmhult 1/3 av 

ordinarie avgift och har t ill 2021 utträtt ur förbundet. 

** Specifikation övriga verksamhetskostnader 

Lokalhyror och fastighetskostnader 

Konsultkostnader (inkl. kostnader för revision) 

IT & datakommunikation 

Resor och kurser och konferenser fö r medlemmars räkning 

Övrigt (kontors- och förbrukningsmaterial, kurser personalen et c) 

Totalt 

2018 

-962 

-1 210 

-478 

-814 

-873 

4337 
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Kommunalförbundet Sydarkivera 
222000- 3103 

Investeringar 
För 2019 planeras nyinvesteringar på totalt 230tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande 

omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp. 

INVESTERINGSBUDGET (tkr) 

Lokalanpassningar 

Nät, servrar/lagring 

Kontors IT-utrustning 

Summa investeringar 

2019 

30 

120 

100 

230 

2020 

30 

100 

100 

230 

Sida 7 av 6 

2021 

30 

100 

100 

230 
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Arende 7 

Arrenden för föreningar 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

~··· 

§ 149 

Arrenden för föreningar 
Dnr 2018/623 261 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen gör ett undantag från arrendeavgift för ideella 
föreningar under 2018. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att de ideella föreningar som redan betalt en 
arrendeavgift under 2017 och 2018 skall få avgiften återbetald. 

3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsen arbetsutskott att 
besluta om undantag från avgift i varje enskilt fall efter ansökan från 
föreningarna 

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att ge ideella föreningar en kostnadsneutral arrendeavgift. 

5. Återbetalningen finansieras i budgeten för mark och exploatering. 

6. Ursprunglig tidplan avseende uppsägningar av äldre arrenden ska 
fortsätta att gälla. 

Beskrivning av ärendet 

I processen att säga upp äldre arrenden och nyttjanderätter för att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut om avgift på samtliga sådana markupplåtelser 
har, under den senaste tiden, inkommit ett antal (3 eller fler) skrivelser från 
föreningar och privatperson med yrkanden om att fortsätta arrendera mark 
avgiftsfritt. Det huvudsakliga skälet som anförs från föreningshåll är att 
kommunal arrendemark som sköts på ideell basis och som kommer allas 
trevnad till del inte ska avgiftsbeläggas. 

Kommunen måste dock beakta likabehandlingsprincipen: 

1. De föreningar som redan gått med på att betala avgift för 
markupplåtelser måste få nya avgiftsfria avtal. Dessutom kan anspråk 
komma på att redan inbetalda avgifter ska betalas tillbaka. 

2. Utöver detta uppstår en gränsdragningsproblematik. Till vilka 
medborgare ska markupplåtelser vara avgiftsfria och vilka medborgare 
ska betala avgift för sina arrenden? 

I Otdragsbes!Jlrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

/':::-~·· 

§ 149 forts. 

Ett sätt att kringgå denna problematik är att ge kommunala bidrag till ideell 

verksamhet som kommer allmänheten till godo. För detta behöver man bla 

skapa rutiner och budgetförutsättningar. Därför föreslår förvaltningen att 

frågan utreds ytterligare för att kunna verkställas till budgetåret 2019. Under 

tiden kan man skapa ett undantag för ideella föreningar under 2018 och· för 

de ideella föreningar som betalt avgift 2017. Förutsättningen för ett 

undantag bör vara att arrendatorn är en ideell förening och att föreningen 

utför ett arbete som annars skulle utförts av kommunen. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har, genom mark- och exploateringsingenjörens 

försorg, handlagt ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Kyrkvikens Park- och Fiskevårdsförening genom Mikael 

Kamph, daterad 2018-04-02. 
2. Skrivelse från Linneryds föräldraförening genom Caroline Gunnarsson, 

daterad 2018-03-16. 
3. Skrivelse från Sigbritt Mattsson, inkommen 2018-03-26. 

4. Skrivelse från teknisk chef, 2018-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att formuleringen under delbeslut 3 är: 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsen arbetsutskott att besluta 

om undantag från avgift i varje enskilt fall efter ansökan från föreningarna. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) beslut. 

I Otdragsbestyrkande 
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Dnr: 2018/623 261 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Arrenden för föreningar 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-07 

Till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen gör ett undantag från arrendeavgift för ideella föreningar under 

2018 

2. Kommunstyrelsen beslutar att de ideella som redan betalt en arrendeavgift under 

2017 och 2018 skall få avgiften återbetald. 

3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsen arbetsutskott att besluta om un

dantag från avgift i varje enskilt fall efter ansökan från föreningarna. Avser 2018 

samt de som betalt avgift 2017. 

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge 

ideella föreningar en kostnadsneutral arrendeavgift. 

5. Återbetalningen finansieras budgeten för mark och exploatering. 

6. Ursprunglig tidplan avseende uppsägningar av äldre arrenden ska fortsätta att gälla. 

Beskrivning av ärendet 

I processen att säga upp äldre arrenden och nyttjanderätter för att verkställa Kommun

fullmäktiges beslut om avgift på samtliga sådana markupplåtelser har, under den senaste 

tiden, inkommit ett antal (3 eller fler) skrivelser från föreningar och privatperson med 

yrkanden om att fortsätta arrendera mark avgiftsfritt. Det huvudsakliga skälet som 

anförs från föreningshåll är att kommunal arrendemark som sköts på ideell basis och 

som kommer allas trevnad till del inte ska avgiftsbeläggas. 

Kommunen måste dock beakta likabehandlingsprincipen: 

1. De föreningar som redan gått med på att betala avgift för markupplåtelser måste få 

nya avgiftsfria avtal. Dessutom kan anspråk komma på att redan inbetalda avgifter 

ska betalas tillbaka. 

2. Utöver detta uppstår en gränsdragningsproblematik. Till vilka medborgare ska 

markupplåtelser vara avgiftsfria och vilka medborgare ska betala avgift för sina 

arrenden? 

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) 

Ett sätt att kringgå denna problematik är att ge kommunala bidrag till ideell verksamhet 

som kommer allmänheten till godo. För detta behöver man bla skapa rutiner och budget

förutsättningar. Därför föreslår förvaltningen att frågan utreds ytterligare för att kunna 

verkställas till budgetåret 2019. Under tiden kan man skapa ett undantag för ideella för

eningar under 2018 och för de ideella föreningar som betalt avgift 2017. Förutsättningen 

för ett undantag bör vara att arrendatorn är en ideell förening och att föreningen utför ett 

arbete som annars skulle utförts av kommunen. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har, genom mark- och exploateringsingenjörens försorg, handlagt 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tre skrivelser avseende detta ärende har inkommit från följande medborgarna: 

1. Kyrkvikens Park- och Fiskevårdsförening genom Mikael Kamph, daterad 

2018-04-02. 

2. Linneryds föräldraförening genom Caroline Gunnarsson, daterad 2018-03-16. 

3. Sigbritt Mattsson, inkommen 2018-03-26. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Tekniske chefen 
Mark- och exploateringsingenjören 

Tingsryd måndagen den 7 maj 2018 

Jonas Weidenmark 
Tekniske chefen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Linneryd den 16 mars 2018 

Arrende avgift ang. Änglamarken i Linneryd 

Våren 1989 startade Linneryd skolan ett naturprojekt kallat Änglamarken. En bit 

mark strax i utkanten av Linneryd samhälle blev tilldelat skolan och 

förvandlingen från igenvuxet skogsparti till att skapa en ängsmark tog sin 

början. Barn och föräldrar har sedan dess alla höstar haft slåtter och sett till att 

hålla marken öppen. 

Allmänheten har också alltid haft tillrädde till marken, där man har haft 

möjlighet att använda de grillplatser som finns och utnyttja marken till lek eller 

annat. 

Skola och även förskola har användit Änglamarken i undervisnings syfte på 

olika sätt. 

2016 fick skolan förfrågan om förnya markavtalet men nu tillkom en årlig 

arrendeavgift. Skolan har inte möjlighet att betala denna avgift då deras ekonomi 

är begränsad. Linneryds föräldrar förening fick då förfrågan från skolan att ta 

över avtalet. 

Styrelsen i Linnneryds föräldraförening anser att betala en sådan hög avgift 

skulle drabba föreningens kassa . En kassa som i första hand ska gå till barnen 

inom skola o förskola, vars inkomster bygger på gåvor, medlemskap samt lotteri 

och en stor insats av frivilliga personer. 

Kommunen har aldrig vad vi vet inte lagt ut några större summor på att 

Änglamarken, Den har förvaltats av frivilliga insatser i över 19 år. 

Änglamarken är en del av Linneryd samhälle anser många invånare, den ligger 

också i angränsande till ett nytt bostads område och kommer på så vis då ännu 

närmare samhället. 

Vi ser att Änglamarken är en tillgång till kommunen, och vi vill gärna fortsätta 

att förvalta detta område. Änglamarken är inget projekt som generera pengar 

utan endast en tillgång för alla. Föräldrar föreningen är en förening och inte ett 

företag. Att ta ut större avgifter från föreningar i kommunen är för oss helt 

obegripligt. Vi anser att de föreningar som finns i kommunen är en tillgång som 

höjer attraktiviteten för kommunen, där tusentals timmar årligen läggs ner av 

frivilliga insatser av kommunens egna medborgare. 

Vi ser därför att man tar bort alla sådana avgifter för alla föreningar. 

Stöd oss, Vi vinner alla på det. 

Linneryds föräldrarförening 

Genom 

Caroline Gunnarsson ordf. 
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Till berörda politiker i Tingsryds Kommun. 

/ l;/1\i°GuAYii~ l<OM 

2018 -03- 2 6 

> 0 b(.4 

Efter samtal med Filip Storm angående taxa för arrende och 

andra nyttjanderätter vill jag ge en historik över fastigheten Ryd 

15:4. 

Mina föräldrar köpte tomten i början av 1920-talet, enligt den 

tidens regelverk. Ett bostadshus samt ett uthus byggdes. I 

slutet av 1930-talet köptes en bil och ett garage byggdes på 

tomten. Under 1950-talet infördes stadsplanering i dåvarande 

Ryds Kommun och Brunnsgatan skulle breddas, Östegatan 

skulle anläggas och tomtytan på fastigheten minskades med 

flera meter. Sedan skulle tomtgränsen justeras mot vår granne 

med påföljd att en del av grannens uthus numera ligger på min 

fastighet. Därefter skulle tomten justeras mot tomterna på 

andra sidan Östergatan, vilket fick till följd att garaget hamnade 

utanför den nya tomtgransen. 1990 hade jag kontakt med 

dåvarande fastighetschefen Bo Karlsson ang. det upprättade 

avtalet 900630. 

Jag tycker att det börjar likna mindre diktatur. Först avstå en 

del från den inköpta tomten med garage och efter ca 60 år skall 

jag börja betala arrende, det har jag svårt att förstå. 

Jag vill ha kontakt med ansvarig handläggare för en lösning. 

Med hälsningar från fastighetsägarna till Ryd 15:4 

Sigbritt och Petra Mattsson 

Brunnsgatan 18 

36256 Ryd 

1 
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/ l:ufingsryds 
,,. ~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-08-29 

§ 156 

Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 
Dnr2016/65 206 

Kommunfullmäktiges beslut 

11 (34) 

1. Kommunfullmäktige fastslår taxa för anenden och andra nyttjanderätter. 

2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2016. 

3. Samtliga mendeavgifter ska årligen och med andra betalningen regleras 

med 100 % av PPI. Basmånad är juli 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns inga fastslagna taxor för de olika arrendeformerna. Nivån på de olika 

anendeavgiftema varierar stort och mycket är avgiftsfritt. För att kunna göra 

handläggningen trygg och säker samt lika för alla, så föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden ett införande av mendetaxor. Nämnden godkände 

ciet framtagna förslaget ( § 9/2016) och hemställde då om fullmäktiges 

antagande. 

Kommunstyrelsen åte1remitterade 2016-03-14 ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning gällande den del som rör 

anläggningsan·ende för tekniska anläggningar för telekommunikation eller 

likvärdig kommersiell verksamhet. 

Mark- och exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen har 

kontaktat samtliga grannkommuner samt ett flertal stöne teleoperatörer för att få 

bra underlag och så att en likvärdig taxa kan tillämp·as även i Tingsryds 

kommun. Det tidigare förslaget kvarstår. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände i beslut § 100, 2016-06-21 förslag till 

mendetaxor ( anläggningsmenden) och föreslog att taxan ska börja gälla från 

och med 1 oktober 2016. Nämnden hemställde i samma beslut om fullmäktiges 

antagande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 9, 2016-01-19 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 100, 2016-06-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 197, 2016-08-08 

Kommunstyrelsen§ 177, 2015-08-15 

I 

I Otdiagsbesl]lrkande 
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1-, 

-~ 
. Ti ngs:n-Tl s 
koniniun 

K001rrurl ednlngstorvalnlngen 
Te\ruka a\deln!ngen 

Filip Storm 
0477 442 31 

filip.storm@tingsryd.se 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

2018-03-01 

Sigbritt Mattsson 
Brunnsgatan 18 

362 56 RYD 

1 (1) 

Härmed säger Tingsryds kommun upp bifogat nyttjanderättsavtal som avser ett mark

område för tomtplats för garage på fastigheten RYD 1 :89, Tingsryds kommun. 

Anledningen till uppsägningen är att Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för 

arrenden och andra nyttjanderätter. Därför ska alla befintliga avtal sägas upp och skrivas 

om enligt gällande taxa. ~vtaletupphör att gälla 2019-07-30. 

Vänligen unde1teckna och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot. 

Bifogas: 
Kopia på gällande nyttj anderättsavtal daterat 1990-07-30. 

Kopia på sammanträdesprotokoll daterat 2016-08-29, §156 Taxa för arrenden och andra 

nyttjanderätter, dm 2016/65 206. 

Tingsryd den 1 mars 2018 

Med vänlig hälsning 

Yt- , ~ 1 

,1'-,,",;{l./ ) c:(7,-==-------' 
Filip Stobn 
Mark- och exploateringsingenjör 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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- Tingsryds 
W kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

DELGIVNINGSKVITTO 

Datum 2018-03-01 Diarienummer 2018/247 255 

Verksamhet/Namn Fastighet/Adress 

Sigbritt Matt~son Ryd 1 :89 

Arende/handllng 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

Jag har idag mottagit ovan angivna handling. 
Datum och namnteckning 

Namnförtydligande 

S'IG/3E11r /vJfj;) sso;/ 

Detta lcvitto skall sändas tillbaka till Tingsryds kommun snarast, dock senast 

26 mars2018 

Vid delgivning till företag skall underskrift göras av behörig :firmatecknare. Skriv under 

delgivningskvittot och vik det på mitten. Tejpa ihop och posta. Portot är redan betalt. 

Om kvittot inte skickas tillbaka måste delgivning ske på annat sätt. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
tingsryd@kommunen.se 
www.tingsryd.se 
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Vik längs linjen och tejpa ihop 

B 

-j--U)fJ St-<7r /YJ 

Tingsryds kommun 
Kommunlednings förvaltningen 

SVARSPOST 
20377611 

362 20 TINGSRYD 

Vik ihop på 
mitten och 
tejpa här 

Frankeras ej. 

Mottagaren 

betalar 
portot 
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Kyrk.vikens Park
och Fiskevårdsförening 

2018-04-02 

Till: 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds kommun 

Angående förslaget om arrendeavgift för Kyrkvikens Park- & Fiskevårdsförening 

I början på februari i år fick Kyrkvikens Park- & Fiskevårdsförening, (nedan Kpf.) en uppsägning av det 
nyttjanderättsavtal som skrevs mellan Tingsryds kommun och Kpf. 1994-04-18. Med avsikten att skriva ett 
nytt arrendeavtal med en arrendeavgift därtill. 

Detta besked har mottagits med förvåning, bestörtning och upprördhet från många håll. Medlemmar i 
föreningen, invånare i Linneryd med omnejd som arbetar med eller bara njuter av och har stor glädje av vår 
vackra Kyrkvik, kan inte förstå hur Tingsryds kommun tänker och agerar i denna fråga. 

r- ' , Kyrkviken i Linneryd förvandlades till en enda stor förfulande vassrugge "mitt i byn" till följd av att det 
dåvarande mejeriet och andra verksamheter i Linneryd som i mitten på 1900-talet släppte ut sitt avlopp i 
sjön . 

,.,........,__ 

En grupp engagerade personer i Linneryd startade i mitten på 1980-talet ett arbete för att återskapa den 
vattenyta som sedan många år försvunnit, växt igen och förfulat området nedanför kyrkan och prästgården. 
Med ett mycket stort engagemang och ideella krafter skapades möjligheter att valla in viken och påbörja 
restaureringen. 
Efter ett enormt arbete, både ideellt och professionellt, skapades dagens mycket, mycket uppskattade och 
prisade miljö nedanför kyrkan, prästgården och Lindegården: Kyrkviken. 

Kyrkviken stod färdig och återskapad i sin nya skepnad i 1988, och det går inte att räkna alla de ideella 
timmar och pengar som satsats genom åren för att hålla området i skick att njuta av för alla de som bor i och 
alla som besöker Linneryd. 

Området sköts av Kpf. som har ett nyttjanderättsavtal med kommunen, allt arbete med och kring Kyrkviken 
sker helt på ideell basis. 
Kpf. har i snitt ärliga kostnader på mellan 15-20 000:- för att hålla området i sitt fina skick. 
Utgifterna består av bland annat av försäkringar för de som arbetar vid eller bara besöker området, för 
Kyrkviksstugan, gräsklippare och röjsågar. 
Inköp och drift av gräsklippningsutrustning, sandning av gångvägar, inköp av bänkar, skötsel av 
Kyrkviksstugan, m.m. 

Föreningens intäkter är mycket låga och består i huvudsak av gåvor och donationer och till en liten del av 
medlemsavgifter. 
Till följd av låga intäkter och relativt höga utgifter krymper föreningens kassa för vart är som går. 
Att ovanpå dessa kostnader betala ett arrende låter sig på intet sätt göras. 

Kyrkviken är en sann pärla i Linneryd och vi i föreningens styrelse vill fortsatt se den vara det. 
Tråkigt nog kan allt vårt arbete kullkastas och omintetgöras av detta olyckliga förslag som vi förstår kommit 
fram som en del i Tingsryds kommuns program, "Hållbar ekonomi". 
Om detta förslag genomförs kommer det bara skapa förlorare och verkar dessutom stämma mycket dål igt 
med kommunens vision om en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun med engagerade 
medborgare och ett rikt fören ingsliv. 

Med detta sagt, så kräver styrelsen i Kyrkvikens Park- & Fiskevårdsförening att förslaget om att 
nyttjanderättsavtalet ska sägas upp och ersättas av ett avgiftsbelagt arrendeavtal, dras tillbaka. 

A3i&-
Mikael Kamph 
Ordförande i Kyrkvikens Park- och Fiskevårdsförening 
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Arende 8 

Försäljning av mark till 

Väckelsång 8:10 

89
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~Tingsryds 
t':9kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

§ 145 

Försäljning av mark till Väckelsång 8:10 
Dnr 2018/344 255 

Beslut 

1 ·. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner förslag till markförsäljning från fastigheten Väckelsång 
8:37. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska avdelningen i uppdrag 
att upprätta köpeavtal rörande det aktuella området. 

3. Lagfaren ägare till fastigheten Väckelsång 8:10 ska erlägga 4000 
kronor i köpeskilling och stå för samtliga förrättningskostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplan för Väckelsång 8:44 m :fl har vunnit laga kraft och genomförs 
successivt. I genomförandet ingår att ingå servitutsavtal med lagfaren ägare 
till Väckelsång 8: 10 för att trygga fastighetens behov av utfart till den 
allmänna gatan. Ägaren önskar istället att köpa det markområde som skulle 
beröras av servitutet. Ett alternativt genomförande av detaljplanen i denna 
fråga är fullt möjlig och bör bifallas på följande villkor: 

Lagfaren ägare till Väckelsång 8: 10 föreslås av teknisk avdelning att betala 
20 kronor per kvadratmeter för marken ( cirka 450 m2

), vilket motiveras av 
att Väckelsång är den enda delen av kommunen som inte räknas som 
glesbygd enligt Länsstyrelsen, och ägaren ska också stå för samtliga 
lantmäterikostnader. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har handlagt ärendet genom mark- och 
exploateringsingenj ören. 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C): 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner förslag till markförsäljning från fastigheten Väckelsång 
8:37. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska avdelningen i uppdrag 
att upprätta köpeavtal rörande det aktuella området. 

I Otdragsbe,cy,kande 
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l':iJTingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

§ 145 forts. 

3. Lagfaren ägare till fastigheten Väckelsång 8: 10 ska erlägga 4000 
kronor i köpeskilling och stå för samtliga förrättningskostnader. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande 

I Otdragsbestyrkande 
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Dnr: 2018/344 

r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRNELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 2018-05-07 

Till Kommunstyrelsen 

Försäljning av mark till Väckelsång 8:10 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att bifalla förslag till markförsäljning. 

255 

2. Lagfaren ägare till Väckelsång 8:10 ska erlägga 9 000 kronor i köpeskilling och stå 
för samtliga förrättningskostnader. 

3. Tidshorisonten är bland annat beroende av Lantmäteriets kötid. 

4. Återrapportering till KSAU sker när motparten underskrivit ett köpekontrakt. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplan för Väckelsång 8:44 m f1 har vunnit laga kraft och genomförs successivt. I 
genomförandet ingår att ingå servitutsavtal med lagfaren ägare till Väckelsång 8:10 för 
att trygga fastighetens behov av utfart till den allmänna gatan. Ägaren önskar istället att 
köpa det markområde som skulle beröras av servitutet. Ett alternativt genomförande av 
detaljplanen i denna fråga är fullt möjlig och bör bifallas på följande villkor: 

Lagfaren ägare till Väckelsång 8: 10 ska betala 20 kronor per kvadratmeter för marken 
(cirka 450 m2

) , vilket motiveras av att Väckelsång är den enda delen av kommunen som 
inte räknas som glesbygd enligt Länsstyrelsen, och ägaren ska också stå för samtliga 
lantmäterikostnader. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har handlagt ärendet genom mark- och exploateringsingenjören. 

Beslutsunderlag 

Kartbilaga. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Tekniske chefen 
Mark- och exploateringsingenjören 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryd måndagen den 7 maj 2018 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Skala 1 :2 000 ANTAGANDEHANDLING 

PLANBESTÄMMELSER 
Föijande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 

utformning är tiUåten. Bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 
Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 

MARKANVÄNDNING 
Kvsrtersmsrk 

- Teknisk anläggning 

- Dagvattenhantering och ledningar 

- Industri 

- Odling 
- Betes-/skogsmark 

Allmänna platser 

I 1Nl)JSTRIGATA I Lokalgata inom ett industriområde 

I LOKALGATA I Lokalgata inom ett område 

UTNYTTJANDE GRAD 

e 00 
Största byggnadsarea i procent inom 
byggrätten 

BEGRÄNS NING AV MARKENS BEBYGGANDE 

C::'_-~ .-:-.~ Markenfårintebebyggas 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjo rdiska ledningar. Inom området får 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra bibehållandet 

av dessa anläggningar. 

MARKENS A NORDNANDE 
Mark och vegetation 
natur Natunnark 

väg Vägområde 

Utfart, stängsel 

--- · - ---" Körbar utfart får inte anordnas 

.,_--+-----e Plank skall uppföras tin en minimihöjd av 
2,00 meter och en maximihöjd av 2,40 
meter. Plankets utformning skall anpassas 

till landskapsomgivningen och platsens 
tradition. 

UTFORMNING 
Utformning 

• 
dr 

Högsta totalhöjd i meter 

Ytbeläggning ska ll utgöras av dränerande 
material 

STORN INGSSKYDD 

m 

m1 

Skyddszon. Ekviva lent buller får inte 
överstiga 50 dB(A) i tomtgräns. 

Skyddsplantering av träd ska ll finnas 

ADM INI STRATI VA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden ar 5 år från den dag planen vinner 

laga kraft 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska ll vara huvudman för allmän platsmark 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 
Upprättad genom utdrag ur kommunens prim ärkarta . 

Fastighetsredovisningen aktuell : 2015-11-15 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Helene Bergsman Kart'GIS.ingenjör 

Samhällsbyggnadsförv. Tingsryds kom mun 

BETECKNINGAR 

Gräns for fastighet, samfällighet och 
samjedelningsområde samt gräns for kvarterstrakt 

Traktgräns, alternativ gränsfOrfastighelllr 
och samfällighet med samma kvariersnamn, 
samt med kvartersnamn 

Servitutsgrans 

181 [8] Bostadshus karte rat efte r husl !v resp . tak 

B El Uthus ka rterat eller husliv resp. tak 

C2:l Transformatorbyggnad 

~ Nivåkurva 

Staket, stodmur 

Väg 

~ Slänt 

.._ = Häck. stenmur 

177. 1 Avvlllgd markhOjd 

,, 10100 Polygonpunkt 

Registerbeteckning pi fastighet 

Trakttext 

S:1 ga:1 Samfäll!ghet resp, gemensamhetsanläggnlng 

sn, Servitut resp. lednlngsratt 

Fornminne 

Fjänvärmelednlng 

Spillvattenledning 

Vattenledning 

Dagvattenledning 

Optokabel 

Högspänningsledning i h.sft 

--T Teleledninglmark 

E--E Högspänningsledn ing i mark 

Strandlinje 

DETALJPLAN FÖR 

Väckelsång 8:44 m fl 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Bygg- och miljöavdelningen 
Upprättad 2016-06-03 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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r:.:lTingsryds 
'(!!!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

§ 146 

Försäljning av mark till Väckelsång 16:1 
Dnr 2018/549 253 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner förslag till markförsäljning från fastigheten Väckelsång 
8:37. 

2. 

3. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska avdelningen i uppdrag 
att upprätta köpeavtal rörande det aktuella området. 

Lagfarna ägare till fastigheten Väckelsång 16:1 ska erlägga 120 000 
kronor i köpeskilling och stå för samtliga förrättningskostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Lagfarna ägare av Väckelsång 16:1 önskar att köpa ett relativt stort 
markområde av kommunens fastighet Väckelsång 8:37. Det kan finnas 
några invändningar mot en försäljning: 

• Det ingår inte i genomförandet av detaljplan för Väckelsång 8:44 m fl att 
sälja marken. 

• Marken är av strategisk betydelse då den är tätortsnära belägen och 
därför bör en fördjupad översiktsplan inväntas innan beslut om eventuell 
försäljning fattas. 

• Marken kan istället arrenderas ut. 

Eftersom det finns politisk viljeyttring att sälja marken föreslår tekniska 
avdelningen därför att marken ändå säljs för 20 kronor per kvadratmeter 
(cirka 15 000 m2

), vilket motiveras av att Väckelsång är den enda delen av 
kommunen som inte räknas som glesbygd enligt Länsstyrelsen. Lagfarna 
ägare till Väckelsång 16:1, dit marken föreslås regleras, ska också stå för 
samtliga lantmäterikostnader. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har handlagt ärendet genom mark- och 
exploateringsingenj ören. 

Förslag till beslut på samnumträdet: 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C): 

I Otdragsbestyrkände 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

§ 146 forts. 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner förslag till markförsäljning från fastigheten Väckelsång 

8:37. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska avdelningen i uppdrag 

att upprätta köpeavtal rörande det aktuella området. 

3. Lagfarna ägare till fastigheten Väckelsång 16:1 ska erlägga 120 000 

kronor i köpeskilling och stå för samtliga förrättningskostnader. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 

Ståhlgrens (M) yrkande 

I Otdiagsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:/kommun 

Kommunlednings• 
förvaltningen 

Försäljning av mark till Väckelsång 16:1 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/549 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-07 

Till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen föreslås att ge Tekniska avdelning i uppdrag att upprätta köpe
kontrakt avseende markområdet som markerats i kartbilagan. 

253 

2. Lagfarna ägare till Väckelsång 16:1 ska erlägga preliminärt 300 000 kronor i köpe
skilling och stå för samtliga förrättningskostnader. 

3. Tidshorisonten för en fullbordad fastighetsreglering beror bland annat på 
Lantmäteriets kötid. 

4. Återrapportering till KSAU sker när köpekontraktet är undertecknat av motparten. 

Beskrivning av ärendet 

Lagfarna ägare av Väckelsång 16: 1 önskar att köpa ett relativt stort markområde av 
kommunens fastighet Väckelsång 8:37. Det kan finnas några invändningar mot en för
säljning: 

• Det ingår inte i genomförandet av detaljplan för Väckelsång 8:44 m t1 att sälja 
marken. 

• Marken är av strategisk betydelse då den är tätortsnära belägen och därför bör en 
fördjupad översiktsplan inväntas innan beslut om eventuell försäljning fattas. 

• Marken kan istället arrenderas ut. 

Eftersom det finns politisk viljeyttring att sälja marken föreslås därför att marken ändå 
säljs för 20 kronor per kvadratmeter ( cirka 15 000 m2

), vilket motiveras av att 
Väckelsång är den enda delen av kommunen som inte räknas som glesbygd enligt Läns
styrelsen. Lagfarna ägare till Väckelsång 16:1, dit marken föreslås regleras, ska också 
stå för samtliga lantmäterikostnader. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen har handlagt ärendet genom mark- och exploateringsingenjören. 

Beslutsunderlag 

Kartbilaga. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Tekniske chefen 
Mark- och exploateringsingenjören 

Tingsryd måndagen den 7 maj 2018 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende 10 

Ny gruppbostad LSS vid 

fastigheten Nestorn 2 
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·"il Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

/~-
~ 

§ 155 

Ny gruppbostad LSS vid fastigheten Nestorn 2 

Dnr 2018/478 744 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

En ärendebeskrivning utifrån vård- och omsorgsnämndens behov återfinns i 

nämndens beslut (VON 2018-03-27 § 47). 

Ett beslut från Tingsryds bostäder AB inväntas innan ärendet går upp för 

behandling i kommunfullmäktige. Av ägardirektiv för bolaget framgår att 

fullmäktiges godkännande krävs för investeringar över en viss nivå, en nivå 

som överskrids med den begärda investeringen. 

Det förväntas att Tingsrydsbostäder AB behandlar ärendet utifrån sitt 

perspektiv vid sitt sammanträde den 21 :e maj. Därefter kan 

kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28:e maj samtidigt behandla 

vård- och omsorgsnämndens hemställan och Tingsrydsbostäder AB:s 

inhämtande av godkännande. 

Det föreslås därför att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet 

för beslut i kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen vad gäller 

beslutsprocess och ekonomi. Innehållet i tjänsteskrivelse har förankrats hos 

ekonomichefen. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-07 § 47 

2. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare, 2018-05-08 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 

Justerare 

§ 47 

Ny gruppbostad LSS 
Dnr 2018/83 744 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna nybyggnation avseende 6 platser i grnppbostad (bostad med 

särskild service enligt LSS) för uppförande/fti.rdigställande under 2019. 

2. Finansiering i driftsbudget lyfts in i rambudgetarbete för 2019 och 2020. 

Om tillskott ej medges i rambudget behöver finansiering ske inom befintlig 

budget för Vård- och omsorgsnämnden. 

3. Följande bilagor bifogas beslutet: 

Bilaga 1. Kostnadskalkyl nybyggnation LSS boende Nestorn 2 

Bilaga 2. Kostnadskalkyl personal- och verksamhetskostnader 

Bilaga 3. Riskanalys för nytt grnppboende LSS 

Bilaga 4. Boendeplan 2017-2030 FO 

Bakgrund 

Under 2016 gjordes en kartläggning av de behov som finns av bostäder 

inom verksamheten omsorg funktionsnedsättning. Denna kartläggning visar 

att det finns ca 8 ungdomar som väntas inneha behov av bostad med särskild 

service i form av gruppbostad under perioden 2017-2030. 

Socialförvaltningen (nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen) fick i 

september 2016 av Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag hur detta 

behov ska kunna mötas. I uppdraget ingick också att ta hänsyn till 

omsorgstagares önskemål om bostadsort eftersom problemet som funnits i 

flera år är att när det finns ledig plats i Väckelsång så tackar enskilda nej, 

trots utrett behov, på grnnd av att önskemål om bostadsort är Tingsryd. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har kontaktat de aktuella ungdomarnas 

föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit önskemål om Tingsryds 

täto1t som placering för ett nytt grnppboende. 

Beskrivning av ärendet 

I lokalförsörjningsutskottet har alternativen för placering av ett nytt LSS 

boende diskuterats. Ett alternativ som kom upp var om det skulle vara 

möjligt att placera boendet i bottenplan på en vanlig bostadsfastighet. På 

grund av att de största behoven är inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning så finns sociala hinder för denna typ av blandboende 

och därmed är slutsatsen att placering för nytt boende måste ske på annat 

sätt. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 

Justerare 

Fo1tsättning § 47 

I en inventering av lämpliga fastigheter har fastigheten Nestorn 2 kommit 

upp som förslag. Enligt rekommendation i lokalförsöijningsutskottet bör 

byggnation genomföras av Tings1ydsbostäder AB. Granne med Nestorn 2 

finns två andra gruppbostäder (Sandgatan och Björkvägen) samt en 

servicebostad (Sandgatan) belägna. I Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2002:9) finns regelverket kring att placera 

gruppbostäder intill varandra (se bilaga riskanalys nytt gruppboende LSS). 

Bifogad kostnadskalkyl är baserad på att öppningen av ett nytt LSS-boende 

skall komma att ske sex månader in på 2019, samt att det befintliga LSS

boendet Hagen i Väckelsång stängs ner. 
Nettokostnaden av ett nedlagt och ett nytt boende för 2019 beräknas bli 

totalt 706 tkr, varav 245 tkr beräknas vara uppsta1t- och engångskostnader 

och 461 tkr i driftskostnader. Driftskostnaden per år beräknas ligga på 912 

tkr. 

Tings1yd kommun erhåller också 903 tkr för vruje enskild plats i LSS

utj ärnningsbidrag. Dock är detta något som först erhålls två år efter 

förändringen. Detta innebär att efter två år kommer kostnaderna för ökad 

driftskostnad att :finansieras från LSS-utjämningen. 

Kostnadskalkylen ska betraktas som en grov uppskattning som föiutsätter att 

allt går enligt tidsschema och inte stöter på problem. 

Ärendets beredning 

Ärendet är handlagt av vård- och omsorgsförvaltningen srunt 

lokalförsörjningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kostnadskalkyl nybyggnation LSS boende Nestorn 2 
Kostnadskalkyl personal- och verksarnhetskostnader 
Riskanalys för nytt gruppboende LSS 
Boendeplan 2017-2030 FO 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VD Tingsrydsbostäder AB 
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~ fri 
Ti~ rv.ds 
bostaäer 

Tomas Johansson 
0477 - 44238 
tomas,johansson@tingsryd.se 

Dnr 2018/83 744 Bilaga 1 

Uppskattat kostnadskalkyl avseende nybyggnad av LSS boende Nestorn 2 i Tingsryd 

Uppskattningen av kostnaden för nybyggnation av LSS boende likt befintligt boende och i 

anslutning till befintligt boende på Nestorn 2 i Tingsryd 

Som underlag har använts lokalspecifikation från Socialförvaltningen daterad 2017-03-21, 

produktiönskostnadssammanställning befintligt LSS boende 2013 samt referensobjekt i 

sektionsfakta. 

Beräkningen har gjorts utifrån en area om ca 480 m2 och en uppskattad produktionskostnad 

om 25000: - per m2 

Total uppskattad kostnad ca 12 miljoner 

Under dessa förutsättningar kommer hyran att uppgå till omkring 864000: -/år 

Hyran kommer naturligtvis att beräknas utefter den verkliga kostnaden vid eventuell 

byggnation. 

Kostnaden skall betraktas som en grov uppskattning, mycket kommer att påverkas av hur 

marknaden ser ut vid tiden för upphandling. 

Tomas Johansson 

2018-01-08 
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LSS-utjämning 

Nytt boende 

Intäkter 

Personalkostnader 

Hyra 

Verksamhetskostnader 

Engångskostnader 

Hagen 

Intäkter 

Personalkostnader 

Hyra 

Verksamhetskostnader 

Nettoeffekt 

lhtäkter 

-1806 2 års förskjutning, 2 extra platser skulle ge 1,8 mkr 2021 

-450 Avgifter och hyror, taget från Sandgatan 

3200 3,2 mkr för 6 platsers LSS boende 

770 Taget från Sandgatan 

51 Taget från Sandgatan 

245 Inventarier 

-300 

2630 

250 

69 

Räknat på 6 månader 

-75 

Personalkostnader 285 

Hyra 260 

Verksamhetskostnader -9 

E'.ngångskostnader 245 

Summa 706 

Nettoeffekt 

· Intäkter 

Personalkostnader 

Hyra 

Verksamhetskostnader 

Engångskostnader 

Summa 

-150 
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Martin Hansson 
0477- 44 319 

Martin.hansson@lingsryd.se 

Dnr 2018/83 744 

2017-10-25 

Riskanalys för nytt gruppboende LSS 

Bilaga 3 

Undertecknad har tidigare lämnat över en lokalbehovsspecifikation för nytt gruppbo

ende LSS till lokalförsörjningsutskottet. I denna specifikation redogörs för att förvalt

ningen har kartlagt de behov som finns av bostäder under perioden 2017-2030. Denna 

kartläggning visar att det finns ca 8 ungdomar som väntas inneha behov av bostad med 

särskild service i form av gruppbostad under denna period. Socialförvaltningen (nuva

rande Vård- och omsorgsförvaltningen) har av Socialnämnden fått i uppdrag att ta 

fram förslag hur detta behov ska kunna mötas. I uppdraget ligger också att hänsyn ska 

tas till omsorgstagares önskemål om bostadsort. LSS handläggare har kontaktat de 

aktuella ungdomarnas föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit önskemål 

om Tingsryds tätort som placering för ett nytt gruppboende. 

Efter vidare utredning i lokalförsörjningsgruppen med representanter från Vård- och 

omsorgsförvaltningen så har frågan om placering av ett nytt LSS boende skulle kunna 

vara i bottenplan på vanlig bostadsfastighet, men pga dessa personers neuropsykia

triska funktionsnedsättning så finns sociala hinder för denna typ av blandboende, där 

av är alternativet med kombination av annat boende/verksamhet inte aktuellt. Där

med är slutsatsen att placering för nytt boende måste ske på annat sätt. I en invente

ring av lämpliga fastigheter har fastigheten Nestorn 2 kommit upp som lämpligt för

slag. Granne med Nestorn 2 finns två andra gruppbostäder (Sandgatan och Björkvä

gen) samt en servicebostad (Sandgatan) belägna. I Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2002:9) finns regelverket kring att placera gruppbostäder intill 

varandra: 

Bostad utan institutioneli prägel 

Allmännq råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna en

ligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara 

belägen i nära anslutning till 

- en annan sådan bostad, eller 

- andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boende-

former för äldre. 

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med 

lokaler för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokaiisering bör vara att 

en bostad med särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den 

enskilde att delta aktivt i samhällslivet. Av förarbetena till LSSS framgår att gruppbo

städer bör vara förlagda till vanliga bostadområden och att de bör utformas och lokali

seras så att de inte får en institutionell prägel. I detta sammanhang nämns inte ser-

1(2) 
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vicebostadens utformning. En koncentration av bostäder med särskild service och 

andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för dem som 

bor där och underlättar inte för den enskilde att leva som andra (socialstyrelsen). 

Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara be

lägna i nära anslutning till varandra. 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 

Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad 

är att området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 

Enligt socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga per

soner skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom 

stor betydelse för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de bo

ende. Ett positivt samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. 

För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för 

stor. Då Tingsryd är en liten ort kan det vara svårt att skapa en sammansättning av de 

boende som ger förutsättning för gemenskap enligt ovan. 

Samlad bedömning 
Vi bedömer att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som 

man kan umgås med och göra fritidsaktiviteter tillsammans med. 

Vi bedömer att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att 

umgås och ta en fika. 

Vi bedömer att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 

Vi bedömer att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet, de kulturella

och fritidsaktiviteter som erbjuds. 

Vi bedömer att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i 

olika sammanhang. 

Vi bedömer att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort vil

laområde samt även granne med ett studentboende så minskas risken för in

stitutionell prägel. 

Martin Hansson 

Vård- och omsorgschef 

Tingsryds kommun 
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0477441 00 (vx) 0477 194 02 

e-post/hemsida 
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martin.hansson@tingsryd.se 

Dnr 2018/83 7 44 Bilaga 4 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2016-08-01 

Till socialnämnden 

Plan för funktionshinderomsorgens 

framtida behov av boende. 

2017-2030 

1 (8) 
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Socialnämndens vision 

" Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och 

delaktighet" 

2(8) 

Tingsryds kommun arbetar med målstyrningsmodellen balanserad styrning utifrån fem 

perspektiv: medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. 

Förord 

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funlctionshindrade 

(LSS) skall :främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder skall ha möj

lighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som 

andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel (Socialstytel

sen 2003). 

"Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna iden

titeten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest ele

mentära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den 

plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhälls

livet. Många personer med omfattande funlctionshinder tillbringar en stor del av sin dag 

i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för perso

ner med funlctionshinder än den är för icke funlctionshindrade personer" (prop. 

1992/93:159 s. 83) . . 

En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funlctionshinder goda levnadsvill

kor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. En intention med LSS är att 

säkerställa rätten till en sådan bostad. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och all

männa råd om bostad med särskild service för vuxna (SOFS 2002:9) för att ge vägled

ning för tillämpningen av LSS. 

Mål för handikappolitiken 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken redovisas att målen är: 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

• ett samhälle utfo1mat så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet 

• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar samt kvinnor och män med 

funktionshinder. 

Tingsryds kommun 
8oic88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 

Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

Tingsryd 

e-post/t,(lmsida 
socialtjansten@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 



113

3(8) 

För att uppnå målen skall det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på att: 

• identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället för människor med 

funktionshinder 

• förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder 

• ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självstän-

dighet och självbestämmande (Från patient till medborgare prop. 1999/2000:79). 

De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen ligger fast; en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund, ett samhälle som utformas så att männi

skor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jäm

likhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsätt

ning. Alla insatser mot målen ska präglas av att identifiera och undamöja hinder för full 

delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning, 

att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självstän

dighet och självbestämmande. För att insatser som syftar till att ge människor med 

funktionsnedsättning stöd ska leda till full delaktighet i samhället så måste arbetet 

framåt präglas av att förbättra tillgängligheten och användbarheten i människors vardag. 

(Regeringens skrivelse 2009/10: 166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för 

handikappolitiken och grunden för en strategi framåt) 

"Att få leva som en självständig individ utifrån sina egna resurser och att få be

stämma över sin vardag är avgörande för enskilda människors livskvalitet" (Socialsty

relsen 2003). 

LSS- grundläggande principer och yiktiga utgångspunkter 

Lagens övergripande mål är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt funkt

ionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäl

ler för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde skall kunna skapa sig ett 

värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. Den 

enskilde skall genom de särskilda insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 

§). Goda levnadsvillkor kan ses som ett övergripande begrepp som anger kvalitet och 

nivå på de särskilda insatserna. Insatserna måste grundas på de behov och önskemål 

som den enskilde tycker är angelägna för att kunna leva så självständigt och oberoende 

som möjligt (Socialstyrelsen 2003). 

Goda levnadsvillkor är alltså det övergripande kvalitetsbegreppet för insatser enligt 

LSS. Men även andra kvalitetskriterier kan urskiljas ur lagtext och förarbeten, vilka 

skall ligga till grnnd för alla insatser inom lagens verksamhetsområde. Dessa kriterier är 

respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktig

het samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. 

J/4 
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Sol psykiatrireformen (1995) 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resur

ser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 

Socialtjänsten skall ge personer med psykiska funktionshinder möjligheter att vara ak

tiva i samhällslivet och att få jämlika levnadsvillkor. 

De mål som lyftes fram i psykiatrirefo1men är vägledande och gemensamma för all ser

vice, stöd och vård som riktas till psykiskt funktionshindrade. 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som används vicl bedömning om den enskilde har rätt 

till insats om behov föreligger. Insatsen skall utfo1mas så att det stärker hans eller hen

nes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Boendestöd enligt Sol 

Boendestödets syfte är att praktiskt hjälpa, motiveta och stödja personer tillhörande 

målgrnpperna så de får möjlighet att förbättra och upprätthålla fö1mågan att leva ett så 

aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i samhället. 

Målsättningen med boendestöd är att den enskilde ska kunna få: 

- en förbättrad psykisk hälsa 

- ökad livskvalitet, 

- ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden, 

- en reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation, 

- stöd att bryta isolering. 

Stöd i hemmet innebär att: 

- hjälpa den enskilde att träna och utveclda grundläggande vardagsaktiviteter, 

., genom ett vägledande förhållningssätt instruera och stödja den enskilde att på egen

hand klara av sina vardagsaktiviteter. 

- ge stöd till den enskilde för att få sin familjesituation att fungera 

Boendestöd ges även som stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social till

varo samt stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med myndigheter 

och/ eller vårdinrättningar. 

Bostad med särskild service enligt Sol 

Särskilt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet 

och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd · 

besöksadress telefon fax 

Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

Tingsryd 

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



115

5(8) 

Boendeformer LSS 

I 9 § 9 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns insatsen bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS re

glerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara ut

formad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: 

• gruppbostad 

• servicebostad och 

• annan särskilt anpassad bostad. 

Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som "bostäder med särskild service" vil

ket däremot inte gäller boendeformen "annan särskilt anpassad bostad". I bostad med 

särskild service skall det finnas personal tillgänglig dygnet runt. I gruppbostäder finns 

personalen inom boendet under dygnets alla timmar. I servicebostäder finns personalen 

placerad inom närområdet. 

För samtliga boendefo1mer gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den 

enskildes privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. 

De tre huvudformerna utesluter inte andra boendeformer. 

Bostad enligt socialtjänstlagen är ingen absolut rätt. Det är fullt möjligt för kommunen 

att föreslå en alternativ insats om den erbjudna insatsen tillgodoser biståndsbehovet och 

en skälig levnadsnivå är möjlig att uppnå på annat sätt. 

Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de personer som omfattas av lagen, tillhör 

lagens personkrets, om de har behov av sådan insats och om behovet inte tillgodoses på 

annat sätt. Vid bedömningen av om en enskild har behov av insatsen i sin livsföring 

måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma 

ålder. Genom insatsen skall den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Syfte med boendeplan 

Till kommunens uppgifter hör att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och 

vilka deras behov av stöd och service är. (15 § I LSS). 

Syftet med boendeplanering är att möta framtidens behov när det gäller bostad med sär

skild service och boendestöd. 

Bakgrund 

En plan för funktionshinderomsorgens framtida behov av boende lades fram för social

nämnden i januari 2007. Inför den boendeplanen gjordes en inventering av behov samt 

en brukarenkät. En enkät sldckades ut under hösten 2007. Denna enkät visade tydligt att 

det fanns ett stort önskemål om att bo i centrala Tingsryd. 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 

Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

Tingsryd 

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



116

6(8) 

De flesta av ungdomarna går i gymnasieskola i Tingsryd och tränar sig att vara i Tings

ryd. Detta gör att de efterfrågar att få bo i centrala Tingsryd. Det finns således fortfa

rande en övervägande andel personer som vill bo i centrala Tingsryd. 

Nutid 

Det finns idag två gruppbostäder; Björkvägen och Sandgatan, i Tingsryd. Det finns även 

en servicebostad i Tingsryd, på Sandgatan. Till servicebostaden hör i dagsläget fem lä

genheter och en personal/gemertsamhetslägenhet. Det finns möjlighet att utöka Sandga

tans servicebostad om och när behov uppstår. På Björkvägen bor personer mellan åld

rarna 37-57 år. På Sandgatans gruppbostad bor personer mellan åldrarna 24-29 år. 

I Väckelsång finns fyra gruppbostäder, Källedal, Täppan, Hagen och Hjä1tans Fröjd. 

Täppan hade länge två lediga lägenheter. Där bodde tidigare två ungdomar som flyttade 

ti11 Sandgatans gruppbostad efter önskemål. De lediga lägenheterna har erbjudits till två 

personer som har beslut om bostad med särskild service men de hat tackat nej (under 

våren 2016 tackade enja). På Källedal, Hagen och Hjäitans Fröjd bor lite äldre perso

ner~ 60-89 år. 

Ebbalyckevägens gruppbostad flyttade i januari 2015 till Urshult och heter nu 24:an. 

Där bor 4 personer med LSS-beslut och en med SoL-beslut. Denna gruppbostad har 

imiktning dubbeldiagnoser, t.ex. utvecldingsstörning och psykiatri. 

Antalet bostäder ser i dagsläget ut enligt nedan tabell: 

Uthyrd Vakant 

Insats Område Tillgängliga lgh lgh lgh 

GB Källedal 5 5 0 

GB Täppan 4 3 1 

GB Hagen 4 4 0 

GB Hjärtans Fröjd 4 4 0 

GB Björkvägen 6 6 0 

GB Sandgatan 6 6 0 

GB 24an Urshult 6 5 1 

Serv B Sandgatan 5 5 0 

Summa 40 38 2 

Det finns i dagsläget (2016-04-19) 57 personer som har boendestöd enligt SoL bosatta i 

egna ordinära lägenheter. Fördelning i kommunen ser ut enligt nedan: 

Tingsryd 

Urshult 

Väckelsång 

Linneryd/Konga 

Ryd/Fridafors 

29 personer 

9 personer 

5 personer 

5 personer 

9 personer 

-T=i-ng_s_ry_d,,...s__,.k-o_m_m_u_n--,b:-e-s---,ök-s-ad.,....re_s_s--te.,....le-=-fo_n ____ -cfax------e--p-os-t/c-he_m_s-:-id=-a-----

Box 88 Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 socialtjansten@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 

/!(/ 

~l7' 



117

7(8) 

Framtid 

I Tingsryds kommun finns idag ca 15 bam och ungdomar, födda från 1997 till 2010, 

som med sannolikhet kommer att ha behov av bostad med särskild service, 7 som kan 

ha behov av servicebostad och 8 som kan ha behov av gruppbostad. Det är naturligtvis 

svå1t att förutspå då ungdomarnas utveckling kan förändra behoven. Fem unga vuxna 

bor kvar hos sina föräldrar där man kan förmoda ett framtida behov av gruppbostad. En 

av dem kanske klarar sig med servicebostad och två har redan beslut om gruppbostad 

som inte blivit verkställt. Dessa två har tackat nej till bostad i Väckelsång. En av dem 

har ändrat sig och nu tackat ja till gruppbostad i Väckelsång. Det finns även personer 

som har andra insatser där bedömningen är att det kan bli aktuellt med bostad med sär

skild service lite längre fram. 

Det finns unga vuxna ( ca 8-10) som bor kvar hemma som kommer att behöva boende

stöd när de flyttar till egna lägenheter. Det märks även en ökning när det gäller okända, 

nytillkomna personer som har behov av boendestöd då de får sina diagnoser senare i 

livet, efter 20-årså1detn. 

Redan nästa år kommer någon troligen att ansöka om gruppbostad. Därefter väntas de 

flesta ansökningar komma år 2020 till 2026. 

Sammanfattning: 

• 8-10 personer som troligen kommer att ha behov av boendestöd. 

• 7 personer som troligen kommer att ansöka om servicebostad. 

• 8 personer som troligen kommer att ansöka om gruppbostad. 

Förväntade boendeansökningar per år enligt nedan tabell: . 

Insats/ 
År 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2029 2030 Summa 

Gruppb 1 1 1 1 2 1 1 8 

Serviceb 1 1 1 3 1 7 

Det bedöms finnas ett ökat behov av att bo hemifrån i samband med skolgång för ung

domar som har svårare funktionsnedsättningar. Detta gäller barn och ungdom med neu

ropsykiatrisk problematik och som behöver en tydlig struktur i vardagen. 

Flera av de barn och ungdomar som är på k01ttidsvistelse Mullvaden har stora funkt

ionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, oftast tillsammans med annan funkt

ionsnedsä:ttning. Personer med funktionsnedsättningar inom de neuropsykiatriska dia

gnoserna bedöms öka. De stödåtgärder och insatser d~ssa personer behöver kräver ett 

annat arbetssätt, planering och bemötande, än till de som har enba1t utvecklingsstörning. 

Att bemöta denna målgrupp kräver utbildning och specialkompetens inom socialnämn

dens verksaltlheter. 

Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 442 88 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 



118

8(8) 

Boendefrågan 

Det är svårt att beräkna om de LSS-bostäder som finns idag kommer att bli lediga så att 

de ungdomar som växer upp och ansöker om boende kommer få möjlighet att bo där. 

Det är dessutom ett klart och tydligt önskemål att ungdomarna vill bo i centrala Tings

ryd. 

Då det förväntas inom snar framtid att barn och ungdomar har behov av servicebostad 

eller grnppbostad och med en viss specialkompetens inom neuropsykiatri, bedöms det 

som angeläget att planera för fler bostäder som kan möta detta behov. 

M~rtin Hansson 

Avdelningschef, äldre-och funktionshinderomsorgen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten. Bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 
Planområdesgräns 

Egenskapsgräns 
lllustrationslinje 

MARKANVÄNDNING 
kvartersmark 

BSD Bostäder, Skola; Vård 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

i::_-:;_·_._:::: Byggnad får inte uppföras 

u 

4200 

Marken ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga underjordiska ledningar 

Största byggnadsarea i m2 

MARKENS ANORDNANDE 
Utformning 

I Högsta antal våningar 

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 
2015-01-20 § 10 . 

~M~~clv--
Ane!\e Anåe~ on 
Bygg- och miljöchef 

Laga kraft 
2015-02-27 

~ Il , 
Emmy ~ V ·LA--e--
Planarkitekt 

ANTAGANDEHANDLING 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 

Fastighetsredovisningen aktuell: 2014-08-25 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör 
Samhällsbyggnadsförv. Tingsryds kommun 

BETECKNINGAR 

Gräns för fastighet, samfällighet 

Kvarterstraktgräns,Traktgräns 

Servitulsgräns 

(8:1 ~ Bostadshus karterat efter husliv resp. tak 

E3 E3 Uthus karterat efter husliv resp. tak 

121 Transformatorbyggnad 

-- = Häck, stenmur 

Staket, stödmur 

Väg 

'C..'.______D) Slänt 

~ Nivåkurva 

111.1 Avvägd markhöjd 
,, 10100 

TINGSRYD 

S:I oa:1 

'"' 

--F---
--s---
--v---
--o---
--o---

Polygonpunkt 

Registerbeteckning på fastighet 

Trakllext 

Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning 

Servitut resp. ledningsräll 

Fornminne 

Fjärrvärmeledning 

Spillvattenlednlng 

Vattenledning 

Dagvattenledning 

Optokabet 

Slrandrinje 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 10 år från den 
dag planen vinner laga kraft 

DETALJPLAN FÖR 

NESTORN 1 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Bygg- och miljöavd. 
Upprättad 2014-01 -14 

iU---
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ra:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

~ 

§ 156 

Upphävande av uppdrag - sammanläggning av 

hemtjänstområdena 
Dnr 2018/289 732 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva uppdraget om sammanläggning 

hemtjänstområden, KF 2016-04-25 § 79 punkt 4, enligt vård- och 

omsorgsnämndens förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, VON 2018-02-29 § 39 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

beslutet om sammanläggning av hemtjänstområdena Dnr 2014/119 041 

punkt 4. 

2. Arbetet med att verkställa sammanläggningen av hemtjänstområdena 

stoppas i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. 

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att planera för en organisering som utgår 

från att kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 april 2016 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att en 

sammanläggning av kommunens sju hemtjänstområden till tre områden 

skulle ske (KF 2016-04-25 § 79 punkt 4). 

Vård och omsorgsnämnden har konstaterat att det framkommit påtagliga 

hinder och risker med ett verkställande av beslutet. Det handlar primärt om 

svårigheter att kunna bedriva ett nära ledarskap som chef samt som 

medarbetare att ha en närvarande chef. Men även svårigheter med lämpliga 

kommunalt ägda lokaler. Det handlar alltså om risk för försämring av 

arbetsmiljön för såväl omsorgspersonal som chefer. Mot bakgrund av det 

föreslår vård- och omsorgsnämnden fullmäktige att upphäva beslutet från 

2016. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2016-04-25 § 79 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-29 § 39 

I Otdragsbe&yrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-27 

§ 39 

Upphävande av uppdrag - sammanläggning av 
hemtjänstområdena 
Dnr 2018/ 46 SN 732 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

beslutet om sammanläggning av hemtjänstområdena Dnr 2014/119 041 

punkt 4. 

2. Arbetet med att verkställa sammanläggningen av hemtjänstområdena 

stoppas i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. 

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att planera för en organisering som utgår 

från att kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 april 2016 fattade kommunfullmäktige ett enigt beslut om att en 

sammanläggning av kommunens sju hemtjänstområden till tre områden 

skulle ske Dnr 2014/119 041 punkt 4. De främsta argumenten var 

effektivare användning av personaltiden, mindre sårbar bemanning, högre 

flexibilitet vid förändringar i omvårdnadstygden samt att renodla 

verksamheter som områdescheferna ansvarar för. 

Sedan kommunfullmäktiges beslut har först socialnämnden sedan vård- och 

omsorgsnämnden ansvarat för verkställandet. Sammanläggning har 

påbö1jats på ett område i kommunen. Utgångspunkten har varit att 

organisera det så att områdescheferna inom äldreomsorgen är primärt chefer 

för antingen ett hemtjänstmmåde eller 1-2 särskilda boenden. I beslutet från 

kommunfullmäktige tog man även ställning till att inga personalutrymmen 

för hemtjänsten skulle avvecklas vilket innebär att hemtjänsten skall 

fortsätta utgå från 7 orter i kommunen. Det innebär att områdena i 

hemtjänsten kommer ha 2-3 lokaler som man utgår från per område. 

I processen har det framkommit påtagliga hinder och 1isker med ett 

verkställande av beslutet. Det handlar primä1t om svårigheter att kunna 

bedriva ett nära ledarskap som chef samt som medarbetare att ha en 

närvarande chef. Men även svårigheter med lämpliga kommunalt ägda 

lokaler. Det handlar alltså om risk för försämring av arbetsmiljön för såväl 

omsorgspersonal som chefer. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-27 

Justerare 

Våra medborgare är i st01t sett nöjda med hemtjänsten, 92 %, samt att 

kontinuiteten är på imponerande 10 unika hemtjänstpersonal i snitt under en 

tvåveckorsperiod. Tings1yds kommun har i stort en verksamhet och 

medarbetare att vara stolt över. Det kvarstår utmaningar, primätt andelen 

arbetstid som är hos omsorgstagarna, men här pågår ett aktivt arbete inom 

vård- och omsorgsförvaltningen för att nå nämndens mål. 

Avgörande för vår fötmåga att nå kvalitetsmålen är vår personal. Det är 

också inom perspektivet medarbetare som nämndens största utmaningar står. 

För att vi ska ha medarbetare som känner sig sedda och får det stöd man 

behöver samtidigt som arbetssituationen för våra områdeschefer ska vara 

rimlig har nämnden beslutat om ett mål på antalet medarbetare per chef, 

högst 30 stycken. 
2017 var snittet 37 medarbetare per chef. Nämnden har konsekvent i sina 

internbudgetar årligen ökat antalet första linjens chefer just för att succesivt 

minsta på snittet. Men antalet medarbetare är inte det enda avgörande för att 

kunna bedriva ett nära ledarskap det är även det fysiska avståndet. Tingsryd 

kommun har en struktur med sju mindre samhällen och en stor andel 

medborgare som bor på direkt landsbygd. Avstånd kan inte organiseras bort. 

En sammanslagning mellan hemtjänstområdena kommer få konsekvensen 

att det fysiska avståndet till nätmsta chef för många inom äldreomsorgen 

kommer öka. 

Arbetet med att verkställandet av sammanslagningen har regelbundet stämts 

av mellan förvaltningschef och nämndens ordförande. Den 13 febmari 2018 

efter överläggningar mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen 

gör nämndens ordförande bedömningen att de eventuella vinster som skulle 

skapats vid sammanslagning inte överväger de risker som föreligger och 

upplevs i verksamheten. Nämndens ordförande meddelar förvaltningschefen 

om sin avsikt att föreslå ett upphävande av beslutet och ger 

förvaltningschefen i uppdrag att i avvaktan på nämndens beslut inte gå 

vidare med sammanslagningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande, 2018-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Fransson (M) yrkar bifall till ordförande Magnus Carlbergs (S) 

skrivelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdrag,bostyrkande 
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.'ii.1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 

Justerare 

/'~ 
~ 

§ 157 

Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade 

bilar 
Dm 2018/56 734 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, VON 2018-04-24 § 61 

Vård- och omsorgsnämnden har, mot bakgrund av konkurrenslagstiftning 

och försäkringsvillkor, inte möjlighet att använda leasade bilar för annat än 

det avtalade syftet. 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

Inom omsorg funktionsnedsättning uppstår ibland behov av att göra 

spontana utflykter tillsammans med omsorgstagare. Vid Socialnämndens 

sammanträde 2016-06-23 togs information emot kring vad det finns för 

förutsättningar för verksamheten att använda kommunens leasade fordon för 

spontana :fritidsresor med omsorgstagare inom omsorg funktionsnedsättning. 

Ur bland annat ett konkurrenslagstiftningsperspektiv och ett 

försäkringsperspektiv avråder juridiken från att använda leasade fordon för 

annat än det avtalade syftet. Se protokoll socialnämnden Dm 2016/231 SN 

740. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-24 § 61 

2. Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar 

3. Socialnämnden 2016-06-23 § 299 med tillhörande tjänsteskrivelse 

från förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

I Ot<lragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(13) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-24 

§ 61 

Remiss - Motion om att personal på gruppboende ska kunna 

nytta leasade bilar 
Dm· 2018/56 734 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har, mot bakgrund av konkmTenslagstiftning 

och försäkringsvillkor, inte möjlighet att använda leasade bilar för annat än 

det avtalade syftet. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig mot vård- och omsorgsnämndens beslut. 

Yttrande 

Inom omsorg funktionsnedsättning uppstår ibland behov av att göra 

spontana utflykter tillsammans med omsorgstagare. Vid Socialnämndens 

sammanträde 2016-06-23 togs information emot kring vad det finns för 

förntsättningar för verksamheten att använda kommunens leasade fordon för 

spontana fritidsresor med omsorgstagare inom omsorg funktionsnedsättning. 

Ur bland annat ett konkurrenslagstiftningsperspektiv och ett 

försäkringsperspektiv avråder juridiken från att använda leasade fordon för 

annat än det avtalade syftet. Se protokoll socialnämnden Dnr 2016/231 SN 

740. 

Ärendets beredning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har handlagt ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion Dnr 2018/56 734 

Remiss Dnr 2018/74 734 
Protokoll socialnämnden Dnr 2016/231 SN 7 40 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerare I 7 I 
/IF /t 
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Centerpartiet 
Motion till kommunfullmäktige 20180113 

Medborgarkontoret 

2018 -01- 19 

Tingsryd.s Kommun 

Angående möjlighet för personal på kommunala gruppboende att nyttja kommunens leasade bilar 

I Tingsryds kommun finns gruppboende för personer i olika åldrar och dessa har behov av utflykter 

t.ex åka och fika, bada eller titta på någon match. Detta är spontana utflykter som inte går att boka 

via serviceresor. 

Här ser vi en möjlighet att nyttja befmtliga leasade bilar. Det fmns tillfällen under 

dygnet eller perioder när dessa inte används och då bör det fmnas möjlighet för personalen på 

respektive boende att nyttja de leasade bilarna. Under semestertider och helger används t ex inte 

bilarna inom kommunlednings- och samhällsbyggnads-förvaltningen i någon större omfattning. 

Idag finns möjlighet att via Outlock boka bilarna men det vi vill är att det ska finnas möjlighet till 

spontana utflykter. Detta ska givetvis ske i samråd med respektive hemtjänstområde, men det ska 

finnas möjlighet för personalen på gruppboende att kunna nyttja kommunala leasade bilar för 

spontana utflykter när bilarna inte används för ordinarie verksamhet. Givetvis ska de boende betala 

kostnader för nyttjande av bilarna. Det som behövs är riktlinjer för detta. 

Idag är det olika förutsättningar för dessa personer beroende om de bor på privata eller kommunala 

gruppbostäder. Vi anser att förutsättningarna ska vara lika oavsett boendet drivs i privat eller 

kommunal regi. Kommunen har i tidigare svar i ärendet hävdat att det inte går på grund av risk för 

överklagan från färdtjänstbolagen. Nu är inte detta frågan om arbetsresor eller andra planerade 

rutter. Det vi efterfrågar är för spontana resor som behövs för att öka välbefinnandet hos såväl de 

boende och för personalen. 

Vi i Centerpartiet vill 
• att det ska vara möjligt för personalen på kommunala gruppboende att nyttja kommunala leasade 

bilar för spontana utflykter tillsammans med de boende. 

• att det tas fram riktlinjer för hur detta ska ske 

För Centerpartiet genom 

r~06eU~ 
Eva Hagelberg 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) 

2016-06-23 

§ 299 

Använda leasingbil för spontana fritidsresor med brukare 
inom funktionshinderomsorgen 
Dnr 2016/231 SN 740 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom funktionhinderomsorgen uppstår ibland behov av att göra spontana 

utflykter tillsammans med brukare. Fråga har uppkommit om det går att 

använda de leasade fordon som finns inom verksamheten till sådana resor. 

Ur bland annat ett konk:urrenslagsti:ftningsperspek:tiv och ett 

försäkringsperspek:tiv avråder juridiken från att använda leasade fordon för 

annat än det avtalade syftet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Martin Hansson, avdelningschef ÄFO, 2016-06-01 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Martin Hansson 
0477 44319 

martin. hansson@tingsryd, se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2016-06-01 

Till Socialnämnden 

Använda leasingbil för spontana fritidsresor med brukare inom funktions

hinderomsorgen 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning 
Inom :funktionhinderomsorgen uppstår ibland behov av att göra spontana utflykter till

sammans med brukare. Fråga har uppkommit om det går att använda de leasade fordon 

som fmns inom verksamheten till sådana resor. Ur bland annat ett konkurrenslagstift

ningsperspektiv och ett försäkringsperspektiv avråder juridiken från att använda leasade 

fordon för annat än det avtalade syftet. -

Beskrivning av ärendet 
Inom :funktionhinderomsorgen uppstår ibland behov av att göra spontana utflykter till

sammans med brukare. Fråga har uppkommit om det går att använda de leasade fordon 

som :finns inom verksamheten till sådana resor. Grundfrågor och juridiskt resonemang 

redovisas nedan. 

Grundfrågor: 

1. Får verksamheter använda leasade fordon för spontana sporadiska resor med 

brukare? 
2. Vad säger konkurrenslagstiftningen? 
3. V ad gäller i försäkringsfrågan om ett fordon används för annat än ursprungssyf

. tet? 
4. Samlad bedömning? 

Juridiska svar: 

1. Om ett fordon är leasat för ett specifikt syfte, tillexempel att köra en brukare till 

och från arbetsplatsen, ska fordonet vara tillgängligt för detta ändamål. Fordonet 

får inte användas på ett sådant viss att brukaren behöver använda sig av andra 

medel för att ta sig till och från arbetet. Om tanken är att fordonet ska användas 

på kvällar och helger då det inte behövs för den enskilde brukaren, ska fordonet 

dock vara tillgänglig för den enskilde brukaren om denna skulle behöva det. 

Därför är det viktigt att fordonet inte används för andra aktiviteter då det kan 

finnas en möjlighet att brukaren skulle behöva ta det i anspråk. Om leasade for

don dessutom skulle användas av flera olika verksamheter så är frågan hur be

dömningen av om användandet är sporadiskt skulle ske, var verksamhet för sig 

eller förvaltningen som helhet? Således är det mycket svårbedömt att kunna av-

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 {vx) 

14 

fax 
0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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göra vad som kan räl.mas som sporadisk användning av ett leasat fordon enligt 

grundfrågorna. 

2. Angående konkurrenssnedvridning så gäller sammanfattningsvis att kommunen 

inte får ägna sig åt en verksamhet som'kan snedvrida eller hämma en effektiv 

konkurrens för företag. I detta fall gäller det transporter, och på den marknaden 

finns det flera privata aktörer. Kommunen får då inte konkurrera med dessa ge

nom att erbjuda samma ij änster till betydligt lägre pris. Detta regleras i konkur

renslagen (3 kap. 27 §). Bryter kommunen mot dessa bestämmelser så kan 

kommunen dömas att betala vite. Detta betyder att om det finns andra alternativ 

så som färdtjänst eller privata buss bolag så ska dessa nyttjas. Aktuell fråga gäller 

spontana och sporadiska resor, och inte inplanerade resor. Dock är regelverket 

detsamma. Om brukarna betalar för dessa resor eller inte påverkar inte bedöm

ningen. 

3. Vid leasing är det vanligaste att det är ägaren till fordonet som står för försäk

ringen, det vill säga den som leasar ut fordonet. Huruvida fordonet då är försäk

rat om det används för något annat än ursprungssyftet med leasingen beror på 

om försäkringen är knuten till leasingavtalet, det vill säga att de villkor och spe

cifikationer som står i leasingavtalet även är de som gäller för att försäkringen 

ska gälla. Om kommunen sedan tar en avgift för resorna så kan det tänkas att det 

behövs någon typ av tilläggsförsäkring, om det kan klassas som taxiverksamhet 

eller liknande. När kommunen/ensldlda anlitar företag som utför resorna så har 

dessa de försäkringar som behövs för att bedriva t.ex. taxiverksamhet. Vad gäller 

brukarnas och personalens försäkring så borde den täcka på samma vis som vid 

andra resor som anordnas, så länge resorna anordnas inom samma parametrar. 

4. Det kan vara svårt att ordna med transport för spontanaktiviteter, men juridiken 

avråder ändå från att använda leasade fordon för annat än det avtalade syftet. 

Martin Hansson 
Avdelningschef ÅFO 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 oo (vx) 

15 

fax 
0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:..':9kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-04-03 

Justerare 

~ 

§ 19 

Framtida finansiering av goda ideer för idrott, friskvård och 

hälsa 
Dnr: 2017/345 003 

Kultur- och fritidsutskottets beslutar om följande yttrande 

1. Utskottet anser att projekt som innebär samverkan mellan flera 

parter och långsiktighet i drift och underhåll bör prioriteras. 

2. Ufskötlet anser att varje projeldbehöver bedomas·vai· för sig· 

gällande finansiering. 

3. Utskottet anser att det inte finns något behov av någon 

policy/strategi för dessa frågor. Dessa frågor•bör belysas i 

kommunens översiktsplan. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Johansson (C) inkom i maj 2017 med en skrivelse där hon föreslog att 

kommunen tar fram en policy/strategi för hur man tillsammans med andra 

aktörer samfinansierar goda ideer. Syftet är att uppmuntra engagemang och 

få fler aktörer att samverka kring frågor som rör idrott, :friskvård och hälsa. 

Hon vill även att det utreds var i kommunen behov finns av anläggningar, 

banor och spår samt att hänsyn tas till såväl pojkar och flickor 

Besluts underlag 

Skrivelse från Anna Johansson (C), 2017-05-15 

Tjänsteskrivelse 2018-02-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecldingsavdelningen 

I Otilrugsbem,,rkande 
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Skrivelse 2017-05-15 

Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Framtida finansieringar av goda ideer för idrott, friskvård och hälsa. 

Det ska löna sig att engagera sig och vara den eldsjälen som får till att en 
förening eller flera går samman vid uppstart av något nytt. Det kan vara 
ex tennisbana, paddeltennis, bowling, parkour och andra anläggningar 
som gynnar friskvård och hälsa. 
En policy eller strategi för hur Tingsryds kommuns del av finansiering i 
nya projekt inom detta område bör tas fram. 
Vi har ett gott föreningsliv och många som vill ha olika möjligheter till 
aktivitet på sin fritid, jag tycker att om vi kan få fram en policy/strategi 
hur kommunen kan vara delaktig tillsammans med flera så tror jag på en 
långsiktighet och gynnsam utveckling av friskvård i kommunen. Har vi 
flera företag som kan tänkas vara medfinansiärer? Långsiktighet i drift 
med sponsorer? Kan man få fram 50 % finansiering eller mer och med en 
långsiktighet i flerårsplan innan föreningen/föreningarna väcker frågan i 
kommunen. 

Jag vill att kommunstyrelsen tar fram en policy/strategi för hur framtida 
anläggningar, banor, spår mm ska hanteras då det gäller medfinansiering, 
behjälplighet vid byggnation. 
Att det framkommer var vi har behoven och var det saknas i vår kommun. 
Att man tar hänsyn till flick- och pojkaktiviteter. 

~ \M,1,/!. J ~ (), VJJ6Cfl,----
Anna Johansson 
Centerpartiet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(30) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-12 

Justerare 

.P 

§ 87 

Familjecentral i Tingsryds kommun 
Dm 2017/704 750 

Utskottets beslut 
Utskottet för arbete och lärande ställer sig positiva till imiktningsbeslut 

avseende etablering av familjecentral i Tingsryds kommun och föreslår för 

kommunstyrelsen: 

1. Imiktningsbeslut gällande uppbyggnad av en familjecentral i Tings1yds 

kommun. 
2. Finansieras genom ett samarbete med Region Kronoberg och regleras 

genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgruppen när den är 

bildad. Den del av kostnaden som finansieras av Tingsryds kommun 

hanteras i budgetprocessen 2019. 

3. Tidsplanen avser att innan sommaren bilda en styrgrupp samt en 

arbetsgrupp. Prioriterat är även att finna en ändamålsenlig lokal för 

verksamheten. Fo1tsatt tidsplan utarbetas av styrgruppen när den bildats. 

4. Återkoppling sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande. 

5. Ärendet skickas till Bildningsnämnden för ställningstagande. 

Beskrivning av ärendet 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande för tidigt 

förebyggande och riktar sig till föräldrar och bam. En familjecentral ska 

innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 

imiktning mot förebyggande arbete. 

Ärendets beredning 

Beredningen sker i samarbete med bildningsförvaltningen och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Region Kronoberg§ 39 Familjecentral i Tingsryds kommun

imiktningsbeslut (18 RGK473) 

Arbetsprocesser vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län 

Familjecentral i Tingsryds kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden för kännedom 
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§39 

Dnr: 2017/704 

Protokollsutdrag 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Familjecentral i Tingsryds kommun -
inriktningsbeslut (18RGK473) 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

750 

REGION 
KRONOBERG 

att ställa sig bakom inriktnings beslut angående uppbyggnad av familjecentral i Tingsryds 

kommun samt 

att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun enligt den 

fastställda arbetsprocessen. 

Sammanfattning 
I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast Tingsryd och 

Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar verksamhet. 

Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av familjecentraler finns sedan 

januari 2018 en av regiondirektören fastställd arbetsprocess vid etablerandet av 

familjecentraler i Kronobergs län. Framtagandet av arbetsprocessen har samordnats av 

avdelningen för folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg. 

I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process är att Region 

Kronoberg fattar ett inriktnings beslut. Föreslås även att regiondirektören påbörjar en 

dialog i enlighet med den fastställda arbetsprocessen för uppbyggnad av familjecentraler. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom inriktnings beslut angående uppbyggnad av familjecentral i Tingsryds 

kommun samt 

att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun enligt den 

fastställda arbetsprocessen. 

Expedieras till 
Region direktör 

Besluts underlag 

• §61 RSAU Familjecentral i Tingsryds kommun - inriktnings beslut 

• Förslag till beslut - Familjecentral i Tingsryds kommun 

• Beslutsunderlag - Familjecentral i Tingsryds kommun 

• Arbetsprocess vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län 

• Familjecentral i Tingsryds kommun. 
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Protokollsutdrag 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

REGION 
KRONOBERG 
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Dnr: 2017/704 750 

2017-09-15 

Anders Fransson 

Arbetsprocess vid etablerandet av 
familjecentraler i Kronobergs län 

Vad är en familjecentral? 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar 

och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödravård, 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot 

förebyggande arbete. Källa: Föreningen för familjecentralers 

främjande. 

Kronobergs län 

I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast 

Tingsryd och Alvesta som i december 2017 saknar verksamhet. I 

Alvesta pågår arbete med att etablera familjecentral. I Tingsryd har ett 

politiskt beslut fattats om att inrätta en familjecentral. 

Samtliga familjecentraler i Kronobergs län innehåller mödravård, 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst förutom i Ljungby och 

Lagan där mödravården saknas. 

Arbetsprocess 

1. Politiska inriktningsbeslut hos samtliga huvudmän om att 

etablera familjecentral i berörd kommun. Besluten skall vara 

förankrade i budget- och verksamhetsplaner. 

2. En lednings- och styrningsorganisation bildas bestående av en 

styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen bör bestå av 

förvaltningschefer för barn och utbildnings förvaltning och 

socialförvaltning i respektive kommun, verksamhetschef för 

berörd vårdcentral samt verksamhetschef för kvinnokliniken. 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg .se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 

Sida 1 av 2 
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I REGION KRONOBERG 

Styrgruppen utser sedan en arbetsgrupp med berörda ansvariga 

för varje huvudman. Både styrgrupp och arbetsgrupp utser 

ansvariga sammankallande för respektive grupp. 

Styrgruppens huvuduppgift blir att ansvara och prioritera för 

verksamheten och aktiviteter av övergripande karaktär, fatta 

beslut om verksamhetsplaner och budget. Initialt får 

arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta förslag på ett 
samverkansavtal för familjecentralen för vidare politiskt 

ställningstagande. Samverkansavtalet reglerar bl. a 
kostnadsansvaret för respektive huvudman. 

3. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att etablera kontakter 

med fastighets- och planeringsavdelningar i Region Kronoberg 

och respektive kommun. Nu är högsta prioritet att finna en 

ändamålsenlig lokal för verksamheten. Lokalplaneringsmöten 

bör hållas kontinuerligt genom hela processen. Behovsanalyser 

tas fram. Sammankallande för arbetsgruppen bör vara 

sammankallande även här. Det är högst angeläget att inte 

separera verksamheten från fastighet och planering. 

Kontinuerlig återkoppling till styrgruppen. 

4. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att omvärldsbevaka 

samt planera för uppstarten av familjecentralen. Arbetsgruppen 

bör studera goda exempel lokalt, regionalt och nationellt. Det är 

också högst angeläget att få in ett medarbetar- och 
brukarperspektiv tidigt i processen. Kontinuerlig återkoppling 

till styrgruppen 

5. Vidare ger styrgruppen arbetsgruppen i uppdrag att planera för 

rekrytering av samordnarfunktion på familjecentralen. Detta 

bör ske i god tid före invigning så att samordnarfunktionen är 

på plats och kan vara delaktig i planeringen av familjecentralen. 

Samordnarfunktionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att: 

Leda personalmöten(husmöten), organisera och fördela 

gemensamma arbetsuppgifter, ansvara för informationsflödet 

till samtliga medarbetare m.m. Styrgruppen bör besluta och 

fastställa samordnarfunktionens uppdrag. 

6. Styrgrupp och arbetsgrupp planerar invigning tillsammans med 

Region IZronobergs och berörd kommuns 
kommunikations avdelningar. 

Fastställd av Martin Myrskog 2018-01-12 

Sida 2 av 2 
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r.lTingsryds 
\:!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltnin gen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2018-05-22 

Kommunstyrelsen 

Angående faderskapsärenden, ärenden 16 och 17 på föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar delas ut på sammanträdet och ärendet föredras av Ragnhild Olsson, Individ
och familjeomsorgen. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

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

Dnr 2018/602 619 

Dnr 2014/340 379 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Bildningsnämnden, 
Protokoll 2018-04-24 § 37 
Beslut om obligatorisk lovskola för årskurs 8 och årskurs 9 

2. Länsstyrelsen Kronobergs län, 

2 

Tillträde till fastighet för undersökning enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen 

3. Personalutskottet, 
Protokoll 2018-05-07 § 24 
Personalförsörjningsprogram 2018 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-22 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Gjorda delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunstyrel

sen. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Anmälan delegeringsbeslut -
Leasing ALD Automotive AB: 

Renault Excape 1.6 dCi, offert nr 
748323 
Beslutsdatum: 2018-04-18, Daniel 

Gustafsson, Ekonomichef 
Delegerings beslut år 2018, 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

Beslutsdatum: 2018-04-13 
Antagande av leverantör: Tolktjänst 

5590333034, Välkommen hem Sverige 

AB, Rangord. nr 1 
5590325394, Digital Interpretations 

Scandinavia AB, Rangord. nr2. 
55658007444, Folkhälsobyrån 
Tolkförmedling, Rangord. nr3 
, Daniel Gustafsson, Ekonomichef 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

Anmälan om delegeringsbeslut -

Avtal: Idrottsmatreal 
556630-1825, Sport & Fritidsgrossisten 

i Sverige AB 
Beslutsdatum: 2018-04-24, Mikael 
Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 

KSO 2018 

Anmälan om delegeringsbelsut -
Leasing ALD Automotive AB: REnault 

Kanfgoo 1.5 dCi, offert nr 750366 

Beslutsdatum: 2018-05-03, Daniel 

Gustafsson, Ekonomichef 
Delegerings beslut år 2018, 

Ekonomichef Daniel Gustafsson 

Anmälan om delegeringsbeslut -

Beslutsdatum: 2018-05-09 
Antagade av leverantör: Diarie- och 

ärendehanteringssystem 5 5 666783 3 9, 

SolarPlexus IT Strategi AB 
, Delegat, Ekonomichef Daniel 

Gustafsson 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-05-28 

KS 2018.2312 

delegations beslut 

2018/26 002 

KS 2018.2425 

delegationslista 

2018/26 002 

KS 2018.2559 

delegationslista 

2018/18 002 

KS 2018.2588 
Delegationslista 

2018/26 002 

KS 2018.2645 

delegationslista 

2018/26 002 

Sida 1 (1) 

KS 2018-04-19 

2018-05-28 DG 

KS 2018-04-24 

2018-05-28 DG 

KS 2018-05-03 

2018-05-28 MIJ 

KS 2018-05-04 

2018-05-28 DG 

KS 2018-05-11 

2018-05-28 DG 

2018-05-22 09:04 
Antal:5 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-04-01-2018-04-30 

Ks 28 maj 2018 

2018/473 517 1 

Beslutsdatum 2018-04-04. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna vikt och bredd, transportsträcka Verkstadsvägen, Ryd, 

2018-04-16. Sökande Knudsen Service ApS. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/258 510 5 

Beslutsdatum 2018-04-06. Delegationsbeslut angående 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad passagerare. Ansökan avslås. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/474 269 3 

Beslutsdatum 2018-04-09. Delegationsbeslut gällande ansökan om 

upplåtelse av allmän platsmark avseende matserveringsvagn på 

Tingsryds station. Ansökan avslås. 

Delegat: Filip Storm 

2018/367 510 3 

Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-04-14 - 2023-04-13. Serienummer 

0763-15430-83 K-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/520 255 1 

Beslutsdatum 2018-04-12. Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende 

ett markområde på fastigheten EBBALYCKE 1:11, Tingsryds kommun. 

Delegat: Filip Storm 

2018/525 517 2 

Beslutsdatum 2018-04-13. Beslut, undantag från bestämmelserna om 

största tillåtna vikt och bredd, transportsträcka Östergatan, Tingsryd 

2018-04-17. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/372 260 2 

Beslutsdatum 2018-04-16. Tingsryds kommuns, ägare till fastigheten 

Möllekulla 1:154, yttrande med anledning av installation av bergvärme 

på Möllekulla 1:7. 

Delegat: Filip Storm 

2018/147 002 5 

Beslutsdatum: 2018-04-03. Anmälan delegeringsbeslut -

Antagande av leverantör, halkbekämpning 2018-2019 

Tingsryds Lastbilscentral Ekonomisk förening, område 1 och 2 

Rolf Johanssons Schakt & Transport AB, område 3. 

Delegat: Jonas Weidenmark 
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2018/554 511 1 

Beslutsdatum 2018-04-09. 0763 2018:07 Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Ängsvägen i 

Urshult 20180409 till 20180417. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/555 511 1 

Beslutsdatum 2018-04-11. 0763 2018:08 Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Skyttegatan i 

Tingsryd 2018-04-11 till 2018-04-13. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/554 511 2 

Beslutsdatum 2018-04-13. 0763 2018:09 Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Ängsvägen i 

Urshult 2018-04-13 till 2018-04-20. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/347 510 5 

Beslutsdatum 2018-04-24. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-04-27-

2023-04-26. Serienummer 0763-15431-49M-P. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/568 269 2 

Beslutsdatum 2018-04-23. Upplåtelse av allmän mark gällande politiskt 

torgmöte på torget i Tingsryd lördagarna 5, 12 och 19 maj, samt 2, 9, 16 

och 23 juni 2018 kl. 10-14. 

Delegat: Filip Storm 

2018/575 255 1 

Beslutsdatum 2018-04-09. Servitutsavtal mellan 212000-0621Tingsryds 

kommun och 516406-0674 Sparbanken Eken AB i Ryd avseende ett 

markområde på fastigheten Tröjemåla 1:90 för parkeringsändamål. 

Delegat: Filip Storm 

2018/26 002 6 

Beslutsdatum 2018-04-18. Anmälan av delegeringsbeslut avseende 

antagande av leverantör, köksutensilier, Meniga Foods AB. 

Delegat: Daniel Gustafsson 

2018-105 269 4 

Beslutsdatum 2018-04-26. Upplåtelse av allmän mark gällande 

matserveringsvagn på Tingsryds busstation, Tingsryd 29:2, 2018-05-01 -

2018-05-31. Sökande Mohammed Amin Youssef. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/105 269 5 

Beslutsdatum 2018-05-08. Uppsägning av upplåtelse av allmän mark 

gällande matserveringsvagn på Tingsryds busstation, Tingsryd 29:2, 

markupplåtelsen upphör från och med 1 juni 2018. Sökande 

Mohammed Amin Youssef. 

Delegat: Filip Storm 

2018/639 255 1 

Beslutsdatum 2018-04-09. Servitutsavtal mellan Tingsryds kommun 

ägare till Sånnahult 2:3 och Sören Sånnek ägare till Sånnahult 1:2 samt 

Carl Andersson ägare till Sånnahult 2:5 gällande bl.a. bibehållande av 

befintlig bevattningsanläggning med vattenledningar och pumpstation. 

Delegat: Filip Storm 

2018/642 269 3 

Beslutsdatum 2018-04-24. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torgmöte vid Torget i Tingsryd 26/5, 30/6, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 

och 22/9 2018, kl. 10:00-14:00. Sökande: Centerpartiet i Tingsryd. 

Delegat: Filip Storm 

2018/644 269 2 

Beslutsdatum 2018-04-20. Upplåtelse av allmän mark gällande 

Valborgsfirande, Kyrkviken i Linneryd, 2018-04-30, kl. 20:30-21:45. 

Sökande: Linneryds Sockenråd, c/o Mats Karlsson. 

Delegat: Filip Storm 

2018/645 269 1 

Beslutsdatum 2018-04-23. Upplåtelse av allmän mark gällande 

Studentexamen, Övre Torget Tingsryd fredag 8 juni 2018, utsläpp från 

Wasaskolan kl. 15:00. Avstängning mellan kl. 12:00-18:00. Sökande 

Wasaskolan, Rektor Uno Midenheim. 

Delegat: Filip Storm 

2018/651 269 1 

Beslutsdatum 2018-04-23. Upplåtelse av allmän mark gällande Marknad 

på Brunnsgatan med angränsande gator i Ryd, 2018-05-04 kl. 06:00-

18:00 och 2018-09-21 kl. 06:00-18:00. Sökande Lions Club Ryd, c/o Gert 

Bengtsson. 

Delegat: Filip Storm 

2018/652 269 2 

Beslutsdatum 2018-04-25. Upplåtelse av allmän mark gällande politiskt 

möte, Torget i Tingsryd lördagarna 28 april, 5, 12, 19, 26 maj 2018 kl. 

10:00-14:00. Sökande: Liberalerna i Tingsryd, Sven-Olof Karlborg. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/468 269 2 

Beslutsdatum 2018-04-25. Upplåtelse av allmän mark gällande 

serveringstält i samband med Tingsryds marknad på del av Tingsryd 

Idrotten 1, 2018-07-27-2018-07-31. 

Delegat: Filip Storm 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
apr-18 

Riket 3,6 
Kronoberg 3,6 
Tingsryd 3,5 

18-24 år 
Arbetslösa % 
apr-18 

Riket 3,5 
Kronoberg 4, 1 
Tingsryd 3,9 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

april-18 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

14 
30 

15 
430 

apr-17 
3,8 
3,7 
3,4 

apr-17 
3,9 

5 
4,2 

apr-17 

31 

27 

64 

377 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
apr-18 apr-17 apr-18 apr-17 

3,4 3,6 7 7,4 

4,7 4,8 8,3 8,5 

4,2 4,4 7,7 7,8 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
apr-18 apr-18 apr-18 apr-17 

5,2 6,3 8,7 10,2 

6,3 7 10,4 12 

6,6 9, 1 10,5 13,3 
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Lägen hetsstatisti k Tings rydsbostäder 2018-05-11 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
Övrig kö 
Total bostadskö 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

1 346 511 
3 51 188 
1 31 128 
1 28 69 
2 58 88 
1 3 62 
0 1 8 
0 
9 

1 
519 
106 
625 

57 
1111 

-----~-- ------- ------------------------
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2018-05-11 i% 2018-04-10 2018-05-31 2018-06-30 2018-07-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 8st Vipan, 15 st Odeng 3 st Sandg 

lediga 0 0 0 1 0 1 0% 0 3 10 3 52 st Dacke/Hall/Storg, 268 st övrigt 

bostadskö 2 28 82 140 94 346 325 132st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 2st kv.Troja, ?st centrum bv, 

lediga 0 0 3 0 3 2% 2 0 2 1 2 st Skogsgatan, 40 st övrigt 

bostadskö 1 15 25 10 51 49 1 st Sandgatan 6st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 31 st övrigt 

lediga 0 0 1 0 1 1% 0 2 4 0 

bostadskö 1 3 16 11 31 26 3 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 27 st övrigt 1 st Klockväg en 1 O 

lediga 0 1 0 0 1 1% 0 0 1 0 

bostadskö 0 6 16 6 28 25 6st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 58 st övrigt 

lediga 0 1 1 0 2 2% 1 2 1 3 

bostadskö 0 5 18 27 8 58 61 14 st byte 

RÄVEMALA, 600 62 22 30 10 3 övrigt 

lediga R 0 0 1 1 2% 1 0 2 0 

bostadskö R 2 1 0 3 0 1 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 

ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 

bostadskö Ä 0 0 1 1 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 1 st övrigt 

lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 

bostadskö 0 0 1 1 0 

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 9 0,8% 4 7 20 7 

Bostadskö 519 486 

Ovrig bostadskö 1 12 29 37 27 106 108 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 625 594 

Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 

--------------~-----------~-------------------------------·----•--·-----·-··-----·--·-------····· 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
mar-18 

Riket 3,8 
Kronoberg 3,6 
Tingsryd 4 

18-24 år 
Arbetslösa % 
mar-18 

Riket 3,8 
Kronoberg 4,5 
Tingsryd 5,6 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

mars-18 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

24 

196 

90 
142 

mar-17 
3,9 
3,7 
3,9 

mar-17 
4,2 
5,4 
5,3 

mar-17 

23 

42 

8 

397 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
mar-18 mar-17 mar-18 mar-17 

3,5 4,2 7,3 8, 1 
4,7 4,8 8,3 8,5 
3,9 4,3 79 

' 
8,2 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
mar-18 mar-18 mar-18 mar-17 

5,3 6,5 9, 1 10,7 

6,4 7 10,9 12,4 

7,1 9 12,7 14,3 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2018-04-10 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
Övrig kö 
Total bostadskö 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 
0 325 511 
2 49 188 
0 26 128 
0 25 69 
1 61 88 
1 0 62 
0 0 8 
0 0 57 
4 486 1111 

108 
594 
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r.lTingsryds 
\!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-05-22 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-30 §§ 136-144, 2018-05-14 §§ 145-146 samt 
2018-05-14 §§ 147-161 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-04-26 § § 29-31 

Personalutskottet 2018-05-15 §§ 19-27 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-12 §§ 77-104 samt 2018-05-14 §§ 107-130 

Bildningsnämnden 2018-04-24 §§ 29-42 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-24 §§ 51-62 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-16 §§ 33-47 

Överförmyndarnämnden 2018-05-08 §§ 24-31 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-04-10 § 19-26 

Tingsryds industristiftelse 2018-04-10 §§ 14-20 

Tingsryds bostäder AB 2018-04-16 § § 14-17 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-04-16 §§ 17-19 

Tingsryds Energi AB 2018-04-10 §§ 14-25 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-04-20 §§ 16-22 

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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