
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 

ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

Tid:  Måndagen den 7 januari 2019, kl. 11.00      

Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd   

Ärende Föredragande     Anteckningar 

tjänsteperson 

1. Mötets öppnande och upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av investering, ombyggnad av

stationsbyggnaden Tingsryd 29:2, Tingsryd

Fastighetsstrateg K.B Kl. 11.05-11.25 

4. Anbudsinfordran avseende projekt Ombyggnad av

bollhallen, Idrotten 1, Tingsryd

Fastighetsstrateg K.B 

5. Viljeinriktning avseende försäljning av Vakteln 25 Teknisk chef J.W Kl. 11.40-12.15 

6. Belysningsstrategi för Tingsryds kommun Teknisk chef J.W 

7. VA-taxa 2019 VA-chef C.A Kl. 13.15-13.30 

8. VA-taxa slam och lakvatten 2019 VA-chef C.A Fler handlingar 

lämnas vid 

sammanträde 

9. Beslut antagande av leverantör Kl. 13.45-14.00

10. Godkännande av förfrågningsunderlag gällande

kalkning

Projekterings-
ingenjör J.S

11. Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns

förvaltade stiftelser

12. Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns

förvaltade stiftelser

Upphandlings-
samordnare H.Ö

Kl.14.00-14.15



13. Motion om barngruppernas storlek i förskolan

14. Förslag till förändring av taxa miljöbalken Miljö- och 

byggnadschef C.N 

Kl. 14.30-15.00 

15. Kommunledningsförvaltningen informerar

16. Återrapportering och beslut om kurser och

konferenser

Tingsryd 2018-12-19 

Mikael Jeansson Ella Kidell 

Ordförande Sekreterare 

Om ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, 

Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende 3. 
Godkännande av investering, 
ombyggnad av 
stationsbyggnaden Tingsryd 
29:2, Tingsryd
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Ärende 4. 
Anbudsinfordran avseende projekt 
Ombyggnad av bollhallen, Idrotten 
1, Tingsryd
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Ärende 5. 
Viljeinriktning avseende 
försäljning av Vakteln 25
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Ärende 6. 
Belysningsstrategi för Tingsryds 
kommun
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 2018-12-06   Kommunledningsförvaltningen 
 
Yngve Rehnström 
070 57 486 88 
Yngve.rehnstrom@tingsryd.se 

   
 
 
 

 
Belysningsstrategi för Tingsryds kommun 
 
Bakgrund 
Belysningsstrategin omfattar kommunal belysning på vägar, gator, gång- och cykelleder och på 
allmänna platser. Strategin anger, på ett övergripande sätt, hur kommunen, under mandatperioden 
2019-2022, skall arbeta med planer, underhåll och utveckling/förändring av den kommunala be-
lysningen.  
 
Belysningsstrategin – en viktig del i trygghetsarbetet inom kommunen 
 
En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna upplever en ökad 
trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och cykelleder och andra allmänna platser. 
Det är dock en bedömningsfråga och en ekonomisk fråga om var det skall placeras belys-
ning och vilka krav som den skall uppfylla.  
 
Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många belysningspunkter har 
funnits under en längre tid och det finns behov av en plan för underhållet av dessa. Belys-
ningstekniken utvecklas och på sikt bör nya LED-lampor ersätta de äldre lamporna. 
 
Belysningsstrategin omfattar följande delar:  

• Inventering av nuvarande kommunal belysning.  
• Trygghetsvandringar i kommunens olika tätorter.  
• Dialog med sockenråd, hembygdsföreningar och föräldraföreningar.  
• Underhållsplan av befintlig belysning och plan för övergång till ny teknik.  
• Plan för utveckling/förändring av den kommunala belysningen.  
• Fastställande av vilka regler som skall gälla vid nybyggnation. 
• Finansiering av underhåll och förändringar 
• Framtagandet av handlingsplaner. 

 
Kommunövergripande mål för mandatperioden 2019 – 2022  

• Inventering genomförs av befintlig kommunal belysning.  
• Underhåll med stabilitetstester och utbyten av dåliga stolpar samt övergång till ny 

teknik med LED-lampor genomförs i hela kommunen. 
• Trygghetsvandringar och dialog med sockenråd, hembygdsföreningar och föräldra-

föreningar genomförs i samtliga tätorter inom kommunen. 
• Plan tas fram för förändring av vilka områden som ska belysas eller antalet belys-

ningspunkter som ska finnas.  
• Regler, för allmän belysning, som ska gälla vid nybyggnation fastställs. 

 
Ansvarig för att driva arbetet för att uppnå målen, under mandatperioden 2019 – 2022, är 
Tekniska avdelningen inom Kommunledningsförvaltningen. Arbetet förutsätter att finan-
siering har fastställts i budget. 
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 2019-12-05  1(2) 
 

 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Bilaga 1  
   
    
 
 
 
Exempel taxehöjning VA 
Förändring vid ökning med 2,9 % (KPV 2019).  
 
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är 
ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3 /år.  
2014 års taxa: 7 725 kr/år 
Förslag taxa: 7 949 kr/år 
Höjning: 224 kr/år 
 
 
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvat-
ten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3 /år. 2 st parallellkopp-
lade vattenmätare Qn=2,5 m3 /h 
2014 års taxa per lägenhet: 4 944 kr/år  
Förslag taxa: 5 082 kr/år 
Höjning per lägenhet: 143 kr/år 
 
 
Taxestatistik från länet 
 

2018   Brukningsavgift       
 Typhus A  ökning Typhus B   ökning fr 2016 
Kommun kr/år fr 2016 kr/år kr/år, lgh kr/år kr/år, lgh 
Markaryd 5 581 5,75% 56 671 3 778 5,76% 5,76% 
Växjö 6 659 4,36% 67 635 4 509 1,86% 1,86% 
Uppvidinge 7 398 0,00% 72 320 4 821 0,00% 0,00% 
Ljungby 7 546 0,00% 61 316 4 088 0,00% 0,00% 
Tingsryd 7 725 0,00% 74 087 4 939 0,00% 0,00% 
Alvesta 8 447 12,81% 77 243 5 150 12,80% 12,80% 
Älmhult 9 133 0,00% 73 191 4 879 0,00% 0,00% 
Lessebo 9 554 1,10% 94 279 6 285 1,11% 1,11% 

Taxa i länet 2018, samt ökning i jämförelse med år 2016. 
 
 
Svenskt vatten om VA-taxa 
 
VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år 
Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of 
Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. 
 
- Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas 
nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska 

Carina Axelsson 
0477 442 52 

carina.axelsson@tingsryd.se 
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 2018-12-19 2(2) 
 
 
 
 

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

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

 

underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i 
en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen 
Svenskt Vatten. 
… 
Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp be-
höver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 
åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå. Det innebär en genomsnitt-
lig ökning av taxan per år med 4% utöver inflation. (2017-05-16, http://www.svensktvat-
ten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-svenskt-vatten/va-taxorna-behover-fordubblas-kommande-20-ar/ ) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 

 Datum 18-12-05 
 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till Kommunfullmäktige 
 
 
VA-taxa slam och lakvatten 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 
1. Taxan för mottagande av externt slam, så som slam från enskilda avlopp, är 230 

kr/m3  

2. Taxan för mottagande och rening av lakvatten är 13,75 kr/m3exklusive moms. 

3. Dessa taxor träder ikraft från och med den 1 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 
 
Tidigare har avtal mellan renhållningen och VA reglerat kostnaderna för slam och 
lakvatten. När renhållningsverksamheten nu delas och uppgår i bolag är beslut om taxa 
en tydligare och nödvändig angelägenhet. Förslag till taxa baseras på framräknade kost-
nader och samsyn mellan några av de kommuner som ingår i Södra Småland Miljö och 
Avfall (SSAM). 
 
VA-verksamhet lyder under vattentjänstlagen och ska ta ut avgifter på ett sådant sätt att 
abonnenterna inte betalar för kostnader som uppkommer till följd av annan verksamhet.  
 
Ärendets beredning 
 
Tekniska avdelningen och VA-enheten har berett ärendet 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadsberäkning slamhantering. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen 
 
 
 
 
 
Jonas Weidenmark  Carina Axelsson 
Teknisk chef  VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen 
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Ärende 10. 
Godkännande av 
förfrågningsunderlag 
gällande kalkning
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Ärende 11. 
Beslut om registertecknare för 
Tingsryds kommuns förvaltade 
stiftelser
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Ärende 12. 
Beslut om firmatecknare för 
Tingsryds kommuns förvaltade 
stiftelser
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Ärende 13. 
Motion om barngruppers storlek 
i förskolan

33

ellkid002
Markering



34



35



36



37



Dnr: 2018/785  741
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Ärende 14.
Förslag till förändring av 
taxa miljöbalken
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