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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

Justerare 

V\ 

§ 264 

Åtgärdsplan gällande brister badanläggning samt 
långsiktigt behov 
Dnr 2018/1196 822 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kultur- och fritidsutskott tar emot 
information enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, i samråd med kultur- och fritidsutskottet, 
föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen noterar att Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB har vidtagit de mest akuta åtgärderna som konsultföretaget 

föreslagit i åtgärdsplanen, för att säkerställa att anläggningen 

uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB att genomföra nödvändiga åtgärder för att anläggningens 

livslängd ska motsvara minst avtalslängden med aktuell 

badentreprenör (5 år). 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB att återkomma med förslag på finansiering av ovanstående 

åtgärder. 

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

ta fram ett beslutsunderlag för kommunens långsiktiga behov av 

sim- och badanläggning. Underlaget ska omfatta alternativa 

lösningar med tillhörande konsekvensanalys och kostnadskalkyl för 

investering, drift och underhåll. Denna utredning ska senast 

redovisas för kommunstyrelsen 2020-05-01. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningsingenjörer från konsultbolag presenterar framtagen rapport enligt 
bilaga. 

Kanslichef delar under sammanträdet ut tjänsteskrivelse med förslag till 
beslut. 

I Utdragsbestyrlciinde 
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~T.im?sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

Justerare 

L--

§ 264 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kultur- och fritidsutskott, Tingsryds 
kommunföretag AB samt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samråder 

i ärendet under sammanträdet. 

Äventyrs badet Kaskad byggdes och ägdes av NCC 1989, som en del i 

kommunens upphandling av en ny hotellbyggnad i Tingsryd. Anläggningens 

nuvarande ägare är Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB). 
TUF AB har uppmärksammat brister i anläggningens betongkonstruktioner 

och därför upphandlat ett konsultföretag för att utreda badanläggningens 
status och återkomma med en åtgärdsplan. Av inkommen rapport framgår 

att det mycket riktigt finns tydliga betongskador och armeringskon-osion på 

bassängväggar, bjälklag, pelare och balkar orsakade av karbonatisering och 

klorider i betongen. 

Läckage, armeringskonosion och sprickbildningar i betong är enligt 
konsultforetaget vanligt förekommande skador i badanläggningar. TUF AB 
har vidtagit åtgärder för att säkerställa bärigheten i anläggningen. 

VD för TUF AB har informerat styrelsen, kultur-och fritidsutskottet, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, styrelsen för Tingsryds Kommunföretag 

AB (TIKAB) om resultatet av den inlämnade rapporten och de åtgärder 
bolaget vidtagit. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-
11-05 behandlas frågan åter. Konsultföretagets experter är inbjudna för att 
ge svar på lämplig prioriteringsordning. Viktigt är att få svar på vilka 
åtgärder som i närtid måste göras för att ytterligare säkra anläggningen, så 

att verksamhet kan fortgå den avtalstid som kommunen har med en 
badentreprenör om driften av densamma. Avtalet med entreprenören trädde i 
kraft 2018-07-01, löper på 5 år med option på förlängning i 3 år. Om 
åtgärdema medför omfattande kostnader för TUF AB ska bolaget återkomma 

till kommunstyrelsen med förslag om finansiering. Kommunstyrelsen bör 
även ge kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att genomföra en 
utredning om kommunens långsiktiga behov av en badanläggning. Det är 
viktigt att den utredningen ger en allsidig bild av behovet och omfattar 

alternativa lösningar. 

Besluts underlag 

1. Rapport och åtgärdsplan, konsultbolag (Bilaga 1) 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 241 
3. Skrivelse Kanslichef, 2018-11-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

I Utdragsbe,rtyrkande 
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~ Tiru?sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens. arbetsutskott 2018-11-05 

Justerare 

§ 264 forts. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael J eanssons (S) 
yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 

12 (29) 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

Jorgen.wijk@tingsryd.se 

2018-11-17 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Åtgärdsplan gällande brister i badanläggning samt långsiktigt behov 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen noterar att Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har vidta

git de mest akuta åtgärderna som konsultföretaget föreslagit i åtgärdsplanen, för 

att säkerställa att anläggningen uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB att ge

nomföra nödvändiga åtgärder för att anläggningens livslängd ska motsvara minst 

avtalslängden med aktuell badentreprenör (5 år). 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB att åter

komma med förslag på finansiering av ovanstående åtgärder. 

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

beslutsunderlag för kommunens långsiktiga behov av sim- och badanläggning. 

Underlaget ska omfatta alternativa lösningar med tillhörande konsekvensanalys 

och kostnadskalkyl för investering, drift och underhåll. Denna utredning ska sen

ast redovisas för kommunstyrelsen 2020-05-01. 

Beskrivning av ärendet 

Äventyrsbadet Kaskad byggdes och ägdes av NCC 1989, som en del i kommunens upp

handling av en ny hotellbyggnad i Tingsryd. Anläggningens nuvarande ägare är Tings

ryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB). TUF AB har uppmärksammat brister i an

läggningens betongkonstruktioner och därför upphandlat ett konsultföretag för att utreda 

badanläggningens status och återkomma med en åtgärdsplan. Av inkommen rapport 
framgår att det mycket riktigt finns tydliga betongskador och armeringskorrosion på 

bassängväggar, bjälklag, pelare och balkar orsakade av karbonatisering och klorider i 

betongen. 
Läckage, armeringskorrosion och sprickbildningar i betong är enligt konsultföretaget 

vanligt förekommande skador i badanläggningar. TUF AB har vidtagit åtgärder för att 

säkerställa bärigheten i anläggningen. 
VD för TUF AB har informerat styrelsen, kultur-och fritidsutskottet, kommunstyrelsens 

arbetsutskott, styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) om resultatet av 

den inlämnade rapporten och de åtgärder bolaget vidtagit. Vid kommunstyrelsens ar

betsutskotts sammanträde 2018-11-05 behandlas frågan åter. Konsultföretagets experter 

är inbjudna för att ge svar på lämplig prioriteringsordning. Viktigt är att få svar på vilka 

Tingsryds kommun 
Box 88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



6

2018-11-17 2(2) 

åtgärder som i närtid måste göras för att ytterligare säkra anläggningen, så att verksam

het kan fortgå den avtalstid som kommunen har med en badentreprenör om driften av 

densamma. Avtalet med entreprenören trädde i kraft 2018-07-01, löper på 5 år med opt

ion på förlängning i 3 år. Om åtgärderna medför omfattande kostnader för TUF AB ska 

bolaget återkomma till kommunstyrelsen med förslag om finansiering. Kommunstyrel

sen bör även ge kommunledningsförvaltning ett uppdrag att genomföra en utredning om 

kommunens långsiktiga behov av en badanläggning. Det är viktigt att den utredningen 

ger en allsidig bild av behovet och omfattar alternativa lösningar. 

Beslutsunderlag 

Rapport och åtgärdsplan från konsultbolaget 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 241 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen i samråd med VD för TUF AB. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
VD förTUFAB 

Christer Kratz 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



7

Rapport 
Tingsryd äventyrsbad 
Kaskad 

Oskar Cederlund 
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Slrucim 

Sammanfattning 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 3 (37) 

Äventyrsbadet Kaskad uppvisar tydliga betongskador på teknikplan i källaren. 
Bassängväggar, bjälklag samt pelare och balkar uppvisar symptom på kemiska angrepp. 
Speciellt utsatt är områden vid skvalprännor samt vid golvet och en bit upp på vissa 
väggar, även källarytterväggar. Utökad provtagning rekommenderas för att bedöma 
betongens status. 
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SlruclOf 

1. BAKGRUND 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 5 (37) 

Personalen har observerat skador på betongkonstruktioner i teknikkällaren i anslutning 
till äventyrsbadet. Okulär statusundersökning har genomförts på berörda delar. 
Undersökningen omfattar ej tekniska installationer. I de fall allvarliga brister har 
upptäckts påtalas dock dessa. 

2. BESKRIVNING AV UPPDRAG 

Structors uppdrag är bedöma och utvärdera om det föreligger allvarliga skador på 
äventyrsbadet som kan utgöra fara för allmänheten. I uppdraget ingår även att 
presentera förslag på lösningar. 

3. UPPGIFTER FRÅN BRUKARE 

Äventyrsbadet har vid minst ett tillfälle drabbats av översvämning på teknikplan. Vid ett 
tillfälle var vaktmästaren, enligt uppgift, tvungen att simma in för att starta 
dräneringspumparna. 

Thermalpoolens vattennivå kan höjas och sänkas. På grund av bristfällig utformning av 
pumpsystemet kan detta leda till lokal översvämning, Enligt uppgift från anställd sker 
detta i snitt en gång om året. 

Kakelplattorna uppvisar lokal kalkutfällning i bassängerna, detta slipas enligt uppgift 
ner med jämna mellanrum för att undvika skrapskador. 

Lokalt läckage i korridor har inträffat. Detta misstänks ha kommit från trasig 
takdränering vilket ska vara åtgärdat. Kvarvarande skadan verkar ha begränsats till dålig 
vidhäftning av ytskikt. Detta kommenteras inte ytterligare i rapporten. 

llllllaren så det finns . 
Ila hV6 I the vatten upp tdl tejpen innan ni höjer. 

"'1bn na, ni"':'· ta till vana att alltid kolla hur mycket vallen dit 
t,l lven 1 8 

ner I källaren. Saknas det mer än 1dm upp Il 
om detlnt k .. 

IIIAate fy1las 
1 

8 s 8 hejas Just då. Detta @r aH uncMII 
nnan höjning vilken påverkar tempenll&l'III 

..:::!r när det är LAG nivå I lhermal. Ar 
Dr dat 6versvamnlng I klffaren nit 

Figur 1, beskrivning av utförande för höjning/sänkning Thermal 
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Slruc1or Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 6 (37) 

4. BESKRIVNING AV BYGGNAD 

Kaskad är beläget i Tingsryds kommun, och består av dels hotell, och en dels 
äventyrs bad. Byggnaden uppfördes 1989. 

Källaren bjälklaget över teknikplan, samt bassänger består av platsgjuten stomme. Taket 
bärs upp av prefabricerade pelarbalkstommar. 

Ytskikten består i huvudsak av kakel och klinker utan tätskikt under. Betongen är enligt 
K-ritningar av följande kvalite i äventyrsbadet: 

BTG II STD K30 VATTENTÄT 

- Bassänger, källargolv, bjälklag över teknikplan samt omslutande väggar i 
teknikplan och bassängplan. 

Källarytterväggar 

- T=200 mm 
- Täckskikt:30 mm 

Bassängväggar 

- T= 300 mm 
- Täckskikt: 30 mm 

Grundplatta 

Grundplatta: 300 mm 
- Täckskikt under platta: 50 mm 

Väggar och plattor 

Täckskiktsinformation är återgiven direkt från befintliga handlingar. 

- 012, 15 mm 
- 012, 20 mm 

Balkar och pelare 

Täckskiktsinformation är återgiven direkt från befintliga handlingar. 

- 012, 20 mm 
- 012, 30 mm 
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Slrucior 

4.1. Befintliga handlingar 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 7 (37) 

Relationshandlingar på A och K handlingar kommer från Tingsryds kommun. 

4. 1. 1. Bassängplan 
Äventyrsbadet består i huvudsak av följande bassänger: 

• Varmvattenbassäng (T::::34°C), benämnd Thermal. Dess utjämningsbassäng är 
placerad under Thermal. 

• 25 m motionsbassäng 
• Lekbassäng med b.la. strömvirvel, "Grotta", bubbelpool och en grundare del 

kallad Äventyret 

THERMAL 

-•· ' 

Figur 2, från ritning A30:122, varmvattenbassäng Thermal 
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Slructor 

. - - -- ----• ----- -

25 mBASSÄNG 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 8 (37) 

J 

BUBBELPOOL 

Figur 3, från ritning A30:132, 25 m bassäng, grotta, strömvirvel, Äventyret, samt bubbelpool 

Figur 4, översiktsbild Äventyret, foto taget från Thermal. 
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4.1.2. Bjälk/ag över teknikplan 
Motsvarande ytor från bjälklag över teknikplan, 

1C► • "' rrJ~".J ' 1 11:'[J 
-o,..,w.,e-~ -: ,..1-f ~},"i: 'o::.m:'i 
t'U.-1~,t, J.J...),',;..r,~ l..""u .- ........ 'rl , 

<>/• r.c-' ◄1 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 9 (37) 

t 
~ rr ..±:..-.:,.,:_,_.,,._ ~~= ---=· -==--- -== --- -- ------------------7: 

::w. :, .. I 

i=:==~:l=,.=, .=.~==. ~=,..:::±::tl:===t=:t~;;;:;-~· ==1-:"t-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:t.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=i-::i : : 
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' LI .. ~ -.:. 
U,(,'• llz.~,TD 

Figur 5, från ritning Kl :12 
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': ___ - - - - -~- - - - - - -- ----+t------------ --i l ! 
~ -- -,.x:, I 1 

. •= •,,:, , _ lJ 
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Slructor 

' I 

Figur 6, från ritning Kl:13 

KHcka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 10 (37) 

. ,,-

ÄVENTYRET 



17

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 11 (37) 

5. ALLMÄNT OM SKADOR PÅ 

SIMBASSÄNGER AV BETONG 

Läckage, armeringskorrosion och sprickbildning i betongen är vanligt förekommande 
skador i badanläggningar. Armeringskorrosion orsakas av huvudsakligen två saker, 
karbonatisering och klorider i betongen. Karbonatisering innebär att alkaliska 
komponenter i betongen reagerar med koldioxid i luften varvid betongens pH-värde 
sjunker och den ursprungliga rostskyddande egenskapen hos betongen minskar och 
försvinner. 

Vid tillförsel av klorider i viss mängd startar också armeringskorrosion, även om ingen 
karbonatisering har skett. I simbassänger tillförs klorider genom att badvattnet 
neutraliseras med syra, i aktuellt fall med saltsyra. Klorider kan även vara ingjutna i 
betongen redan från början. 

När armeringen rostar får korrosionsprodukterna upp till 6 gånger så stor volym som det 
ursprungliga stålet. Denna volymökning medför ett inre tryck som medför att 
täckskiktet spricker sönder och betongen spjälkas. I vissa fall uppstår sprickor parallellt 
med ytan som lossnar från underliggande betong, det uppstår s.k. bom utan att man 
nödvändigtvis ser några sprickor på betongytan. 
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6. NOTERADE SKADOR 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 12 (37) 

Nedan följer noterade skador från plats besök 2018-04-10. 

6.1. Thermal 
Noterade skador kring markerat område. Avjämningsbassängens insida under Thermal 
var ej möjligt att tillträda och inspektera. Lufttemperatur och luftfuktighet ca 26°C, ca 
35% RF. 

-· ] 

L a 

- .,,,. ◄7 -

-·." !"" _ .. ,,, ,-~ I F : __ _: _ _:___ -==-:-..:-:..-:-:-..::.-:..i -::-_-_-_-:..-:..-=--=:1: 1 
- I 

Figur 7, från ritning Kl:12 
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Slrucim Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 13 (37) 

Figur 8, armeringskorrosion 
där bassängvägg möter golv. 

Figur 9, samma vägg i 
ovankant. Läckage med 
avlagringar där bjälldag 
ligger upplagt på balk 

Figur 10, läckage med 
avlagringar i anslutning 
bassängvägg - bjälklag 



20

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 14 (37) 

Figur 11, pumpgrop som 
ibland översvämmas vid 
höjning/sänkning av 
Thermal. Korroderad 
utrustning i pumpgrop. 

Figur 12, Exempel på 
läckage vid genomföringar 
som har lett till avlagringar. 
Förekommer vid de flesta 
genomföringar i hela badet. 

Figur 13, Innervägg mot 
Äventyret (ej bassängvägg). 
Kan bero på att vägg har satt 
sig och medgett att sprickor 
uppkommit. 
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6.2. Äventyret 

Klick9 här för att_ ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 15 (37) 

Inträde till bassängsområde gavs genom en bärande betonginnervägg. I utrymmet var 

temperatur och luftfuktighet ca 31 °C, 55% RF. 

Figur 14, från ritning Kl:12 

11 
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Slructm Klicka h~r för att ange Uppdragsnamn. 
4471 -001 

2018-04-26 s 16 (37) 

Figur 15, Utsida svängd 
betongbalk. Kraftiga avlagringar 
längs med hela balken. 

Figur 16, Utsida svängd 
betongbalk. Flertal sprickor samt 
spjälkningar i ball,. 

Figur 17, mörk, kletig avlagring 
utsida svängd betongbalk. Enligt 
ritning är skarven tätad med 
fogband Waterstop RX-103. Som 
glidskikt har två lager papp 
använts. 



23

Slrucim Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 17 (37) 

Figur 18, insida svängd 
betongbalk. Mindre utsatt för 
läckagerelaterade skador. 

Figur 19, misstänkt sättning i vägg 
mellan Thermal och äventyret har 
påverkat golvet. 

Figur 20, skada nederkant pelare 
vid hörn mot innervägg -
källaryttervägg. 
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Slrucior Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 18 (37) 

Figur 21, luft blåses ned i 
källare, förmodligen från 
bassängområdet, och blåses 
återigen in till 
bassängområdet på andra 
ställen. Exempel på 
avlagringar vid tilluftskanal i 
källaren. Betongspjälkning 
och avlagringar vid 
källaryttervägg. 

Figur 22, skada nederkant 
pelare vid källaryttervägg 
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6.3. Bubbelpool 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 19 (37) 

Fortsättning i samma utrymme som Äventyret. Här noterades stora skador . 

. , 

t ~-~- --------- - --:;::;:::..;_~------ -----:-_-----=------- ----. - ·- ---:::_-:._ --l 

Figur 23, från ritning Kl:13 
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Slructor Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 20 (37) 

Figur 24, spjälkad källaryttervägg och 
pelare på grund av armeringskorrosion. 

Figur 25, sönderkorroderad tilluftskanal 

Figur 26, Synbara fårgförändringar ca 2 
dm i hela källarutrymmet. delvis 
betongspjälkning av täckskikt. 
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SlruclOf Klicka_ här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 21 (37) 

Figur 27, Skador på pelare 
och källaryttervägg vid 
bubbelpool. 

Figur 28, skador längst ned 
på bassängvägg. 

Figur 29, Samma punkt, 
täckskiktsskador pga. 
armeringskorrosion 
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Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 22 (37) 

Figur 30, läckage vid 
bjälklag-pelare och vid 
installation. Anfrätt 
metallrör. 

Figur 31, skadad 
ytterväggspelare vid pelare
golv. 

Figur 32, skadad pelare för 
bubbelpoolsbalk. 
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Slrucior Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 23 (37) 

Figur 33, korroderad metall på golvnivå. Generellt var 
metalldetaljer i utrymmet anfrätta. 

Figur 34, hål i bjälklag ned till källaren. Okänd 
användning, dålig tätning uppifrån. Förekommer på flera 
ställen. 

Figur 35, läckage från bild ovan ned på installation. 
Rostiga bultar. 
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6.4. 25 m bassäng 

Klicka h~r för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 24 (37) 

25 meters bassängen uppvisar störst skador i långsidan mot källaryttervägg. Denna sida 
har skvalpränna. Övriga sidor går det upp en sarg med infällda ventiler i vattennivå . 

. ---- ----·· ~;.;.=,=------ ----- --- -- --- - ------------------- ··-_: 

. -·~ 
'-

J .... , .. ,~ 

,r ..,. r, 

Figur 36, från ritning Kl:13 
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Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 25 (37) 

Figur 37, betongbalk mot 
långsida källaryttervägg. Balk
bjälklag, läckageanvisningar i 
anslutning mot bjälklag 

Figur 38, Samma balk som ovan, 
spjälkningar i underkant. 

Figur 39, balk långsida mot 
källaryttervägg. Korroderad 
armering. 
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Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 26 (37) 

Figur 40, nedfallen armering, 
troligen från sprickan på bilden 
ovan. Troligen för litet täckskikt 
från början. 

Figur 41, källaryttervägg vid 
långsida 25 m bassäng. Läckage 
från bassängbalk rinner ned på 
golvet. 

Figur 42, synlig ballast, 
förmodligen pga "gjutsår" 
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Slrucior Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 27 (37) 

Figur 43, skadad pelare vid 25 m 
bassäng 

Figur 44, avlagringar vid spricka 
i bjälklag. Förekommer vid flera 
olika ställen i källaren. 

Figur 45, läckage och avlagringar 
hörnpelare mellan 25 m bassäng
virvelkanal 



34

Slrucior Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 28 (37) 

Figur 46, samma pelare som 
bild ovan, betongspjälkning 
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6.5. Virvelkanal 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 29 (37) 

Virvelkanalen uppvisar generellt liknande skador som äventyret. Tecken på läckage vid 
anslutning bassängvägg-bjälklag, samt läckage vid genomföringar. Även här finns 
mörkare, kletiga rinningar som skulle kunna tyda på tätningen har brutits ned. 

·, 

Figur 47, från ritning Kl :13 



36

Slrucior Klicka här för att ange Uppdragsnamn: 

4471-001 

2018-04-26 s 30 (37) 

Figur 48, avlagringar vid 
anslutning bassängvägg-bjälklag. 

Figur 49, läckage genomföringar. 
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Klicka här tör att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 
2018-04-26 s 31 (37) 

7. KASKAD SKADEBEDÖMNING 

De synliga betongskadorna i kaskad kan sammanfattas föreligga på främst dessa 
punkter: 

• Anslutning mellan bassängkant och bjälklag. 
• Från golvet och upp ca 2 dm på nästan samtliga väggar (även källarytterväggar) 

och pelare. 
• På grund av luftflöden 
• Vid genomföringar 
• Eventuell urlakning i betong under kakelplattor bjälklag 

7.1. Läckage anslutning bassängkant och bjälklag 
Tecken på läckage är tydligast i anslutning mellan bjälklag och bassängvägg. På denna 
nivå ligger vattenyta och skvalpränna. 

Själva rännan ska vara gjuten utan skarvar, däremot är bjälklaget upplagt på en klack 
med 2 lager mellanliggande papp, och tätat med Waterstop RX-103. Misstanke 
föreligger om att vatten skvalpar förbi rännan, transporteras mellan kakel och betong till 
skarven och slutligen mynnar i källaren. Att vattnet kan gå denna sträcka beror på att 
mjukfogen uppvisar brister, och då även att Waterstop RX-103 har uppnått sin tekniska 
livslängd. För att se skillnaden av läckage mellan platsgjutna konstruktionen utan 
skarvar och där bjälklaget ligger upplagt på en klack, se figur 15 till 18. 

/"/ <// 

Figur 50 Sektion över skvalpränna i 25 m bassäng 

Figur 51, motsvarande bild. Notera sliten mjukfog. 
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Figur 52, 25 m bassäng andra sidan jmfmed ovan. 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 32 (37) 

Här finns ingen skvalränna, däremot samma Figur 53, motsvarande bild. 
lösning med bjälklag upplagd på en klack med 2 
lager papp, tätad med Waterstop RX-103 

Ovanstående konstruktionslösningar återkommer på alla bassänger. 

7.2. Skador 2 dm upp på väggar 
Väggar och pelare i källaren är främst skadade från golvnivå och ca 2 dm upp. Även 
källarytterväggar är drabbade. Väggarna visar liknande färgförändringar som vid 
översvämningar i källare osv. Det tyder på att betongen är/ har varit fuktigare här. Det 
kan tyda på att källaren vid flertal tillfällen har varit översvämmad av bassängvatten, 
eller annat kemiskt behandlat vatten, alternativt att vattentryck utifrån har trängt in och 
korroderat armeringen. 

Skadorna verkar vara störst i området kring bubbelpoolen. Någon entydig anledning till 
koncentrationen av skador här kan inte ses. 

7.3. På grund av luftflöden 
Man kan konstatera kraftiga avlagringar vid de fläktar som blåser ner luft och mynnar i 
teknikutrymmet. Vad avlagringarna består av är i nuläget okänt. Vissa ventilationsrör 
var så pass anfrätta att hål hade uppstått. 

7.4. Genomföringar 
Många av genomföringarna visade tecken på läckage. Det finns inga ritningar som visar 
hur tätningen är utförd, så några generella slutsatser, förutom att tätningar eventuellt har 
åldrats, är svåra att dra. 

7.5. Urlakning betong under kakelplattor bjälklag 
Misstanke om att betongen under kakelplattor har urlakats, och detta ger upphov till 
stalaktiter som syns på figur 44. 
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Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 33 (37) 

8. FORTSÄTTNING/ REKOMMENDATIONER 

8.1. Omedelbara åtgärder 
Pelaren under bubbelbadet bedöms vara i så dåligt skick att stämpning med två stämp 

och bockryggar (ex 45xl 70) som tar lasten från både svängd balk och rak balk. 

Figur 54, stämpning 

8.2. Provtagningar 
För att upptäcka eventuella större strukturella skador rekommenderas provtagning för 

att komma fram till lämpliga åtgärder. Det kan visa sig att det är mest meningsfullt att ta 

ett helhetsgrepp av hela badet och uppdatera det med moderna principer med avseende 

på tätskikt osv. 
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8.3. övriga noterade skador 

Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471 -001 

2018-04-26 s 34 (37) 

Vid inspektion av äventyrsbadet bassänger noterades en del andra avvikelser. 

Figur 55, kalkutfällning grotta 

Figur 56, Kalkutfållning på ldinker. Förekommer 
punktvis på flera ställen. 

Figur 57, otäta genomföringar generellt. Bilden 
visar kalkutfällning längre ner. Förmodligen pga. 
läckage genom otäthet. 
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Klicka här f pr att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 35 (37) 

Figur 58 urlakning av 
cement vid vattenfall vid 
grotta leder till 
smutsansamling på botten av 
bassängen. 

Figur 59, exempelbild på 
åldmd mjukfog. Denna bild 
är tagen på toalett vid 
Äventyret. 

Figur 60, spjälkning i pelare 
genom grotta. Ej tät 
anslutning mellan betong och 
pelare. 
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'Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 36 (37) 

Figur 61, rostig dekoration. 
Kan leda till skärskador. 

Figur 62, sprickor i kakel 

Figur 63, rost från trappa till 
rutschkana har lett till 
missfärgning på kakel. 
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Slructor Klicka här för att ange Uppdragsnamn. 

4471-001 

2018-04-26 s 37 (37) 

Figur 64, förzinkning har 
försvunnit, trappan rostar. 

Figur 65, kakelplattor som 
lossnat. 

Figur 66, läckage i hörn mellan 
Thermal och Ävenyret. 
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Kontaktperson RISE Datum 

John Ikink 2018-06-05 
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john.ikink@ri.se 

Beteckning 
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Rundelsgatan 16 
21136 MALMÖ 

Sida 

1 (2) 

Kloridanalys av betongprover - Kaskad -Äventyrsbad i 
Tingsryd 

Provföremål 

Påsar med betongborrkax: 
Betongbitar: 

8 st., märktaA, 1.1, 1.2, 1.3, K.1, K.2, K.3 och L. 
6 st., märkta B, D, E, F, G, och H. 

Objektidentitet: Kaskad - Äventyrsbad i Tings1yd. 
Ankomst: 2018-05-29. 

Provnings metod 

Kloridhalten bestämdes enligt CBI- Metod nr 5, Total kloridhalt i betong. 

Kloridbestämningen utfördes direkt efter kalibreringen med direktpotentiometrisk metod med 

jonselektiv elektrod. Kloridhalten redovisas som kloridjonhalt i procent av cementets vikt. 

Cementhalts bestämningen utfördes genom titrering med EDTA och fotometrisk mätning av 

färgomslaget med murexidindikator. 

Beräkningarna grundar sig på att cementet är ett portlandcement med en CaO-halt på 63 vikt-%. 

Provningsresultat 

De erhållna resultaten redovisas i TABELL 1 och avser enbart de inlämnade provföremålen. 

Mätosäkerhet 

Kloridhaltsprovningens mätosäkerhet för enskilt värde är± 0, 1 vikt-% vid en kloridhalt av 

1,0 vikt-%. 

Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och 

täckningsfaktorn K = 2, vilket för en normalfördelning svarar mot en täckningssannolikhet av 

ungefär 95 %. Standardmätosäkerheten har bestämts i enlighet med EAs publikation EA-4/16. 
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Datum Beteckning RAPPORT 
2018-06-05 8P04652-1 

TABELL 1. 

Prov märkt Prov typ Kloriddjup Kloridjoner/cement 
(mm) (vikt-%) 

A kax 45-56 0,21 

B bit vid armering 3,10 

D bit vid armering 1,92 

E bit vid armering 1,03 

F bit vid armering 1,51 

G bit vid armering 6,06 

H bit vid armering 6,36 

1.1 kax 5-15 0,35 

1.2 kax 20-30 1,26 

1.3 kax 45-55 1,54 

K.1 kax 5-15 0,21 

K.2 kax 20-30 0,21 

K.3 kax 45-55 0,16 

L kax 19-29 0,04 

Kloridanalysen utfördes 2018-06-04--05 av John Ikink och Leif Fjäll berg. 
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Underlag 
Rapporten baseras på följande handlingar: 

Åtgärdsplan Tingsryd Äventyrsbad 
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2018-07-06 s 2 (4) 

Inventering Tingsryd äventyrs bad Kaskad, daterad 2018-04-26. Utförd av Structor Bygg Malmö 

AB. 

Kloridanalys av betongprover - Kaskad -Äventyrs bad i Tingsryd, daterad 2018-06-05. Utförd 

av CBI. 

Reparation teknikkällare 
Provsvaren visar att oskadad betong inte är påverkad av klorider i särskilt stor utsträckning. 

Åtgärden kan därför begränsas till skadade delar. 

• Källarväggar och bassängväggar 

• Pelare 

• Genomföringar 

Innan reparationer utförs behöver man tillse att bjälklaget ovan källare är tätt, så att vatten 

inte kan fortsätta tränga ner och bryta ner betong och armering. 

Reparation bjälklag ovan källare 
Nedan följer identifierade punkter där reparationer bedöms nödvändiga för att förhindra 

läckage som påverkar betongen. 

• Inventeringen visar att samtliga anslutningar mellan bjälklag och upplag har läckskador, 

dels vid skvalprännor, men även där bassängen avslutas med sarg. För att åtgärda detta 

behöver man avlägsna klinker och kakel, applicera tätskikt enligt leverantörs anvisningar 

och återmontera ytskikt. I värsta fall behöver man även förstärka upplagsklacken som 

bjälklaget vilar på, då kloridvatten enligt kloridanalys har trängt in djupt. 

• Tätning av pelare-bjälklag vid de pelare där läckage/ avlagringar förekommer. 

• Samtliga mjukfogar i badet uppvisar åldersförsvagning. Mjukfogen behöver avlägsnas och 

ytan rengöras innan ny mjukfog appliceras. 

• Utrustning som är monterat i betongstomme, såsom räcken och badstegar behöver delvis 

göras om då läckage kring dessa föreligger. 

• I bjälklaget förekommer sprickbildningar. Sprickorna är sannolikt genomgående då det 

förekommer stalaktiter. För att förhindra vidare läckage bör kakel/klinker avlägsnas, och 

tätskikt appliceras. 

• Ventilationssystemet behöver eventuellt göras om. I dagsläget pumpas luft ned i 

teknikkällaren och leds återigen upp i badet. Det har visat sig leda till kraftiga avlagringar 

vid tilluften i källaren. 
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• Allmänt behöver rostiga detaljer bytas ut/repareras. 

Kostnader 

Teknikkällare 

Reparera väggar 

Reparera pelare 
---

Genomföringar genom bassänger 

Bjälklag/badnivå 

Tätning vid upplagsklack 

Täta vid pelare mot bjälklag 

Samtliga mjukfogar 
-- ---- --- --

Täta/byta ut badutrustning 
---

-------
Bjälklagssprickor 

Total kostnad 

2 500 000 kr 

300 000 kr 

Ej kalkylerbart 

5 000 000 kr 

Ej kalkylerbart 

250 000 kr 
--------- --

Ej kalkylerbart 

300 000 kr 
-----· ----

Ventilationssystem Ej kalkylerbart 

Byta ut rostiga detaljer Ej kalkylerbart 

Summa uppräknade kostnader 8 350 000 kr 

Budgetreserv (50%) 4 200 000 kr 

Summa 12 500 000 kr 

Marknadsläge (0-20%) 2 500 000 kr 

Summa 15 000 000 kr 

De ej kalkylerbara kostnaderna beror på t.ex. okänd omfattning för åtgä rden, byggherrens 

ambitionsnivå för åtgärden och att åtgärds behovet framkommer först vid arbetets början . 

De uppräknade kostnaderna avser entreprenörs kostnader. Kostnader för projektering, 

projektledning och byggherrekostnader tillkommer. 

Kommentarer 
För badhus av undersökt ålder och skick bedöms återkommande åtgärder nödvändiga över 

dess livstid . 3-4 miljoner kronor årligen för underhåll och reparation av anläggningen är inte 

orimligt. 
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Entreprenörens kompetens 

Åtgärdsplan Tingsryd Äventyrsbad 
4471-001 

2018-07-06 s 4 {4) 

Enligt Byggkeramikrådet ska följande förutsättningar vara uppfyllda utöver grundläggande 

våtrumsbehörighet vid arbeten med badanläggningar: 

• Godkänd PER:s auktorisationsutbildning 

• Företagsledare/arbetsledare ska ha genomgått Byggkeramikrådets utbildning om 

badanläggningar, samt materialteknisk utbildning hos tillverkare/leverantör. 

• Plattsättare ska ha genomgått materialteknisk utbildning hos tillverkare/leverantör. 

• Behörigheten ska vara knuten till företaget och de anställda som genomgått utbildning för 

badanläggningar. 

Se mer på byggkeramikrådets hemsida, där även behöriga entreprenörer publiceras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott · 2018-11-12 

Justerare 

L 

§ 279 

Granskningsrapport för 2018 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr2017/611 007 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna bifogad rapport "Intern kontroll år 2018 - Granskningsrapport. 
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
årligen rappo1tera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Säkerhetssamordnare, 2018-10-29 
2. Rapport, 2018-11-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

I Utdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@lingsryd.se 

Dnr: 2017/611 

2018-10-29 
Dnr: 2017/611 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Granskningsrapport för 2018 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapport "Intern kontroll år 2018 - Granskningsrapport. Ansvarig 
nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rap
portera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en 
granskningsrappmt. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en 
granskningsrapport tagits fram utifrån den interna kontroll som utförts på kommunled
ningsförvaltningen. 

KOMMUNKANSLIET 

---------J~y--i~-
Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

007 

1 (1) 

postadress 
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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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018 -xx-xx 

Intern kontroll år 2018 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Ko11trollmål nr 1: Kontrollera att rutinerna för att möta hot och våld mot 
kommunens anställda och politiker efterlevs. 

Resultat/bedömning: 

Ej funnit övergripande rutiner för hot och våld mot kommunens tjänstemän och politiker 
vid sökning på intranätet och gemensam mapp. Fann dock rutiner på intranätet under 
arbete och lärande/individ och familjeomsorgen samt under intranätet/medborgar
kontoret. Enligt riktlinjerna för säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun ska det finnas ru
tiner hos vaije nämnd kring hur man ska agera vid hot och våld som kan relateras till 
jobbet. Ledning påtalar att det finns rutiner kring våld och hot mot tjänstemän och delar 
med sig av både handlingsplan ( daterad 2015) och kaitläggning ( daterad 2017). 

Kännedom om och kunskap kring rutinerna som finns idag skiljer sig mycket åt bero
ende på vilken del av verksamheten medarbetare jobbar. Medarbetare som jobbar på 
arbete och lärande har väl utvecklade rutiner och stor kunskap kring dessa. Dock uppger 
någon sakna information om rutinerna då man inte jobbat så länge inom organisationen. 
Medarbetare som jobbar i andra delar av kommunledningsförvaltningen har inte samma 
kunskap om rutiner men uppger samtidigt att man vet hur man ska förhålla sig till even
tuellt utsatta situationer och känner en tlygghet i organisationen. 

Även personer som inte jobbar inom arbete och lärande har kännedom om och har varit 
med om utsatta situationer på olika sätt. Därför kan det finnas anledning att se över om 
de rutiner som finns kring hot och våld ska uppdateras och informeras ut till samtliga 
delar inom kommunledningsförvaltningen då förvaltningen nyligen förändrats. 

I de fall incidenter med hot och våld förekommit inom arbete och lärande så har rutiner
na följts. 

Ätgärdsförslag: 

Att se över om de rutiner som finns kring hot och våld ska uppdateras och informeras ut 
till samtliga delar inom kommunledningsförvaltningen. 

postadress 
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 

1(5) 
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Följande är ett utdrag ur Personalhandbok avseende Systematiskt arbetsmiljöarbete -

Hot vid företagsbesök: 

3(5) 

"Alltid göra riskbedömningar inför planerade möten med personer som kan utgöra ris

ker, aldrig träffa personer ensam eller tillse att det finns kollegor i närheten som har 

uppsikt, alltid skriva in i kalendern när man åker till annan plats så att kollegor kan se 

var man är och när man förväntas komma tillbaka, vid möte inomhus placera sig så att 

man lätt kan ta sig ut om en hotfull situation uppstår, alltid ha med sig mobiltelefon vid 

besök utanför arbetsplatsen." 

Oftast är de ensamma vid de företagsbesök som bedöms som enkla men ibland är de två 

då det kan vara bra att vara flera som hör vad som sägs, inte missar något. 

Rutinerna följs men det har hänt att de frångåtts. Detta har varit vid tillfällen när annat 

besök gj01ts i närområdet och det funnits tid för ytterligare besök och på plats där be

dömningen gjordes att det inte fanns risk för att någon hotfull situation skulle uppstå. 

En synpunkt som kom fram vid granskningen är att ett närmare samarbete med 

bygg/plan hade gjort att vissa besök hade blivit smidigare/tryggare. Viss irritation har 

framkommit ibland då frågor angående vad som får byggas mm inom fastigheten inte 

kunnat besvaras direkt. Att då ha tillgång till och överlämna skriftliga kontaktuppgifter 

till bygg/plan gör att sådana situationer kan undvikas. 

Atgärdsförslag: 

Rutinerna bör finnas lätt tillgängliga - både på intranätet och i en pärm inom enheten. 

Rutiner införs för arbete över enhetsgränserna. 

• Kontrollmål nr. 4: Kontrollera rutinerna för säkerhetskopiering av datafiler 
på IT-drift. 

ROV-poäng: 12 

Resultat/bedömning: 

Granskningen har kommit fram till att det finns tydliga rutiner för hur säkerhetskopie

ring ska ske och dessa rutiner följs. 

Säkerhetskopiering på förändrade och nya datafiler sker vmje natt, vmje söndag sam

manfogas alla veckodagars sälcerhetskopiering till en veckobackup som lagras i server

hallen på Torggatan 10. Varje månad slås veckokopieringarna samman till en månads

kopiering som då även flyttas till en sekundär plats. Detta sker med automatik och 

schemalagda jobb. Kontroll att säkerhetskopiering skett under natten görs varje morgon 

av personal på IT-enheten. 

Atgärdsforslag: 

Granskaren har inte föreslagit några åtgärder. 
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5(5) 

3. Samlad bedömning av 2018 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kon

troll har fungerat under 2018. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Tillfredsställande 

Kommentar/förbättringsbehov: 

Alla granskningar var inte utförda till den sista maj, vilket var den tidsgräns som var 

satt. Flera påminnelser har fått göras. 



�rende 9 

Medborgarförslag angående 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerare · 

§ 260 

Medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt 
Dnr 2018/1045 432 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget om Mien som 
reservvattentäkt i den regionala vattenförsörjningsplanen med hänvisning 
till kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag Inkludera Mien som en reservvattentäkt i den nya 
vattenförsö1jningsplanen lämnades till Tingsryds kommun 2018-07-27. 
Medborgarförslaget vill att Tingsryds kommun ska få ett ökat inflytande 
samt att det är ett stöd till invånare som bor kring Mien. Kommunlednings
forvaltningens tekniska avdelning överlämnar nedan följande yttrande. 

Yttrande 

Tingsryds kommun kommer uppmärksamma Länsstyrelsen på Miens värde 
som vattentäkt i deras arbete med att uppdatera den regionala 
vattenforsörjningsplanen. Ny regional vattenförsö1jningsplan beräknas vara 
klar hösten 2020. 

Mien kommer också uppmärksammas i arbetet med framtagande av en VA
plan. Behovet av reservvatten behandlas under den för V A-pianens 
planerade workshop med politiker under våren 2019. 

Arbetet med VA-planen beräknas avslutas sista december 2019 när VA
planen planeras vara fastställd. 

Beslutsunderlag 

1. Planeringsdokument för VA -'planen 
2. Informationsmöte med Länsstyrelsen i Kronoberg 
3. Skrivelse Teknisk chef, 2018~10-1 l 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael .Teansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Besluts gång 

Ordförande fim1er att arbetsutskottet qifaller Mikael J eanssons (S) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Dnr: 2018/1045 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (18-10-11) 

Dnr 2018/1045 432 

Till Kommunfullmäktige 

1(2) 

Svar på medborgarförslag om Mien som reservvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besvara medborgarförslaget om Mien som reservvattentäkt i den regionala vatten
försörjningsplanen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag Inkludera Mien som en reservvattentäkt i den nya vattenforsörjnings
planen lämnades till Tingsryds kommun 2018-07-27. Medborgarförslaget vill att Tings
ryds kommun ska få ett ökat inflytande samt att det är ett stöd till invånare som bor 
kring Mien Kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning överlämnar nedan ytt
rande. 

Yttrande 

Tingsryds kommun kommer uppmärksamma Länsstyrelsen på Miens värde som vatten
täkt i deras arbete med att uppdatera den regionala vattenförsörjningsplanen. Ny reg
ional vattenförsörjningsplan beräknas vara klar hösten 2020. 

Mien kommer också uppmärksammas i arbetet med framtagande av en VA-plan. Beho
vet av reservvatten behandlas under den för VA-planens planerade workshop med poli
tiker under våren 2019. 

Arbetet med VA-planen beräknas avslutas sista december 2019 när VA-planen planeras 
vara fastställd. 

Ärendets beredning 

Den 27 juli inkom medborgarförslag Inkludera Mien som en reservvattentäkt i den nya 
vattenförsö1jningsplanen till kommunstyrelsen för behandling. Kommunfullmäktige 
skickade den 3 september 2018 medborgaförslaget på remiss till kommunstyrelsen. Där 
efter beslutad tf kommunchef att tekniska avdelningen ska utreda förslaget. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdokument för VA-planen samt informationsmöte med Länsstyrelsen i Krono
berg. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 

432 
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2(2) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen och VA-enheten. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk Chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Carina Axelsson 
VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Till Tingsryds kommun 

TINGSRYDS KOM fi,;\ . 

Ank. 2018 -07- 2 7 
r.]TINGSR_YDS KOMMUN 
\:!;I Kommunstyrelsen 

2018 -08- 2 7 

)lJ!o I 1u7) 112 
I 

Medborgarförslag 

För att få ett ökat inflytande på vattenfdrsörjningen i 
Tingsryds Kommun och ett stöd till de medborgare som bor kring 
Mien föreslås härmed. Att: 

Man inkluderar Mien som en reservvattentäckt i den nya 
vattenförsörjningsplanen. 

Med hopp om snar behandling 
Sven-Olof Karlborg(L) 
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Motion om föreningslokal för
l 

ideella föreningar och politiska 
partier Tingryds tätort 

63



64

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 41 

christina.gulierrezmalmbom@lingsryd.se 

Remissvar ärende 2017/341 824 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-23 

Kommunfullmäktige 

Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i 
Tingsryds tätort 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V) har lämnade 2017-05-15 in en motion Före
ningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tings1yds tätort. 

Då frågan rör flera av utskotten lyfter kommunledningsförvaltningen den i Kommunsty

relsens arbetsutskott. Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedan yttrande. 

Yttrande 

Förslaget om lokal, som bokningsbar :llireningslokal för sammankomster för ideella 

föreningar och ideburna organisationer i Tingsryds kommun går ej att tillgodose. 

Någon lämplig lokal för ändamålet enligt motionens förslag finns ej tillgänglig. Träff

punkt Tingsryd har diskuterats för detta ändamål. Lokalen i fråga finansieras med stat

liga medel för integration och f'ar bara upplåtas för detta ändamål. Då det är fråga om en 

subventionerad uthyrning och att betrakta som bidrag måste samtliga krav för att erhålla 

bidrag vara uppfyllda av den organisation som bokar lokalen och syftet måste vara in
tegration. Föreningar och partier hänvisas istället till ordinarie bidragssystem för ideella 

föreningar och ideburna organisationer samt det partistöd Tingsryds kommun årligen 

betalar ut för att kunna hyra lämpliga lokaler. 

De politiker vars partier är representerade i kommunfullmäktige har redan idag gratis 

tillgång till kommunens lokaler på Torggatan 10 och 12 för sin verksamhet i Tingsryds 

kommun. Dessa är ej avsedda för öppna partimöten men kan bokas för interna möten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunens Lokalförsörjningsgrupp samt utvecklingsavdelning

en i samspråk med ansvariga för berörd lokal. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0471313 00 

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

~ CyQ\oi_@t ~,Kw,\ 
Christina Gutien-ez Malmbom ( V'-Vw'--

Utvecklingsavdelningen 

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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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 87 

Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska 

partier i Tingsryds tätort 

Dnr 2017/341 824 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärendet för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 

möjligheten att för ideella föreningar, politiska partier samt ideburna 

organisationer att använda någon av kommunens lokaler till 

sammankomster. 

Utskottet samtalar vid dagens sammanträde med närvarande tjänstemän om 

ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Gö1iz (M) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller Kenneth Görtz' (M) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kenth Axelsson 
0477 44161 

Kenth.axelsson@lingsryd.se 

Remissvar ärende 2017/341 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (2017-08-24) 

Kommunfullmäktige 

Föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tingsryds 
tätort 

Förslag till beslut 
I .Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen lokal, som bokningsbar före

ningslokal för sammankomster för ideella föreningar och politiska partier samt ideburna 

organisationer 

Sammanfattning 
Remissvar från Utvecldingsavdelningen på motion från Göran Mård (V) och Jörgen 

Forsberg (V) gällande möjlighet att nyttja någon av kommunens lokaler till samman

komster för ideella föreningar och politiska partier, samt idebuma organisationer. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt önskemål föreslås Träffpunlct Tingsryd, Dackegatan 12 B bli en bokningsbar lo

kal för föreningar och paitier som önskar hålla sammankomster. 
Lokalen är på källarplanet och nyttjas inte hela dagarna för ordinarie verksamhet, vilket 

möjliggör till utlåning även dagtid om så önskas. Dock är den inte tillgänglighets anpas

sad. 
Nödvändig konferensutrustning finns i lokalen, dock saknas en pc kanon för att kunna 

se att lokalen är fullt utrustad. 
Lokalen har en mycket central placering i tätorten och är i gott skick, då verksamheten 

är förhållandevis ny. 
Möjlighet att boka hela Träffpunlcten, då man även har tillgång att nyttja samlingsloka

len uppe finns. Detta på de tider ordinarie verksamhet inte nyttjar lokalen för ändamålet, 

såsom vissa kvällar och helger. Vid bokning av hela Träffpunlct, finns möjlighet att vara 

totalt 50 personer i lokalen, enligt brandinspektionen. 

Bokning av lokalen kommer att ske via medborgarkontoret på tel 04 77-441 00 alt med

borgarkontoret@tingsryd.se och det är även här uthämtning och återlämning av nyckel 

sker på ordinarie öppettider. 
Bokningarna kommer att administreras via befintligt bokningssystem, som i dag finns 

för att boka idrottshallar och Gibson Auditorium, Fri 4. 
Lokalen i fråga har i dag en ganska låg beläggning, samt ses av många som en plats bara 

för våra nyanlända, därför skulle det vara en bra lämpad lokal för att öka inl<luderingen i 

vått civilsamhälle. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posl/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunens Lokalförsöijningsgrupp, samt utvecklingsavdelning

en i samspråk med ansvariga för berörd lokal. 

Kenth Axelsson 
Kultur- och fritidssamordnare 
Utvecldingsavdelningen 
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Mötesplatser I Tings1yds kommun 

Du är här: Om kommunen / Integration I Mötesplatser 

Mötesplatser 
• ...;, • I 

l i l · r 
·:1/~ ' f '. 1 ~ -

, - , I ' -, 
'· ' 

Tingsryds kommun driver mötesplatser på kommunens orter i samarbete med 

studieförbundet ABF. 

Sida 1 av 2 

Mötesplatserna finns för att skapa förutsättningar för människor från olika kulturella och etniska 

bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra. 

Mötesplatserna är öppna för alla. Det spelar ingen roll om du är nyanländ, svensk, 

kärleksinvandrare, pensionär, ungdom eller invandrare som bott länge i Sverige eller om du tillhör 

en förening . Öppettiderna på våra mötesplatser varierar. · 

Det finns idag två mötesplatser i kommunen 

• Torgträffen Ryd (Storgatan/torget) Öppet vardagar 10.00-19.00 

• Träffpunkt Tingsryd, Dackegatan 12 i Tinsgryd. Öppet vardagar 10.00-19.00 

För att få information om den mötesplats du vill besöka, 

kontakta Medborgarkontoret Tingsryds kommun, 0477-441 00 

Du kan boka lokalen om du vill genomföra en aktivitet. 

Vill du boka lokalen? Kontakta kommunens integrationssamordnare, se kontakter 

Vad gör man på mötesplatserna? 

Den anordnas kvällar med internationellt tema. 

Vem som helst kan anmäla sitt intresse för att hålla i ett föredrag . 

På mötesplatserna kan man även lära känna andra människor och byta erfarenheter med 

https://tings1yd.se/om-komn11men/integration/motesplatser/ 2017-07-10 
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Mötesplatser I Tings1yds kommun 

varandra. 

Mötesplatserna erbjuder: 

• Hjälp med svenska språket 

• Studiecirklar 

• Olika temakvällar/filmkvällar 

• Information från olika myndigheter 

• Samhällsinformation 

På mötesplatserna finns visst språkstöd i arabiska, dari och somaliska 

Facebook Mötesplatser Tingsryd 

Så här hittar du dit: 

- Klicka på texten "kartan Träffpunkter" 

https://tings1yd.se/om-kommunen/integration/motesplatser/ 

Sida2 av 2 

2017-07-10 
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Dnr: 2017/341 

Motion från Vänsterpartiet i Tingsryds kommun 
angående föreningslokal för ideella föreningar och 
politiska partier i Tingsryds tätort. 

824 

Tings1yds kommun är känt för ett rikt föreningsliv. Tidigare har vi haft många föreningar med 
egna lokaler som hytts eller lånats av kommunen. I dessa avtal har ofta skötselkrav tillkommit 
för föreningarna som för scoutstugan och fiskestugan. Det blir dock allt svårare för föreningar 
att hitta personer som är villiga att engagera sig i styrelser eller ställa upp med mycket ideellt 
kringarbete. Att hålla egna stugor och lokaler med det arbete det medför blir därför allt 
mindre intressant då det antingen kräver mycket arbete eller blir alltför kostsamt för den 
enskilda föreningen. Egna föreningslokaler för varje förening ger också ett dåligt utnyttjande 
av lokalerna då föreningsmöten ofta inte hålls mer än en gång i veckan eller månaden. 

Ideella föreningar har i många fall ändå behov av föreningslokal för att kunna bedriva vissa 
delar av verksamheten som föreningsmöten eller aktiviteter. I andra kommundelar finns 
bygdegårdar och liknande där denna sorts verksamhet kan ske. I Tingsryd finns i nuläget inget 
sådant alternativ inom tätorten. 

Vänste1partiet vill möjliggöra för ideella föreningar och även politiska pattier och deras 
eventuella ungdomsförbund att regelbundet eller vid behov få möjlighet att nyttja en för 
ändamålet lämplig gemensam föreningslokal i Tingsryd vars underhåll sköts av kommunen. 
Idag nyttjas varken fiskestugan eller scoutstugan av föreningar längre, och även andra 
kommunägda lokaler står mer eller mindre outnyttjade i Tingsryds tätort. 

Lokalen bör lämpa sig för att hålla till exempel medlemsmöte, styrelsemöten och andra mer 
publika föreningssammankomster som kräver andra lokaler än föreningsmedlemmarnas 
vardagsrum. 

Scoutstugan skulle kunna vara en för ändamålet lämplig lokal, men även andra möjliga 
lokaler bör beaktas såsom den nyöppnade träffpunkten eller lokaler på Tingsryds bibliotek. 

Vänsterpartiet yrkar: att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetsenheten och 
utvecklingsavdelningen att tillsammans ta fram ett förslag på en för ändamålet lämplig lokal i 
Tingsryds tätort. I förvaltningens förslag bör även ekonomisk kalkyl ingå samt betänkande på 
hur uthymingssystemet kan administreras. 

~ ~) 
···"·· ·· ········· ····· ···· ···· ··· ···· ···· ······· 
Göran Mård, Kf-ledamot V 

"1;.l."= ... ~ .½½( .... .. ....... .. V Jörg! n Forsberg, Kf-ledamot V 
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