
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 25 februari 2019, kl. 08.30 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende Föredragande Anteckningar 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Kommunledningsförvaltningen informerar 

5. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

6. Meddelanden 

7. Delegations beslut 

8. Remisser 

9. Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån 
uppsiktsplikten 

10. Statistik 

11. Medborgarförslag om företagslots 

12. Medborgarförslag angående trafiksäkerhet i 
Linneryd 

13. Fördelning av gemensamma kostnader mellan Gatu-
och parkenheten och VA-enheten 

14. De kommunala företagens redovisning av fastställd DG KL 10.00 
budget 2019 



15. Kommunstyrelsens bokslut 2018 DG 

16. Kommunstyrelsens begäran om överföring av DG 
investeringsmedel från budget 2018 till budget 
2019 

17. Skrivelse angående cykelvårdsstation i anslutning 
till Sydostleden i Tingsryd 

18. Yttrande till undersökning- och avgränsningssamråd CA,JL 
för vattemegleringsdammen Mien 

19. Taxa Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

20. Utvärdering intern kontroll 2018 

21. Val ägarsamråd Värends samordningsförbund 

22. Information om arbete med Agenda 2030 samt 
lokala miljömål 

23. Grundutbildning kommunstyrelsen inklusive 
sekretessförbindelse 

24. Utbildning gällande teknisk avdelning 

25. Förslag till handlingsplan prognossäkerhet 

Mikael J eansson 
Ordförande 

CN 

JöW 

JWmfl. 

CK,DG 

Gl: k 
Sekreterare 

Kl. 11.00 

Kl. 11.30 

Kl. 13.00 

Kl. 13.45 

Kl. 16.00 
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Meddelanden 
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~Tingsryds 
\:!;I kommun 

Meddelanden 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-02-13 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena 2019-01-01 - 2019-02-07 
som förtecknas i kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25. 

Beskrivning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 
2019-01-01 -2019-02-07: 

1(2) 

Avsändare Handling Diarienummer Handlingsnummer 

1. Länsstyrelsen Krono- 20190118 Ändrad tappning från KS/2019:142 2019:187 
berg Åsnen. Ext dm 539-3468-2018 

2. Länsstyrelsen Krono- Beslut upphävande av del av natur- KS/2019:68 2019:87 
berg reservaten Bjurkärr, Toftås myr, 

Västra Åsnens övärld samt ändring 
av föreskrifter inom naturreservatet 
Västra Åsnens övärld, Alvesta och 
Tingsryds kommuner 

3. Länsstyrelsen Blekinge Blekinge läns Vattenförsörjnings- KS/2019:169 2019:292 

plan 2019 

4. Länsstyrelsen Bleking Följebrev 2019 Regional vattenför- KS/2019:169 2019:291 

sörjningsplan Blekinge 

5. Samordningsförbundet Handlingar till styrelsemötet Sam- KS/2019:104 2019:122 
Värend ordningsförbundet Värend 2019-

01-11 

6. Länsstyrelsen Krono- lnfoblad Regional vattenförsörj- KS/2019:183 2019:318 
berg ningsplan Kronobergs län 

7. Plan- och näringslivsut- PoNu 190122 § 12 Uppdrag till KS/2019:118 2019:176 
skottet miljö- och byggnadschef att påbörja 

planarbete för flerbostadshus 

8. Plan- och näringslivsut- PoNu 190122 § 7 Beslut planbe- KS/2019:83 2019:172 
skottet sked Konga Bruk 8: 10 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 

Box88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Avsändare 
Plan- och näringslivsut-
skottet 

Länsstyrelsen Krono-
berg 

Länsstyrelsen Krono-
berg 

Miljö- och byggnads
nämnden 

Sveriges kommuner och 
landsting 

Polismyndigheten 

Handling 
PoNu 20190122 § 9 Miljöprogram 
projektbeskrivning 

Samverkan regional vattenförsörj-
nmg 

Statistik skyddjägare 2018 

Miljö- och byggnadsnämndens be
slut tagit på delegation gällande ny 
årlig avgift för tillsyn enligt miljö
balken, Vattenverk Yxnanäs 2:44 
Öppna jämförelser Trygghet och 
säkerhet 2018 
Tillståndsbevis enligt ordningsla
gen avseende allmän samman
komst, uppställning av litteratur
vagn på torget Tingsryd vid ett :fler
tal dagar under perioden 2018-05-
09 - 2018-06-30. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Diarienummer 

KS/2019:90 

KS/2019:183 

KS/2019:34 

KS/2019:231 

KS/2019:251 

2018/270 
269 

2(2) 

Handlingsnummer 
2019:160 

2019:317 

2019:154 

2019:367 

2019:456 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r.-!Tingsryds 
\:!;/kommun 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av anmälda delegationsbeslut under perioden 

2019-01-01 -2019-02-11 

Beskrivning av ärendet 

Följande delegationsbeslut har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 

2019-01-01 - 2019-02-11: 

Beteckning Delegat Beskrivning Beslutsbeteckning 

KS/2019:64 Kommunstyrelsens Avtalsförlängning Laboatorietjänster: KS DEL/2019:4 
ordförande Eurofins Envioment Testing Sweden 

AB 
Beslutsdatum: 2019-01-14 

KS/2019:42 Kommunstyrelsens Antagande av leverantör: Väghyvel, KS DEL/2019:3 
ordförande Veekmans Svanska AB. 

Beslutsdatum: 2019-01-10 

KS/2019:64 Kommunstyrelsens Avtalsförlängning tolktjänster, Folk- KS DEL/2019:6 
ordförande hälsobyrpn och Digital Interpertations 

Scandinavian AB. Beslutsdatum 2019-
01-04 

KS/2019: 112 Teknisk chef Antagande av leverantör: Teknisk och KS DEL/2019:1 
ekonomisk statusutredning av ishallen 
i Tingsryd. WSP Sverige AB Beslutsda-
tum 2019-01-03 

KS/2019:67 Ekonomichef Borgen för omsättning av lån - Indu- KS DEL/2019:7 
stristiftelsen. 
Beslutsdatum: 2019-01-18 

KS/2019:42 Kommunstyrelsens Avtal: Väghyvel, Veekmas Svenska KS DEL/2019:8 
ordförande AB. Beslutsdatum: 2019-01-23 

KS/2019: 112 Teknisk chef Antagande av leverantör: Elektronisk KS DEL/2019:9 
körjournal, TelliQ. 
Beslutsdatum: 2018-01-16 

KS/2019:112 Teknisk chef Avtal: Statusbesiktnin av ishallen, KS DEL/2019:2 
WSP Sverige AB Beslutsdatum: 2019-
01-24 
Avtalsförlängning: Frukt rotfrukter 
och grönsaker mindre volym, Leif 
Edvardsson 
Beslutsdatum: 2019-01-24 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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Beteckning 
KS/2019:13 

KS/2019:214 

KS/2019:222 

KS/2019:224 

KS/2019:225 

KS/2019:226 

KS/2019:226 

KS/2019:226 

KS/2019:230 

KS/2019:237 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Delegat 
Administratöd Tek-
nik avdelning 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Lokalstrateg 

Teknisk chef 

Teknisk chef 

Teknisk chef 

Teknisk chef 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Teknisk chef 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Beskrivning 
Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2019-
02-02 - 2024-02-01. Serienummer 
0763-15475-34K-F 

Leasingavtal, PacsOn AB Helmer 
Nilsson, Städmaskiner Nilfisk 

Fristående delegeringsbeslut år 2019. 

Leveransavtal, Tingryds Energi AB 
avseende fjärrvärme, Tingsryd 29:2 

Avtal avseende fastighetsskötsel, 
ÖRNEN 23 i Tingsryd 

Avtal avseende RÄVEMÅLA 1:100, 
mellan Tingsryds kommun och Älme-
boda Byahus/Sporthall Ek. för. och 
Älmeboda Utvecklingsbolag AB 

Hyreskontrakt för lokal, del av Bya-
hus/Sporthall inom Rävemåla 1:100. 
Hyresvärd Älmeboda Byahus/Sporthall 
Ek.för., hyresgäst Tingsryds kommun 
2019-01-01-2019-12-31 
Överenskommelse om fastighetssköt-
sel - gränsdragningslista, mellan 
Tingsryds kommun och Älmeboda 
Byahus/Sporthall Ekonomisk förening, 
Byahuset Rävemåla 1:100 

Markanvisningsavtal avseende för-
handling om förvärv av del av RYD 
1:89. 

Ansökan om undantag för bestäm-
melserna i Trafikförordningen 
(1988:1276) om största tillåtna 
bredd. 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

Beslutsbeteckning 
KS DEL/2019:5 

KS DEL/2019:14 

KS DEL/2019:15 

KS DEL/2019:16 

KS DEL/2019:17 

KS DEL/2019:20 

KS DEL/2019:18 

KS DEL/2019:19 

KS DEL/2019:21 

KS DEL/2019:22 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-12-01- 2019-01-31 

KS 25 februari 2019 

2018/1444 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2019-01-01-

2023-12-31. Serienummer 0763-15467-64M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1441 510 4 

Beslutsdatum 2018-12-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-19 -

2023-12-18. Serienummer 0763-15469-42K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1440 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-30-

2023-12-29. Serienummer 0763-15466-48K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1506 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-19 -

2023-12-18. Serienummer 0763-15470-51K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1378 510 5 

Beslutsdatum 2018-12-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-19 -

2023-12-18. Serienummer 0763-15471-42K-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1617 455 1 

Beslutsdatum 2018-12-04. Avtal mellan Tingsryds kommun och Urshults 

IF avseende bemanning och skötsel av återvinningscentralen i RYD. 

Delegat: Samordnare Renhållningsenheten, Bengt Axmarker 

2018-1618 255 1 

Beslutsdatum 2018-12-13. Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende 

ett markområde på fastigheten TRÖJEMÅLA 1:90 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/323 269 17 

Upplåtelse av allmän mark gällande Politiskt torgmöte, "Gräddhyllan" 

2019-01-26 - 2019-06-29 samt Busstationen i Tingsryd perioden 2019-

01-01-2019 - 03-31. Sökande: Socialdemokraterna i Tingsryds kommun. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 
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2018/1653 971 1 

Beslutsdatum 2018-12-18.Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd 

MÖLLEKULLA 1:154, hyresvärd Tingsryds kommun och hyresgäst 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 2019-01-01-2019-12-31. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1654 971 1 

Beslutsdatum 2018-12-18. Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd 

VÄCKELSÅNG 9:48, hyresvärd Tingsryds kommun och hyresgäst 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 2019-01-01-2019-12-31. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1655 971 1 

Beslutsdatum 2018-12-18. Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd LINNERYD 

22:1, hyresvärd Tingsryds kommun och hyresgäst Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg. 2019-01-01-2019-12-31. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1656 971 1 

Beslutsdatum 2018-12-18. Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd RÄVEMÅLA 

1:82, hyresvärd Tingsryds kommun och hyresgäst Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg. 2019-01-01-2019-12-31. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1657 971 1 

Beslutsdatum 2018-12-18. Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd ÖVERTIDEN 

1, hyresvärd Tingsryds kommun och hyresgäst Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg. 2019-01-01-2019-12-31. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1551 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-27. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2019-01-12 -

2024-01-11. Serienummer 0763-15472-27M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1688 340 1 

Beslutsdatum 2018-04-13. Yttrande från VA-chef angående planändring 

Najaden 11. 

Delegat: VA-chef, Carina Axelsson 

Ks/2019:7 4:3.5 2019:3 

Datum 2019-01-02. Uppsägning av anläggningsarrende avseende 

industrimarkområde på fastigheten VÄCKELSÅNG 6:41. 

Delegat: Teknisk chef Jonas Weidenmark 
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KS/2019:14 4.9.2 2019:23 

Beslutsdatum 2019-01-15. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2019-01-16 -

2024-01-15. Serienummer 0763-15473-41M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

KS/2019:119 4.9.2 2019:148 

Beslutsdatum 2019-01-22. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna längd, vikt och bredd, ex. dnr TRV 2019-6359. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

KS/2019:119 4.9.2 2019:149 

Beslutsdatum 2019-01-22. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna längd, vikt och bredd, ex. dnr TRV 2019-6319. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

KS/2019:119 4.9.2 2019:150 

Beslutsdatum 2019-01-22. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna längd, vikt och bredd, ex. dnr TRV 2019-6353. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

KS/2019:6 4.9.2 2019:224 

Beslutsdatum 2019-01-30. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-02-01-

2024-01-31. Serienummer 0763-15474-31K-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 
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~Tingsryds 
\:!:/kommun 

TJÄNSTESRKIVELSE 

Kommunstyrelsen 

Remiss lista 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av inkomna remisser under perioden 
2019-01-01 - 2019-02-11. 

Beskrivning av ärendet 

Följande remisser har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 
2019-01-01 - 2019-02-11: 

1. Remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län 

KS/2019:109 1.9.1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns sammanställning över allmänna 

vägar och andra viktigare vägar i länet enligt 13 kap. § 1 trafik
förordningen. 

KS/2019:175 1.9.1 

Svarsdatum senast 2019-02-22 

2. Remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Remiss av ansökan om tillstånd till tävling på väg den 19 maj 
2019, TingsRyd Rallysprint. 

Svarsdatum senast 2019-02-15 

3. Remiss från Region Kronoberg. 

KS/2019:249 1.9.1 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg. 

KS/2019:247 1.9.1 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Svarsdatum senast 2019-05-16 

4. Remiss från Finansdepartementet 

SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen 
för kommuner och landsting. 

Svarsdatum senast 2019-05-17 

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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2(2) 

KS/2019:159 1.2.2 5. Medborgarförslag 

Medborgarförslag om att sprida kunskap om 
förintelsen, antisemitism och rasism till kommunens elever -

insänd av Kenneth Enelund 2019-01-31 

Översänt till bildningsnämnden för yttrande senast vid samman

träde 2019-05-21. 

KS/2019:140 1.2.2 6. Medborgarförslag 

Medborgarförslag om nattis. Insänt av Malin Haag 2019-02-01 

Översänt till bildningsnämnden för yttrande senast vid samman

träde 2019-05-21. 

7. Motion 

KS/2019:138 1.2.6 Motion om återinrättande av kultur-och fritidsnämnd om fem 

ledamöter och ersättare-Insänd av Mikael Andersson (C), Anna 

Johansson (C), Cecilia Cato (C), och Britt-Louise 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Bemdtsson (C) 

Översänt till kommunstyrelsens ordförande för yttrande senast 

2019-04-29 

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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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2019-02-14 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 

perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 § § 17-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 28 

Arbete- och lärandeutskottet 2019-01-14 § § 1-18 

Plan- och näringslivsutskottet 2019-01-22 §§ 1-12 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-21 §§ 1-10 

Valnämnden 2019-01-14 §§ 1-4 

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg 2019-02-05 

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 

1 (1) 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % Aktivitetsstöd % 

jan-19 jan-18 

Riket 3,7 4 

Kronoberg 3,4 3,9 

Tingsryd 2,7 4,2 

18-24 år Arbetslösa % 

jan-19 jan-18 

Riket 3,9 4,3 

Kronoberg 3,9 5,2 

Tingsryd 3 6,4 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

jan-19 jan-18 

256 
98 
13 

755 

Kronobergs Län 14 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

12 

78 
1 047 

jan-19 
3,2 
4,6 
4,7 

Aktivitetsstöd % 
jan-19 

4,8 
6,4 
6,8 

Total arbetslöshet 
jan-18 jan-19 jan-18 

3,4 6,9 7,4 
4,6 8 8,5 
3,7 7,4 7,9 

Total arbetslöshet 
jan-18 jan-19 jan-18 

5,3 8,7 9,6 
6, 1 10,3 11,3 

7 9,8 13,4 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 

Område Lediga 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

Bostadskö 
2 
7 
6 
3 
5 
3 
1 
1 

28 

2019-02-08 

Totalt antal lägenheter 
409 511 

45 188 
20 128 
25 78 
43 88 
14 50 
0 8 
2 57 

558 1108 
93 

651 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2019-02-08 i% 2019-01-07 2019-02-28 2019-03-31 2019-04-30 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 85 Centralt, 6 övriga spec omr. 

lediga 0 0 1 1 0 2 0% 3 2 7 5 318 hela Tingsryd 

bostadskö 2 29 100 153 125 409 400 129 byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 5 centralt, 4 övriga spec omr. 

lediga 0 0 7 0 7 4% 8 3 1 0 36 hela Ryd 

bostadskö 7 9 21 8 45 63 8 byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 20 hela Urshult 

lediga 0 0 5 1 6 5% 9 3 0 1 

bostadskö 1 5 11 3 20 40 4 byte 

LINNERYD 400 78 0 1 12 40 25 25 hela Linneryd 

lediga 0 0 3 0 3 4% 3 0 1 0 

bostadskö 0 3 14 8 25 27 4 byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 43 hela Väckelsång 

lediga 0 2 2 1 5 6% 5 0 0 0 

bostadskö 0 4 11 14 14 43 56 7 byte 

RÄVEMALA, 600 50 17 23 10 14 hela Rävemåla 

lediga R 0 2 1 3 6% 3 2 0 0 

bostadskö R 2 7 5 14 11 1 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 

lediga Ä 0 1 0 1 13% 1 0 0 0 

bostadskö Ä .o 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 2 hela Konga 

lediga 0 0 1 0 1 2% 2 1 2 2 

bostadskö 0 1 1 2 2 

TOTALT 1108 5 25 294 568 216 28 2,5% 34 11 11 8 

Bostadskö 558 599 

Ovrig bostadskö 1 10 26 33 23 93 118 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 651 717 

Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 

-------------------~------------------- ----'---------------------------·-· 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Medborgarförslag om företagslots 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-01-18 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till plan- och näringslivsutskottet för ytterligare 

beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen bordlade ärendet om aktuellt medborgarförslag gällande företagslots 

vid sitt sammanträde 2018-12-17. Kommunchef, utvecklingschef och kommunstyrel

sens ordförande har samtalat i ärendet och det finns förslag om fortsatt hantering, varför 

det bör återremitteras till beredande utskott; plan- och näringslivsutskottet. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att ärendet återremitteras till plan- och 

näringslivsutskottet. 

Jörgen Wijk 

Kanslichef 

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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·"il Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-17 

§ 327 

Medborgarförslag om företagslots 
Dnr 2018/1045 432 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

20 (45) 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om införande av en 
företagslots. Plan- och näringslivsutskottet har avgett ett yttrande i ärendet 
enligt nedan. 

Yttrande 

Den antagna näringslivsstrategin och därtill hörande handlingsplan innebär 
ett kommunövergripande arbete med internt samarbete mellan förvaltningar 
avseende bland annat myndighetsutövning och företagstjänster. Under en 
längre tidsperiod har Tingsryds kommun haft vissa svårigheter att rekrytera 
nyckelpersoner. Det finns för tillfället två näringslivsutvecklare vars 
arbetsmetoder till stor del överensstämmer med vad som kan förväntas av en 
företagslots. För att företagen skall uppleva god service och handläggning 
krävs att de för servicen väsentliga kompetenserna finns i den kommunala 
organisationen snarare än att ytterligare en lots tillkommer. 

En vidare undersökning av hur företagen uppfattar den myndighetsutövning 
och service som ges bör göras för att ha ett bättre underlag för hur man 
organiserar arbetet. En sådan undersökning kräver resurser som för 
närvarande saknas men som påtalas i handlingsplanen för 
näringslivsstrategins förverkligande. 

Kostnad 

Att inrätta en företagslots innebär att någon annan funktion måste läggas 
ned. I nuläget kan utvecklingsavdelningen inte se att detta skulle kunna 
genomföras. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om företagslots 
2. Tjänsteskrivelse 2018-01-08 
3. Plan-och näringslivsutskottet 2018-11-20 § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren yrkar att ärendet bordläggs. 

Justerare =; . 
~~-

Utctragsbestyr kancte 

' ,,;._ 

:..----
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

§ 327 forts. 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-17 

21 (45) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kanslichefen 

I Utdragsbestyrkande 
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( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 
d 

/1/1/ 

§ 68 

Remissvar företagaslots 
Dm 2018/1045 432 

Plan- och näringslivsutskottets förslag till beslut 

1. Svar på medborgarförslag: 

Den antagna näringslivsstrategin och därtill hörande handlingsplan innebär 

ett kommunövergripande arbete med internt samarbete mellan förvaltningar 

avseende bland annat myndighetsutövning och företagstjänster. Under en 

längre tidsperiod har Tings1yds kommun haft vissa svårigheter att relaytera 

nyckelpersoner. Det finns för tillfället två näringslivsutvecklare vars 

arbetsmetoder till stor del överensstämmer med vad som kan förväntas av en 

företagslots. För att företagen skall uppleva god service och handläggning 

krävs att de för servicen väsentliga kompetenserna finns i den kommunala 

organisationen snarare än att ytterligare en lots tillkommer. 

En vidare undersölming av hur företagen uppfattar den myndighetsutövning 

och service som ges bör göras för att ha ett bättre underlag för hur man 

organiserar arbetet. En sådan undersökning kräver resurser som för 

närvarande saknas men som påtalas i handlingsplanen för 

näringslivsstrategins förverldigande. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktige sldckade 2018-09-03 bifogat medborgarförslag på 

remiss till kommunstyrelsen. 

Vid en avstämning mellan t fkommunchefDaniel Gustafsson, 

kommunsekreterare Jörgen Wijk och registrator Ella Kidell beslutades att 

yttrandet vidarebefordras till utvecklingschef för besvarande. 

Kostnad 

Att inrätta en företagslots innebär att någon annan funktion måste läggas 

ned. I nuläget kan vi inte se att detta skulle kunna genomföras. 

Utdrags bestyrkande 



24

( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 
I!'.' 

flil 

§ 68 forts 
Dnr 2018/1045 432 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

13(15) 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 4114 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

Remissvar företagslots 
Dnr 2018/1045 432 

Förslag till svar 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-01-08 

Kommunstyrelsen 

Den antagna näringslivsstrategin och därtill hörande handlingsplan innebär ett kom

munövergripande arbete med internt samarbete mellan förvaltningar avseende bland 

annat myndighetsutövning och företagstjänster. Under en längre tidsperiod har Tings

ryds kommun haft vissa svårigheter att rekrytera nyckelpersoner. Det finns för tillfället 

två näringslivsutvecklare vars arbetsmetoder till stor del överensstämmer med vad som 

kan förväntas av en företagslots. För att företagen skall uppleva god service och hand

läggning krävs att de för servicen väsentliga kompetenserna finns i den kommunala or

ganisationen snarare än att ytterligare en lots tillkommer. 

En vidare undersökning av hur företagen uppfattar den myndighetsutövning och service 

som ges bör göras för att ha ett bättre underlag för hur man organiserar arbetet. En så

dan undersökning kräver resurser som för närvarande saknas men som påtalas i hand

lingsplanen för näringslivsstrategins förverkligande. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktige skickade 2018-09-03 bifogat medborgarförslag på remiss till 

kommunstyrelsen. 

Vid en avstämning mellan t fkommunchefDaniel Gustafsson, kommunsekreterare Jör

gen Wijk och registrator Ella Kidell beslutades att yttrandet vidarebefordras till utveckl

ingschef för besvarande. 

Kostnad 
Att inrätta en företagslots innebär att någon annan funktion måste läggas ned. I nuläget 

kan vi inte se att detta skulle 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Utskottets/styrelsens beslut ska skickas till 
KS 

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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Föredragande: 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0471313 00 

2(2) 

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

( 

Till Kommunfullmäktige i Tingsryds K.ommun.--______ __, 
~TINGSRYDS KOMMUN 

Medborgarrdrslag 

Härmed föreslås att: 

En tjänst som foretagslots im·ättas genom en 

omfördelning inom organisationen. 

~ Kommunstyrelsen 

2018 -09- 0 3 

201i I 101-6 

Tjänsten skall innehålla Jour och Tjänstegaranti samt vara en "En 

väg in/En väg ut" funktion. 

iO I 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 34 

Medborgarförslag angående trafiksäkerheten i Linneryd 
Dnr KS/2019:156 1.2.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besvara de två medborgarförslagen om åtgärder för att 

höja trafiksäkerheten i Linneryds samhälle i enlighet med bilagt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Ene lund i Linneryd har lämnat in två medborgarförslag (2017-12-
11 respektive 2018-10-04) som berör trafiksäkerheten i Linneryd. I 

förslagen framförs att hastighetsbegränsningen bör sänkas till 30 km/t i hela 

samhället, att det genomförs åtgärder för att motverka att 
hastighetsbegränsningen öve1iräds samt att trottoaren på Lindvägen förlängs 

fram till affären. 

I nona delen av samhället går länsväg 122 som förbinder Växjö med 

Karlskrona. Trafikmätning gjordes på den här vägen 2-4 juni 2015 och då 
uppmättes ett dygnsmedelvärde på 2101 fordon, varav 18 procent var tung 
trafik. 

Väg 797 förbinder Linneryd med Tingsryd och vägen går igenom Linneryds 

samhälle fram till väg 122. Även här trafikeras vägen med delvis tung trafik. 

I hela Linneryds samhälle är numera hastighetsbegränsningen sänkt från 50 
km/t till 40 km/t. Ett problem är dock att hastighetsbegränsningen inte alltid 

hålls, framför allt på väg 122. Trafikmätningen som gjordes på väg 122 i 

juni 2015 visade att hela 71 procent av fordonen överskred tillåten hastighet 

som då var 50 km/t. Efter att hastighetsbegränsningen sänkts till 40 km/t har 

faitbegränsande åtgärder vidtagits på väg 122 vid infartema till samhället. I 

medborgarförslaget framförs det att detta är otillräckligt för att få ner 
hastighetema till tillåtna värden. 

Vägen (G797) som kommer från Tingsryd och som via Kyrkvägen 
respektive Lindvägen (G798) ansluter till väg 122 går genom samhället på 

vanliga "villagator" med gång- och cykeltrafikanter och där barn kan vistas. 

Dessa vägar (G797 och G798) ligger inom Trafikverkets ansvarsområde 
vilket begränsar kommunens frihet att vidta olika åtgärder. Kyrkvägen 

passerar bland annat mellan skolan och kyrkan där många skolbarn och 
besökanden till kyrkan rör sig. Längs en del av Lindvägen, från skolan till 
Lindegården, finns det en trottoai· på södra sidan av vägen, men den upphör 
efter Lindegården. 

I Utdrngsbestyd<ande 
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~Tingsryds 
\:!:!lkommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 34 fortsättning 

Längs väg 122 inom samhället, där många överskrider hastighets
begränsningen, skulle en fmikamera säkeii medverka till att fåne kör för 

fmi, men vid förfrågan anger Trafik.verket att trafikintensiteten är för låg för 

att kriterierna för att sätta upp en fa1ikamera ska vara uppfyllda. 

För vägar inom samhället som Trafik.verket ansvarm· för har kommunen 

möjlighet att ta beslut om sänkt hastighetsbegränsning. Men detta behöver 

ske i samråd med Trafikverket. 

För att förbättra trafiksäkerheten i Linneryd kan följande åtgärder vidtas: 

- Begränsa tillåten hastighet på Kyrkvägen där den passerar mellan 
skolan och kyrkan, på sträckan mellan Klockvägen/Väktarevägen 

och Lindvägen till 30 km/t. 

- Kontakta Trafikverket angående möjligheten att förlänga trottoaren 
på Lindvägen fram till affären samt att där göra ett övergångsställe. 
Frågan om vem som skall ansvara för finansieringen, Trafikverket 
eller kommunen, behöver utredas. 

- Kontakta Trafikverket angående möjligheten att komplettera 
befintligt övergångsställe över väg 122, omedelbmi väster om 
vägskälet där Kyrkvägen ansluter till väg 122, med blinkande ljus 
som tänds när gående passerar. Samma lösning finns vid 
övergångsställe i Urshult, där gående kan trycka på en lmapp när de 
skall gå över övergångsstället varvid vamingsljus blinkar. Eftersom 
bilm·, vid infmien på väg 122 från Växjö ofta kör för fo1i här kan 
blinkande ljus när någon skall passera övergångsstället få bilister att 

stanna upp och ta det försiktigt. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, telmisk chef 2019-01-09 
2. Medborgarförslag 2017-12-11 
3. Medborgarförslag 2018-10-04 

I Utdrngsbest;yrkande 



31

Kommunledningsförvaltningen 

Yngve Rehnström 
070 57 486 88 
Yngve.rehnstrom@tingsryd.se 

2019-01-09 

Medborgarförslag om åtgärder för att höja trafiksäkerheten 
i Linneryds samhälle 

Förslag till svar på medborgarförslag 

Kommunfullmäktige har mottagit två medborgarförslag (2017-12-11 respektive 2018-

10-04) från Kenneth Enelund i Linneryd angående behovet av åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten i Linneryds samhälle och delar synen att åtgärder behöver vidtas. 

För att förbättra trafiksäkerheten i Linneryd kommer Trafikverket att kontaktas för att 

följande åtgärder skall kunna vidtas: 

• Begränsning av tillåten hastighet på Kyrkvägen där den passerar mellan skolan 

och kyrkan, på sträckan mellan Klockvägen/Väktarevägen och Lindvägen till 30 

km/t. 

• Möjligheten att förlänga trottoaren på Lindvägen fram till affären och att där 

göra ett övergångsställe. 

• Komplettera befintligt övergångsställe över väg 122, omedelbart väster om 

vägskälet där Kyrkvägen ansluter till väg 122, med blinkande ljus som tänds 

när gående passerar. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 441 18 
jonas.weidenmark@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-09 1(2) 

Till Kommunfullmäktige 

Förslag till svar på medborgarförslag om åtgärder för att höja trafik
säkerheten i Linneryds samhälle. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att svara på de två medborgarförslagen från Kenneth 

Enelund i Linneryd om åtgärder för att höja trafiksäkerheten i Linneryds samhälle i en

lighet med bilagt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Enelund i Linneryd har lämnat in två medborgarförslag (2017-12-11 respektive 

2018-10-04) som berör trafiksäkerheten i Linneryd. I förslagen framför han att hastig

hetsbegränsningen bör sänkas till 30 krn/t i hela samhället, att det genomförs åtgärder 

för att motverka att hastighetsbegränsningen överträds samt att trottoaren på Lindvägen 

förlängs fram till affären. 

I norra delen av samhället går länsväg 122 som förbinder Växjö med Karlskrona. Tra

fikmätning gjordes på den här vägen 2 -4 juni 2015 och då uppmättes ett dygnsmedel

värde på 2101 fordon, varav 18 procent var tung trafik. 

Väg 797 förbinder Linneryd med Tingsryd och vägen går igenom Linneryds samhälle 

fram till väg 122. Även här trafikeras vägen med delvis tung trafik. 

I hela Linneryds samhälle är numera hastighetsbegränsningen sänkt från 50 krn/t till 40 

krn/t. Ett problem är dock att hastighetsbegränsningen inte alltid hålls, framför allt på 

väg 122. Trafikmätningen som gjordes på väg 122 i juni 2015 visade att hela 71 procent 

av fordonen överskred tillåten hastighet som då var 50 krn/t. Efter att hastighetsbe

gränsningen sänkts till 40 krn/t har fartbegränsande åtgärder vidtagits på väg 122 vid 

infarterna till samhället. I medborgarförslaget framförs det att detta är otillräckligt för 

att få ner hastigheterna till tillåtna värden. 

Vägen (G797) som kommer från Tingsryd och som via Kyrkvägen respektive Lindvä

gen (G798) ansluter till väg 122 går genom samhället på vanliga "villagator" med gång

och cykeltrafikanter och där barn kan vistas. Dessa vägar (G797 och G798) ligger inom 

Trafikverkets ansvarsområde vilket begränsar kommunens frihet att vidta olika åtgärder. 

Kyrkvägen passerar bl a mellan skolan och kyrkan där många skolbarn och besökanden 

till kyrkan rör sig. Längs en del av Lindvägen, från skolan till Lindegården, finns det en 

trottoar på södra sidan av vägen, men den upphör efter Lindegården. 

Längs väg 122 inom samhället, där många överskrider hastighetsbegränsningen, skulle 

en fartkamera säkert medverka till att färre kör för fort, men vid förfrågan anger Trafik

verket att trafikintensiteten är för låg för att kriterierna för att sätta upp en fartkamera 

skall vara uppfyllda. 
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2(2) 

För vägar inom samhället som Trafikverket ansvarar för har kommunen möjlighet att ta 

beslut om sänkt hastighetsbegränsning. Men detta behöver ske i samråd med Trafikver

ket. 

För att förbättra trafiksäkerheten i Linneryd kan följande åtgärder vidtas: 

• Begränsa tillåten hastighet på Kyrkvägen där den passerar mellan skolan och 

kyrkan, på sträckan mellan Klockvägen/Väktarevägen och Lindvägen till 30 

km/t. 

• Kontakta Trafikverket angående möjligheten att förlänga trottoaren på Lindvä

gen fram till affären samt att där göra ett övergångsställe. Frågan om vem som 

skall ansvara för finansieringen, Trafikverket eller kommunen, behöver utredas. 

• Kontakta Trafikverket angående möjligheten att komplettera befintligt över

gångsställe över väg 122, omedelbart väster om vägskälet där Kyrkvägen anslu

ter till väg 122, med blinkande ljus som tänds när gående passerar. Samma lös

ning finns vid övergångsställe i Urshult, där gående kan trycka på en knapp när 

de skall gå över övergångsstället varvid varningsljus blinkar. Eftersom bilar, vid 

infarten på väg 122 från Växjö ofta kör för fort här kan blinkande ljus när någon 

skall passera övergångsstället få bilister att stanna upp och ta det försiktigt. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Tekniska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, de två medborgarförslagen (2017-12-11 respektive 2018-10-04) 

samt bilaga med förslag till svar på medborgarförslagen. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
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Medborgarförslag. 

Sänk tillåtna hastigheten i Linneryd samhälle. 

~TINGSRYDS KOMMUN 
\:!;I Kommunstyrelsen 

2018 -10- 0 4 

TINGSRYDS KOMMUN 

Ank. 2018 ·10- 0 4 

Glädjande att det syns allt fler barn och ungdomar i Linneryd.Barnen cyklar till skolan och till 

kompisar efter skolan. De leker, springer, cyklar,åker rollerblades, lådbilar och sparkcyklar på 

gatorna. Ibland är de över på fel sida, ibland är de två i bredd. Barn och ungdomar har inte fullt 

utvecklat synfält. Många av gatorna i Linneryd salmar trottoar eller cykelbana.Även på gatorna vid 

skolan är den tillåtna hastigheten 40 km/timman. 
För att minska olycksfallsrisken anser jag att högsta tillåtna hastighet bör sänkas till 30 km i 

timman. 
Förslag: Sänk hastigheten i Linneryd tätort till 30 Ian i timman. 

Linneryd den 3 oktober 2018. 

MVH 

1~/~-
Kenneth Enelund 
Rönnvägen 34 
36258 Linneryd 
tel: 0767946144 
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Kommunkansliet 

Box 88 

36222 Tingsryd 

Medborgar1<~1r,tc, ret / 

201, -12- 11 I 
Tingsq,ds I<om~j 

Medborgarförslag. 

Gör det tryggare att gå och cykla i Linneryd. Visserligen är hastigheten begränsad till 40 km/h, men 

få bilister bryr sig. Framförallt är det genomfartslederna som känns otrygga. På Lindvägen kör mycket 

tung trafik. Många av fordonen framförs med hög hastighet. Det känns otryggt att gå eller cykla till 

affären. Lindvägen är också många ungdomars skolväg. När de framtida bostäderna på Lindegården 

är färdiga kommer fler att gå eller cykla på Lindvägen. 

Förslag: Anlägg farthinder så att hastigheterna minskar. Alternativt sätt upp fartkameror. Förläng 

trottoaren så att den räcker fram till affären. 

Infarten från Växjö till Linneryd på 122.an är också en mycket otrygg vägsträcka. Om man ska till eller 

kommer från Linneryds By måste man, för att komma till/från busshållplatsen eller samhället gå eller 

cykla en bit på 122:an. Här finns visserligen ett farthinder, men det är mer att betrakta som ett dåligt 

skämt. Skolbarn måste också korsa 122:an för att komma till skolan. Hastigheten är begränsad till 40 

km/h. Ytterligt få bilister håller denna hastighet! Bilar som kommer från Växjö har inte börjat sakta 

ned innan de passerar hastighetsskylten (om de överhuvudtaget saktar ned) och bilar som kör mot 

Växjö har redan börjat accelerera innan de passerat skylten. 

Förslag: Här behövs ett mycket kraftfullare farthinder eller fartkameror. Sätt lite press på 

trafikverket så att de tar problemet på allvar. För närvarande är de där och reparerar det nedkörda 

s.k. farthindret ungefär en gång i månaden. 

Linneryd den 11 december 2017. 

Med vänliga hälsningar. 

Kenneth Enelund 

Rönnvägen 34 

36024 Linneryd 

Tel: 0470 34215 

076 7946144 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 

Justerare 

L 

§ 20 

Fördelning av gemensamma kostnader mellan Gatu
parkenheten och VA-enheten 
Dm KS/2019:134 1.8.1 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-25, ta fram 

underlag där fördelningen av lokalkostnader för arbetskontoret framgår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

återrapp01teringen gällande fördelningen av kostnader mellan gatu- och 

parkenheten och VA-enheten. 

Beskrivning av ärendet 

Teknisk avdelning fick 2018-11-26 (Kommunstyrelsen§ 296) i uppdrag att 

ta fram underlag för politiskt beslut la-ing riktlinjer för kostnadsfördelning 

mellan gatu- och parkenheten och VA-enheten för gemensamma kostnader. 

Tekniska avdelningen har för avsikt att följa nedanstående vid fördelning av 

kostnader mellan gata- och parkenheten och VA-enheten: 

- Den enhet som beställt/genomför arbeten som utförs i väg och 

därmed skapar den uppkomna kostnaden står för huvuddelen av den. 

- Respektive enhet står för kostnader som deras verksamhet drar nytta 

av vid gemensamma projekt som gäller väg. 
- De gemensamma kostnader som uppkommer för verksamheterna på 

arbetskontoret fördelas enligt de tjänster som använder dem och som 

utgår från arbetskontoret. 
- Fördelningen gäller från verksamhetsår 2019. 

Rappo1tering av resultatet av kostnadsfördelningen sker i årsredovisningen. 

Kostnader som uppkommer kopplade till skötsel av väg är exempelvis 

återställande, lagning och toppning. När VA-enheten gräver upp gatan står 

VA för kostnaden för att återställa och laga. Ytterligare arbeten som höjer 

standarden på vägen, så som toppning, står gatuenheten för. Gemensamma 

arbeten tar VA, kostnaderna som uppkommer vid byten på rörnät och gata 

efterföljande kostnader för beläggning väg. 

Baserat på antal tjänster som utgår från arbetskontoret innebär det i 

dagsläget att gemensamma kostnader som tvätt och kaffemaskin delas 70 

procent gata/park och 30 procent VA. Medan kostnader för kontorsmaterial 

och kopiator delas 40 procent gata/park och 60 procent VA. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 

Justerare 

§ 20 fotisättning 

Beslutsunderlag 

1. Sla-ivelse teknisk chef, 2019-01-16 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 269 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att bifall till förslag till beslut med följande 
tillägg: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-25, ta fram 
underlag där fördelningen av lokalkostnader för arbetskontoret framgår. 

Beslutsgång 

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

Beslut expedieras till 
Telmisk chef 
VA-chef 
Gatu- och parkchef 

I Utdragsbestyckande 
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r.'ITingsryds 
\;:!}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum 19-01-16 

Kommunstyrelsen 

Fördelning av kostnader mellan gatu- och parkenheten och VA-enheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna åter

rapporteringen gällande fördelningen av kostnader mellan gatu- och parkenheten och 

VA-enheten. 

Beskrivning av ärendet 

Teknisk avdelning fick 2018-11-26 (Kommunstyrelsen§ 296) i uppdrag att ta fram un

derlag för politiskt beslut kring riktlinjer för kostnadsfördelning mellan gatu- och park

enheten och VA-enheten för gemensamma kostnader. 

Tekniska avdelningen har för avsikt att följa nedanstående vid fördelning av kostnader 

mellan gata- och parkenheten och VA-enheten: 

• Den enhet som beställt/genomför arbeten som utförs i väg och därmed skapar den 

uppkomna kostnaden står för huvuddelen av den. 

• Respektive enhet står för kostnader som deras verksamhet drar nytta av vid gemen

samma projekt som gäller väg. 
• De gemensamma kostnader som uppkommer för verksamheterna på arbetskontoret 

fördelas enligt de tjänster som använder dem och som utgår från arbetskontoret. 

• Fördelningen gäller från verksamhetsår 2019. 

Rapportering av resultatet av kostnadsfördelningen sker i årsredovisningen. 

Kostnader som uppkommer kopplade till skötsel av väg är exempelvis återställande, 

lagning och toppning. När VA-enheten gräver upp gatan står VA för kostnaden för att 

återställa och laga. Ytterligare arbeten som höjer standarden på vägen, så som toppning, 

står gatuenheten för. Gemensamma arbeten tar VA, kostnaderna som uppkommer vid 

byten på rörnät och gata efterföljande kostnader för beläggning väg. 

Baserat på antal tjänster som utgår från arbetskontoret innebär det i dagsläget att gemen

samma kostnader som tvätt och kaffemaskin delas 70 procent gata/park och 30 procent 

VA. Medan kostnader för kontorsmaterial och kopiator delas 40 procent gata/park och 

60 procent VA. 

Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen 

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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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tekniska avdelningen 
Gatu- och parkenhet 

VA-enheten 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Bengt Eriksson 
Gatu/park chef 

Kommunledningsförvaltningen 

Carina Axelsson 
VA-chef 

2(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (37) 

2018-11-26 

§ 296 

Revisionsrapport gällande kommunens kapital i form av 
gator och ledningar inld. säkerställd dricksvattenproduktion 
Dm 2018/726 309 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till Revisionen 

1. Tingsryds kommun ska: 

a. Tekniska avdelningen tar fram ett underlag för ett politiskt beslut 
kring riktlinjer för kostnadsfördelning mellan Gata/park och VA 

för gemensamma kostnader. Rapporteras i januari. 

b. Upprätta dokument för statistik om gatubeläggning, 
gatubeläggningsplan, och sätta rutiner för att införa detta i GIS

skikt (karta). 

c. Besluta att omläggningstakten för beläggningar ska styras av 
belastningen, och beslut tas i gatubeläggningsplan som beslutas 

under 2019. 

d. Se över och förtydliga budgeten för enskilda vägar, samt hitta 

nya modeller för kostnadsfördelning och uppföljning. 

e. Sätta mål för omläggningstakt av VA-ledningar i VA-planen. 

f. Tar upp frågan om reservvattentäkt i VA-planen samt i 
säkerhets- och beredskapsarbetet. 

g. Aktivt arbeta med och avsätta resurser för att uppdatera 
vattenskyddsföreskrifter och vattendomar. 

h. Kommunens beredskapsplanering ska även behandla hanteringen 

av olyckor inom vattenskyddsområden. 

1. Uppdatera och besluta om nödvattenplanen i samband med 
antagande av VA-planen. 

J. Följa utvecklingen av praxis kring NIS-direktivet. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (37) 

2018-11-26 

§ 296 f01is. 

2. Finansieras till viss del i ordinarie arbete. Finansiering för allt som 

behöver göras finns inte idag, utan kommer att innebära ökande 

kostnader vilket i sin tur kan innebära att VA-taxan behöver höjas. 

3. Tidplan: Arbetet sker löpande och för vissa delar sista december 2019 

när VA-planen beräknas vara klar. 

4. Återkoppling i samband med antagande av VA-planen i 
kommunfullmäktige samt i årsbokslut. Rapp011ering till 

kommunstyrelsens arbetsutskott sker den 27 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Under våren granskades kommunens underhåll av vägar och VA-ledningar. 

KPMG sammanställde det i rappmien "Granskning av kommunens kapital i 

form av gator och ledningar inkl. säkerställd dricksvattenproduktion". 

Beslutsunderlag 

1. Rapport, KPMG 2018-05-23 "Granskning av kommunens kapital i 
form av gator och ledningar inkl. säkerställd 
dricksvattenproduktion." 

2. Skrivelse VA-chef, 2018-10-19 
3. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 § 276 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Teknisk chef 
VA-chef 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 

Justerare 

§ 23 

De kommunala företagens redovisning av fastställd budget 
2019 
Dm KS/2019:137 1.4.l 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen godkämm 

redovisning av fastställd budget 2019 för; 
- Tingsryds kommunföretag AB 
- Tingsrydsbostäder AB 
- Tingsryds Energi AB 
- Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
- Tingsryds Industristiftelse 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef redogör i ärendet under sammanträdet. 

Enligt det gemensamma ägardirektivet ska kommunens företag redovisa 

fastställd budget för kommunstyrelsen. Rutinen har sin grund i 

konununstyrelsens uppsiktsplikt över företagen. Som grund för företagens 

budget finns de affärsplaner för 2019-2021 som fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2018. 

Besluts underlag 
Tingsryds kommunföretag AB 2018-12-19 § 61 - bilaga 1 

Tingsrydsbostäder AB 2018-12-03 § 46 - bilaga 2 

Tingsryds Energi AB 2018-11-19 § 55 - bilaga 3 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-12-18 § 78 - bilaga 4 

Stiftelsen Tingsryds bostäder 2018-12-03 § 53 - bilaga 5 

Tingsryds Industristiftelse 2018-12-18 § 49 - bilaga 6 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
da11iel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2019-01-09 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

De kommunala företagens redovisning av fastställd budget 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av fastställd budget 2019 för 

• Tingsryds kommunföretag AB 
• Tingsrydsbostäder AB 
• Tingsryds Energi AB 
• Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
• Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
• Tingsryds Industristiftelse 

Beskrivning av ärendet 
Enligt det gemensamma ägardirektivet ska kommunens företag redovisa faststä1ld budget för 
kommunstyrelsen. Rutinen har sin grund i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över företagen. Som 
grund för företagens budget finns de affärsplaner för 2019-2021 som fastställdes av kommun
fullmäktige i november 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har sammanställts hos ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommunföretag AB 2018-12-19 § 61 bilaga l 
Tingsrydsbostäder AB 2018-12-03 § 46 bilaga 2 
Tingsryds Energi AB 2018-11-19 § 55 - bilaga 3 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-12-18 § 78 - bilaga 4 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-12-03 § 53 bilaga 5 
Tingsryds Industristiftelse 2018-12-18 § 49- bilaga 6 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds kommunföretag AB 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Tingsryds Industristiftelse 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postfhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-12-19 

/L,,/1_ 

§ 61 

Budget 2019 - Tingsryds Kommunföretag AB 
Dm. 2018/1601 042 

Beslut 

Styrelsen beslutar 

1. fastställa budget 2019 för Tingsryds Kommunföretag AB, samt 

2. fastställa följande Management Fee för 2019: 

a. Tingsryds Energi AB, 125 000 kr 

b. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 61 000 kr 

c. Tingsrydsbostäder AB, 114 000 kr 

Beskrivning av ärendet 

Koncemcontroller Sara Runesson och ekonomichef Daniel Gustafsson 

presenterar förslag till budget 2019 för Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutet skickas till 
Samtliga bolag 

I Utdiagsbestyrkande 
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Budget 

2019 

Tingsryds Kommunföretag AB 
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Tingsryds kommunföretag AB 

556876-5035 

RESUL TATRÄKNING (tkr) 

Moderbolaget 
Budget 

Not 2019 2018 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
övriga förvaltningintäkter 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
övriga externa kostnader 

Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Avsättning periodiseringsfond 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

2 

300 

300 

-300 
-300 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

300 
0 

300 

-272 
-272 

0 
0 
0 

28 

-6 

22 
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Tingsryds kommunföretag AB 
556876-5035 

T ILLÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

Budget 

RESUL TATRÄKNING 2019 

1. Management Fee 
Tingryds Energi AB 125 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 61 
Tingsrydsbostäder AB 114 
Summa 300 

2. Övriga externa kostnader 
Styrelsearvoden 75 
Ersättning VD 80 
Ersättning ekonom, sekreterare 50 
Styrelseförsäkring 15 
Övriga externa kostnader 80 
Summa 300 

Budget Utfall Budget 

2018 2017 2017 

127 144 144 
60 59 59 

113 72 72 
300 275 275 

77 93 77 
70 68 70 
50 7 
15 15 15 
60 66 70 

272 249 232 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 46 

Budget2019 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-03 

1. Anta budget 2019 för Tingsryds bostäder AB 

2. Översända budget 2019 till Tingsryds Kommunföretag AB för 

godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Bjöm Davidsson redogör för förslag till budget 2019 

(bil. 1) 

Utdrags bestyrkande 

2(10) 
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{y 
Tingsrv.ds 
bostääer 

Kommentarer angående budgeten för år 2019 

Hyresintäkterna för 2019 är berälmade på att Tingsrydsbostäder AB inte har något direkt 

hyres bortfall. För 2019 berälmas ingen hyreshöjning. Under 2018 har Tingsryds bostäder 

tillfört 13 lägenheter på gamla "Lindegården" som alla är uthyrda. Ytterligare 10 beräknas 

vara klara till sommaren 2019. Köket och matsalen på "Lindegården" är uthyrt till 

Tingsryds kommun. Detta leder till ökade hyresintäkter för 2019 med ca. 0,5 mlcr. Under 

året kommer 6 st. nya lägenheter att byggas i Tingsryd som beräknas vara klara till 1 :e 

juli. Tingsrydsbostäder bygger även ett nytt LSS-boende till Tingsryds kommun som 

beräknas vara klar till hösten 2019. 

Från 2018-01-01 har ett nytt treårsavtal träffats mellan Tingsrydsbostäder och Tingsryds 

kommun gällande förvaltning av Tingsryds kommuns fastigheter. Under 2019 ökar 

intäkterna för detta på grund av helårseffekt på övertagandet av förvaltningen för bland 

annat ishallen. Från 1:e december 2018 ingår även bollhallen vilket leder till en ökad 

intäkt med ca 0,3 mkr för 2019. 

Under 2019 fo1tsätter Tingsrydsbostäder sitt arbete med energisparande åtgärder genom 

att bland annat installera LED-belysning, nya fläktar, ny och energisnål tvätt- och 

torkutrustning i tvättstugorna. 

Totala underhållskostnader uppgår för 2019 till 1,0 mkr vilket innefattar ett invändigt 

underhåll i lägenheterna på ca 65 lcr/m2. Reparationerna beräknas till ca 60 lcr/m2• 

Driftskostnaderna för väime beräknas öka något, på grund av vaima år de senaste åren 

och att man rälmai· med normalår i budgeten. Taxorna för vatten berälmas öka med 3 % 

från 1 juli 2019. Grundavgiften för sophantering kommer att öka med ca 20 % från 1:e 

januari. Under året kommer Tingsryds kommun att ändra om sin sophantering till 

flerfackshantering i stället för en för allt. AB:et kommer att påbötja arbetet med att göra 

om sophantering till anpassade miljöhus under 2019. 

I budgeten för 2019 finns köp av fastighetsskötartjänster från Stiftelsen Tingsryds

bostäder motsvarande 40 timmar i veckan för fastighetsskötsel i den östra delen av 

kommunen då AB:et inte har någon egen personal där. 

Avskrivningaina ökar med 0,4 mkr jämfört med 2017 års bokslut, detta på grund av 

investeringarna i Nestorn 2 och Östan 3 i Tingsryd. 

Tingsryds bostäders räntekostnader beräknas uppgå till ca 0,3 Mlcr för 2019. Minslmingen 

beror på omskrivning av ett lån 2018 som hade relativt hög ränta. Borgensavgift till 

Tingsryds kommun på 0,5 % av den totala lånesumman uppgår till drygt 0,2 Mlcr. 

lS/L. ''/ 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

Visionen för framtiden är att Tingsryds bostäder ska fortsätta bygga bostäder i de orter där 
efterfrågan finns. Under 2018 kommer Tingsrydsbostäder att starta en förstudie av 

nybyggnation av lägenheter i Tingsryds tät01t. 

Budgeten visar på en vinst på ca 2,6 mkr innan bokslutsdispositioner och skatter. Det 

goda resultatet beror framförallt på ökade intäkter och minskade räntekostnader. 

Tingsrydsbostäder AB 

Victoria Magnesson Björn Davidsson 
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Tingsrydsbostäder AB 2018-12-06 

Budget 2019 

Budget Budget Prognos Bokslut 

Not 2019 2018 2018 2017 
Nettoomsättning 

Hyresintäkter 1,2 9117 7 315 7 579 6 674 

övriga förvaltningsintäkter 3 16 996 15 450 14 954 13 102 

Summa nettoomsättning 26113 22765 22 533 19 776 

Driftskostnader 
Underhåll 4 985 590 1 675 521 

Driftskostnader 5 14 058 13 107 12 751 9 968 

Fastighetsskatt 182 151 94 94 

Avskrivningar 6 1 950 1 685 1 539 1 405 

Nedskrivningar 276 

Summa driftskostnader 17 175 15 809 16 059 11 988 

Driftsresultat 8 938 6 956 6 474 7 788 

Administrationskostnader 7 5 796 5 735 5 261 4 794 

Res. efter avskrivn 3142 1 221 1 213 2 994 

Ränteintäkter 22 20 30 16 

Räntekostnader 297 805 839 944 

Borgensavgift 220 220 221 220 

Summa finansiella poster 495 1 005 1 030 1148 

Resultat efter finansiella poster 2647 216 183 1 846 

Bokslutsdisp. 662 54 46 467 

Resultat efter bokslutsdisp. 1985 162 137 1 379 

Skatt 437 36 60 279 

Arets resultat 1548 126 77 1100 

BUDGET2000.XLS 



54

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not1 
Hyresintäkter Budget 

2019 
Bostäder 3 807 
Lokaler 5 310 
Tillval 15 
SUMMA 9132 

Not2 
Hyres bortfall Budget 

2019 
Bostäder -15 
Lokaler 0 
Hyresrabatter 0 
Summa .. ~15 

Not 1 och 2 
Hyresintäkter netto Budget 

2019 
Bostäder 3 792 
Lokaler 5 310 
Tillval 15 
Summa 9. 117 

Not3 
Övriga förvaltningsintäkter Budget 

2019 
Förvaltningsavtal Tingsryds kommun 15 334 
Förvaltningstjänster St. Tingsrydsbostäder 954 
övriga sålda tjänster 564 
Ersättningar från hyresgäster 8 
Erhållna lönebidrag 136 
Övriga intäkter 0 
Summa ' 16 996 

Not4 
Underhållskostnader Budget 

2019 
Bostäder -425 
Lokaler -208 

Utomhus -150 
Gemensamt underhåll -202 

Summa ·. -985 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
3 275 3 316 3180 
4105 4 252 3 492 

12 12 12 
7 392 7 579 6 684 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
-12 0 10 

0 0 0 
0 0 0 

-12 0 10 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
3 198 3 316 3 170 
4105 4252 3 492 

12 12 12 
7 315 · 7 579 6 674 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
14 208 14 213 12 153 

876 300 0 
282 202 593 

8 0 0 
76 143 123 

0 96 233 
15 450 14 954 13 102 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
-127 -859 -20 
-208 -466 -217 

-80 -99 -248 
-175 -251 -36 
-590 -1 675 -521 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not5 
Driftskostnader Budget 

2019 
F astig hetsskötsel, personalkostn. -9 313 
Fastighetsskötsel, övriga kostnader -1 588 
Reparationer -557 
Vatten -334 
Fastighetsel -619 
Uppvärmning -1 205 
Rensning ventilation/obligatoriska besiktn -15 
Sophantering, miljöavgift -160 
Försäkringskostnader -165 
Förskringsskador 
Hyressättningsavgift -5 
Fiber -97 
Summa -14 058 

Not6 
Avskrivning av materiella Budget 

anläggningstillgångar 2019 
Byggnader -1 567 
Markanläggningar -15 
Inventarier -368 
Summa -1 950 

Not7 
Centrala administrations- Budget 

och försäljningskostnader 2019 
Personalkostnader -3 294 
Management fee -130 
övriga kostnader -2 372 
Slimma ... .;5 796 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

-8 602 -8 328 -6 705 
-1 567 -1 617 -732 

-403 -408 -395 
-291 -296 -247 
-613 -580 -496 

-1 259 -1 115 -1 007 
-35 -33 -76 

-142 -138 -106 
-132 -165 -132 

-5 -13 
-3 -3 -3 

-60 -65 -56 
;.13 107 -12751 .,9 968 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
-1 367 -1 239 -1 134 

0 0 0 
-318 -300 -271 

-1 685 -1 539 -1.405 

Budget Prognos Bokslut 

2018 2018 2017 
-3 209 -2 945 -2 873 

-113 -113 -72 
-2 413 -2 203 -1 849 
.;5 735 -5 261 -4 794 
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eab 
Tinge1,yds energi AB 

§ 55 

Budget2019 

Styrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 

2018-11-19 

Styrelsen fastställer förslag till budget 2019, enligt bilaga TEAB 55.2018. 

Beskl'ivning av ärendet 

Föreligger förslag till budget 2019. 

Kent Johansson, VD, och Björn Davidsson, ekonom, redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2019 

Beslutet sldckas till 

TIKAB 
Kent Johansson, VD 
Annika Johansson, administratör 

Björn Davidsson, ekonom 

Ut ragsbestyrkande 
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2018-11-16 

.eab 
i-in~1;:1ryda etia1•r;il AB 

ICommentarer till budgetförslag för år 2019 

FjiJrrviJrmeverl,samheten 

Intäkter 

I budgetens intäkter antas att ett tiotal enskilda fastigheter anslutas under 2019 och 4 st. kommersiella 

fastigheter, samt att ytterligare 15 serviceavtal utöver de 38 som Inkommit sedan maj månad. För kllmat

korrigering har 2017 år ansetts som ett jämförande normalår. Budgeten tar ocl<så hänsyn till de energi

sparande åtgärder som kunderna genomför I sina fastigheter vilka beräl<nas till cirka 2 %. Den totala 

leveransvolymen antas landa på 26,4 GWh. Fördelning Intäkter landar på värmeleverans småförbrukare 3,2 

mkr och storförbrul<are 19,5 mkr, fasta avgifter 0,3 mkr, serviceavgifter 0,1 mkr och anslutningsavgifter 0,9 

mkr. Totalt 23,9 mkr. 

Driftskostnader. 

Ökade kostnader för el och stigande Index för biobränsle ökar driftskostnaderna. Delvis kompenseras 

kostnadsöknlngarna av lägre underhållskostnader på grund av tidigare antagna underhållsåtgärder 

tidigarelades och genomfördes under 2018, 

Administration och personalkostnader 

Totalkostnader för administrationen beräl<nas öl<a med ca 460 tl<r Jämfört med 2017. VD lön utgick delvis 

som l<onsultkostnad 2017 under utlöpt uppsägningstid samt att nu upptar admlnlstratörtjänsten 100 % mot 

tidigare 80 %. 

I övrigt är det I huvudsak allmänna lönekostnadsökningar som påverkar kostnaderna under 2019 Jämfört 

med 2017. 

Investeringar 

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet kdmmer framöver, att I huvudsak ske, Inom redan etablerade 

fjärrvärmeområden. 

Utredning av eventuella tnvesterlngsbehov av egen produktlonsanläggnlng I Llnneryd pågår parallellt med 

förhandlingarna av nytt leveransavtal fjärrvärme från sågverl<et. 

Rörelseresultat 

BIiagt b1.u:lgetförslag för fjärrvärmeverk~ambeten fö rväntas ge ett rörelseresultat på 2,25 mkr. 

1 
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2018-11-16 

Bredbandsverlcsamheten 

Utbyggnaden av stam nätet för bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala bredbandsbolaget 

Wexnet där Teab är en av delägarna. 

I Tingsryds kommun är utbyggnaden av stamnätet för bredbancl I huvudsak genomförd. Wexnet Inriktar sig 

ny på att komplettera stamnätet och att höja ahslutningsgraden, 

Slutlig reglerlng av PTS-sträckan återstår förTeab:s d!;!I när det gäller de Investeringar som genomfört före 1 

m!:!J 2013, Reglering av det utfästa utlånings löftet gentemot Hensnet för kanalfsatlon Väster om l(onga 

kommer troligen att utbetalas under 2019 beroende på .att E1on fakturerar samförläggningens kostnader I 

nämnda område, 

Verksamhetens Intäkter utgörs av ränteintäkter på reversfordran avseende de bredbandstlllgångarna som 

överlåtits tlll Wexnet. l(ostnaderna utgörs huvudsakligen räntekostnader på de lån som upptagits för 

utbyggnad av bredbandsnätet före den 1 maj 2013, 

BIiagt budgetförslag för bredbandsverksarnheten förväntas ge ett driftnetto på ca 0,36 ml<r. 

t<ent Johansson 
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Budget 2019 

Budget Budget Bokslut 
not 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 23923 23426 22642 

övriga rörelselnfälder 341 300 398 

summa Intäkter 24264 23726 22940 

Verksamhetens kostnader 
Råvaror ooh förnödenheter • 2 -9 651 -9 566 -8195 

Per~onalkostnader ..s23a -3006 -2774 

övriga externa kostnader 3 -4230 -4959 -4660 

Avskrivning av materiella anlägghlngstlllgångar -4997 -5 013 -4 891 

Rörelseresultat 2260 1182 2620 

FlnanslEJJla poster 
övriga ränteintäkter ooh llknande resultatposter 4 810 850 769 

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -571 -866 -693 

Resultat efter finansiella poster 2489 1167 2 698 

Spkslutsdlsposltloner 
Avsl<rlvntng utöver plan på maskiner o Inventarier 0 918 

Avsättning tlll perlodlserlngsfond 0 -903 

Resultat före skatt 2489 1167 2 711 

Skall på årets resultat 0 -162 

Resultat 2489 1167 2669 

3 
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Drg.nr. 656132-8013 Tingsryds Energi AB 

Not1 
Nettoomsättning pel' l'örelsegren Budget 

2019 

Energiavgifter 23059 
884 ~!!~!H~i:ilng_~!'\~~m~t ,,. . , .. ,. .... , ....... ,. 

SUMMA ''f·•:•:·J ii:':S}.-e :·,:·.i.:·:::~ "))!:;•.t / ~~·.:·;-:::, :23 923 

Not2 
Råvaror och förnödenheter 
fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköp energi 
Olja 
SUMMA;·;~\1 !;:;:::,; :} :.:;~:~ .. ·-..·: ;-~~·~~:!::~._:::;}:~-

Not3 
ovriga externa kostnader 

FJätrvärmeproduktlon 
Fjärrvärmedistribution 
Fordon och maskiner 
Management fee 
övriga administration 
s\J MMJf •:\:.i•,:::; . .rf..:~·?i\~:i:~ i:,:~:~:- i;~!-:-:!,:~ t·•!:{·H•:~: 

, o.•'~\,❖: !!1,,,'; ~•,., •::r.,"I h•o!o:• .. ,•; ":,t._• .. ., :: '• • •• ',,o}• 

Fiber 
övriga administration 
SUMMA.·f:;:~{}~~--~=:~li1f:;;~f::j"~.:J;~;··!·,;::; _ _;-;:::}.=!~/~ 

Not4 
lläntelnfäl<ter 

Fiber 

Budget 
2019 

-6000 
-3395 

-166 
.~;f::i:,.{f ·•: =:9 551 

Budget 
2019 

-2586 
-271 
-149 
-150 
-964 : ,.:•.~_:--;-::. :-'-'~ a 1 ö ... , ... '••:'•' .... 

•120 
,:-:: . ..!.{~~-}~;~.i_::?~120 

Budget 
2019 

Budget 
2016 

23166 
260 

:''-?·.;•-,t ... :_23·425 

Budget 
2018 

Bokslut 
2017 

22 354 
188 

·:· :,:, .:·::\·22 642 

Bokslut 
2017 

-5 848 .4 468 
•3 518 w3 810 

-200 -117 
~ .. ,. ;~.: ... :·:;':~.io 5sa ~::,:•;.:·..-;-~.;: .rn~ ~e5 

Budget 
2018 

-3109 
-400 
-200 
-160 
-950 

:y; ·.: :~ 't :: :·:·:·<.::'j" 800 
• ·:• ❖,.•'-!.•1• .. ·'"--•-~- • • 

-150 
.;~-- :t.•':::.:-:;o:·1;r;:,;,150 

Budget 
2018 

Bokslut 
2017 

-2 836 
-263 
-178 
-144 

-1 002 
.. ::;:,;;f;t:::\~·::.:::~i' 423 

-137 . '.-:'• .. ·•.'• .. ····1 f !•\,!t,~P::,:.~•.t..;•~:,. 37 ....... 

Bokslut 
,2017 

Ränteintäkter 810 85_0 169 
S. UMMA ,.,.::.i:, ... ·.•·:i•··!I, ·:• ·.·,::,:.-..... .-.,. · ·····,·· :i_ ....... aJo ·· ........ :::.·,~.···:a50 ::,·.···=.'·:':•,:::· .. ~.·a·g 

•••{,•,. o 1
' • o ,,: .. ,:, •••••~•,:\!•• I tf • ' ••,,.;-• • •'I, •1 O ♦ 'l. ♦..:f::1:•!ot.\,!••\-:,,•. '/, 

Nots 
Rllntekostnadet· Budget Budget Bokslut 

2019 2018 2017 

Fj/Jrrvl:l.rme 
Ränfekostnad -240 -50'0 .. 344 

B9r9.~nsa':'f1J~ •...• . .... ·•\•'\· .• -166 -166 -185 
SUMMA '·'··· 1•• :· ... ;;". - ...... ·:, •• ; .·.:·.~ ......... : ·~'.~oii i". !•.,,•·•::~-:-:· •• , ·•.•-=:::Ms • ,-,_;; :;: i, ·\=i;:'.1'509 

• • .,,.: ••• (. t • 

Fiber 
Räntekostnad -66 ~100 16 

B~rgens~~~~- ......... , .... , .. . ,., .. "100 -100 -100 
aJJMMA ·,,. .. .,t-:•~·':{\ ·,,.,i=-=····.:~"·•:.·• .. ' · ·:•:.• ... • •.·t•::.:~~6å •• :: •• •-• .-::•, t ..... ;· 1.:.2öö \'t'·:f'l'rf: ·~:::,:,· :. -~å,1. 

4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2018-12-18 

§ 78 

Budget 2019 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner förslag till budget 2019, bilaga TUFAB 78.2019. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, koncernekonom, går igenom förslag till budget. 

Beslutet skickas till 

Karin Nilsson 
Sara Runesson 

Utdragsbestyrkande 
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( 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

556730-6583 

BUDGET {tkr) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga intäkter 
SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 
Summa rörelsekostnader 

!BRUTTORE;§~L TAT 

Administrationskostnader 

IRöRELSER~BULTJD" 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

!RESULTAT ~FTER FINANSIELLA POSTf:R. 

Budget Budget 

2019 2018 

23 687 19 746 
2 000 1 200 

25 687 20 946 

-880 -1 100 
-11 915 -8 547 

-7 564 -7 064 
-20 359 -16711 

5 328 4 235 ' 

-1400 -1 508 

3 928 2727 

-1 600 -1 600 
-840 -811 

-2 440 -2 411 

-24199 -20 631 

1 488 315\ 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 53 

Budget2019 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-03 

1. Anta budget 2019 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2. Översända budget 2019 till Tingsryds Kommunfullmäktige för 

godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för förslag till budget 2019 

(bil. 1) 

Utdragsbestyrkande 

2(10) 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 18-12-06 

Kommentarer angående budgeten för år 2019 

Hyresintäkterna för 2019 är beräknade på att Stiftelsen Tingsrydsbostäder har ett snitt på 

20 lediga lägenheter, vilket motsvarar en vakans av ca 1,8 %. Budgeten förutsätter ett 

fortsatt samarbete med Migrationsverket angående uthyrning av 20 lägenheter i Ryd samt 

15 lägenheter i Konga. För 2019 beräknas ingenhyreshöjning. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder säljer fastighetsskötrutjänster till Tingsrydsbostäder AB 

motsvarande 40 timmar i veckan gällande den östra delen av kommunen. Utöver det säljer 

Stiftelsen administrativa tjänster till AB:et för VD, ekonomi och lönehantering. 

Totala underhållskostnader uppgår för 2019 till 8,7 mkr vilket innefattar ett invändigt 

underhåll i lägenheterna på ca 45 kr/m2• Under 2018 nyanställdes en målru·e och en 

reparatör, vilket innebär att hantverksgmppen nu innehåller sex personer. Detta gör att 

kostnaderna för löner och material ökar för underhåll och reparationen men att inköp av 

tjänster beräknas minska. Reparationerna beräknas till ca 50 kr/m2. 

Driftskostnadema för välme beräknas öka något, på grund av varma år de senaste åren 

och att man räknar med normalår i budgeten. Taxorna för vatten berälmas öka med 3 % 

från 1 juli 2019. Grundavgiften för sophantering kommer att öka med ca 20 % från 1 :e 

januari. Under året kommer Tingsryds kommun att ändra om sin sophantering till 

flerfackshantering i stället för en för allt. Stiftelsen kommer att påböija ru·betet med att 

göra om sophantering till anpassade miljöhus under 2019. 

Avskrivningarna ökar med ca 0,4 Mla järnfält med 2017 års bokslut. De senaste årens 

minskade investeringstakt samt goda resultat har lett till en ökning av soliditen, dock är 

den fortfarande för låg och målet bör vara att öka den även under kommande år. Invest

eringsbudgeten för 2017 för maskiner och inventarier berälmas ligga på 1,5 Mla. 

Tingsrydsbostäders räntekostnader berälmas uppgå till ca 2,0 Mkr för 2018. De rörliga 

räntorna berälmas öka något under 2019. Borgensavgift till Tingsryds kommun på 0 ,5 % 

av den totala lånesumman uppgår till 1,3 Mla. 

Under 2019 kommer Tingsrydsbostäder att fortsätta sin satsning på ökat fiberanslutning 

i våra bostadsområden. Under 2019 kommer Väckelsång och Konga att anslutas, detta 

motsvarat· ca 200 lägenheter. 

, .,,, . ,,.l 
61L _ 
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~ w 
Tingsrv.ds 
bostääer 18-12-06 

Tingsrydsbostäder kommer att fortsätta jobba med att öka attraktiviteten i våra bostads

områden för att även under 2019 kunna ha en fortsatt hög uthyrnings grad. En låg 

vakansgrad är en förutsättning för att kunna behålla en god nivå på underhålls

satsningarna. Tingsrydsbostäder kommer även fortsättningsvis att ha ett stmt fokus på 

energifrågor och energibesparingar. 

Budgeten visar på en vinst på 4,6 mkr innan bokslutsdispositioner och skatter. Den stora 

vinsten beror till största delen på tre saker. En mycket bra uthymingsnivå, 

redovisningsreglema som innebär att stora delar av det gemensamma underhållet är 

investeringar och historiskt låga räntor. Redovisningsreglema innebär att till en början 

kommer Tingsrydsbostäder att visa på bra vinster de närmaste åren på gmnd av kraftigt 

minskade underhållskostnader, dock i förlängningen kommer de minskade underhålls

kostnaderna att ätas upp av ökade kapitallcostnader, framförallt ökade avskrivningar. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Victoria Magnesson Björn Davidsson 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-12-06 

Budget 2019 

Budget Budget Prognos Utfall 

Not 2019 2018 2018 2017 
Nettoomsättning 

Hyresintäkter 1,2 68298 68 863 69 327 67 927 

övriga förvaltningsintäkter 3 3 020 1 863 2 800 4297 

Summa nettoomsättning 71 318 70 726 72127 72224 

Fastighetskostnader 
Underhåll 4 8 742 8 361 6 250 7 748 

Driftskostnader 5 35142 32 946 32 912 32 505 

Fastighetsskatt 893 840 850 875 

Avskrivningar 6 11 834 11 652 11 649 11 362 

Nedskrivningar 2 000 500 1100 

Summa driftskostnader 56 611 55 799 52161 53 590 

Bruttoresultat 14707 14 927 19 966 18 634 

Administrationskostnader 7 6 994 6 342 6 354 5 395 

Rörelseresultat 7 713 8 585 13 612 13 239 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 79 87 87 77 

Räntekostnader 1 931 2 953 2 977 3 703 

Borgensavgift 1 231 1 261 1 257 1225 

Summa finansiella poster 3 083 4127 4147 4851 

Resultat efter finansiella poster 4630 4458 9465 8 388 

Bokslutsdispositioner 

Avsättningar periodiseringsfond 1158 1 115 2 366 1 644 

Resultat före skatt 3473 3344 7 099 6744 

Skatt på årets resultat 764 736 1 562 1 976 

Resultat 2709 2 608 5537 4768 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not1 
Hyresintäkter Budget 

2019 
Bostäder 62 026 
Lokaler 5 842 
Garage 827 
Tillval 1 078 
SUMMA · ·· 69 .773 

Not2 
Hyres bortfall Budget 

2019 
Bostäder -1 256 
Lokaler -75 
Garage -102 
Hyresrabatter -42 
Summa .. · 

.. 
-1 475 

Not 1 och 2 
Hyresintäkter netto Budget 

2019 
Bostäder 60 728 
Lokaler 5 767 
Garage 725 
Tillval 1 078 
Summa 

.. .. 
' 

. . .· . 

68 298 • . 

Not3 
Ovriga förvaltningsintäkter Budget 

2019 
Ersättningar från hyresgäster 200 
Återvunna hyror 50 
Sålda tjänster 2 720 
Försäkringsersättning brand 0 
övriga intäkter 50 
Summa·· ··· . . 3 020 

Not4 
Underhållskostnader Budget 

2019 
Bostäder -3 064 
Lokaler -238 
Utomhus -2 636 
Gemensamt underhåll -2 804 
Summa 

. . 
. -8742 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

62 620 63 079 61 874 
5 804 5 870 5 767 

827 828 827 
1 034 1 082 1 011 

70 285 70 858 69.479 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

-979 -1 064 -1 053 
-278 -333 -355 
-115 -107 -108 
-50 -29 -36 

. .:1 422 -1 532 -1552 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

61 591 61 987 60 785 
5 526 5 537 5 412 

712 722 719 
1 034 1 082 1 011 

. 68.863 69 327 67 .927 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

175 200 257 
50 125 127 

1 588 2 444 876 
0 0 3 027 

50 32 10 
·. 1·863 ·. 2 800 4 297 

Budget Prognos Bokslut 
2018 2018 2017 

-3 775 -2 800 -4 697 
-250 -250 -93 

-1 850 -1 000 -1 666 
-2486 -2 200 -1 292 

· ~e 361 -6 250 -7748 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not5 
Driftskostnader Budget Budget 

2019 2018 
Fastighetsskötsel, personalkostn. -7 205 -6 207 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader -1 068 -983 
Köpta tjänster städ -918 -893 
Kostnader för tillval -350 -400 

Uttags skatt -1 423 -1 277 
Reparationer -4 838 -4 828 
Vatten -3 957 -3 892 
Fastighetsel -2 825 -2 682 
Uppvärmning -8 305 -7 835 
Rensning ventilationskanaler -50 -75 
Obligatoriska besiktningar -75 -100 
Sophantering, miljöavgift -1 765 -1 656 
Försäkringskostnader -368 -423 
Försäkringsskador 0 0 
Avskrivna hyres- och kundfordringar -250 -313 
Befarade kundförluster 0 0 

Förhandlingsersättning till hyresgästf. -154 -155 

TV/Fiber -1 430 -1 069 

Pensionsutbetalningar -161 -158 

Summa···•·· ;.35142 -32 946 

Not6 
Avskrivning av materiella Budget Budget 

anläggningstillgångar 2019 2018 
Byggnader -11 006 -10 808 
Markanläggningar -75 -75 
Inventarier -753 -769 
Summa :.11 834 ·. · · ~11 652 

Not7 
Centrala administrations- Budget Budget 

och· försäljningskostnader 2019 2018 
Personalkostnader -4166 -4 131 
övriga kostnader -2 828 -2 211 
Slimma ·. -6 994 -6 342 

Prognos Bokslut 
2018 2017 

-6676 -5 763 
-1 259 -1 087 

-905 -891 
-450 -457 

-1 304 -1 168 
-4 212 -4 988 
-3 814 -3 854 
-2 634 -2 415 
-7 383 -7 651 

-75 -98 
-50 -207 

-1 691 -1 652 
-384 -387 
-407 -641 
-100 -83 

-50 -98 
-155 -153 

-1 206 -754 
-160 -158 

:,32 912 · -32 505 

Prognos Bokslut 
2018 2017 
-10 764 -10 494 

-75 -75 
-810 -793 

:.11.649 -11 362 

Prognos Bokslut 
2018 2017 

-3 987 -3 100 
-2 367 -2 295 
·-6 354 :.5 395 
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Tings1yds Industristiftelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 

2018-12-18 

§ 49 

Budget 2019 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner förslag till budget 2019, bilaga TI 49.2019. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, koncernekonom, går igenom förslag till budget. 

Beslutet skickas till 

Karin Nilsson 
Sara Runesson 

Utdrags bestyrkande 
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( 

Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

BUDGET (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 

Summa rörelsekostnader 

!sRUTTOREsut:. TÄT 

Administrationskostnader 

!RÖRELSERES~LTAT 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

[RESULTAT E_FT~R FINANSIELLA POSTER 

1)1/c,~ 1/ 

Budget Budget 

2019 2018 

1 904 1603 
1 904 1 603 

-240 -170 
-7 -7 

-884 -820 
-307 -232 

-1 438 -1 229 

466 3741 

-574 -670 

-108 -296 1 
.. I 

180 180 
-35 -35 
-60 -60 
85 85 

-1 927 -1 814 

-23 -211 l 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 31 

Kommunstyrelsens bokslut 2018 
Dnr KS/2019:151 1.4.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänner bokslutsrappmt 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enligt protokollsbilaga. 

2. Redovisat underskott om -213 tkr finansieras av tidigare års 
överskott för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och ekonomi Jan-Hemik Lothigius redogör 

under sammanträdet för kommunstyrelsens bokslut 2018. 

Föreligger förslag till bokslutsrapport 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. Rapporten kommer att ingå i kommunens 
årsredovisning. 

Som bilagor redovisas bokslutsrappmter för Tekniska avdelningen och 

Arbete- och lärandeavdelningen. Rappo1tema kommer inte att ingå i 
kommunens årsredovisning. Under 2019 planeras arbete med framtagande 

av rutiner för att alla avdelningar inom förvaltningen lämnar motsvarande 
rappmter till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, ekonomichef 2019-01-29 
2. Bokslutsrapport 2018 Kommunstyrelsen 
3. Bokslutsrappmt 2018 Tekniska avdelningen 
4. Bokslutsrappo1t 2018 Arbete- och lärandeavdelningen 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tings1yd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-02-07 

Till kommunstyrelsen 

Bokslut 2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1(1) 

1) Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsom

råde enligt protokollsbilaga. 

2) Redovisat underskott om -213 tkr finansieras av tidigare års överskott för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till bokslutsrapport 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Rappor

ten kommer att ingå i kommunens årsredovisning. 

Som bilagor redovisas bokslutsrapporter för Tekniska avdelningen och Arbete- och lärandeav

delningen. Dessa rapporter kommer inte att ingå i kommunens årsredovisning. Under 2019 pla

neras att arbeta fram rntiner så att alla avdelningar inom förvaltningen lämnar motsvarande rap

porter till kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2018 Kommunstyrelsen 
Bokslutsrapport 2018 Tekniska avdelningen 
Bokslutsrapport 2018 Arbete- och lärandeavdelningen 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

1.1 Uppdrag 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Förvaltningen består av avdelningarna: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Arbete- och lärandeavdelning 
• Teknisk avdelning 

1.2 Omvärld 

Högkonjunkturen har fortsatt under året men en viss avmattning på bostads byggandet i riket 

noteras. Arbetslösheten är fortsatt på en låg nivå men precis som vid första kvartalet är det 

gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning som har svårt att 

komma ut på arbetsmarknaden. Företagen anser sig ha svårt att rekrytera rätt kompetens inom 

en mängd olika branscher. Sommarens torka har fått konsekvenser för flera olika grupper; 

lantbrukare, djurägare, köttproducenter, räddningstjänst m.fl. och kommunerna ser även 

stigande matkostnader under slutet av året på grund av torkan. 

Internationellt sett har antalet konflikter i världen har totalt sett minskat samtidigt som media 

rapporterar om krig och interna konflikter på många håll. Klimatförändringar och miljöhot 

framstår alltmer som det största och mest övergripande hotet mot hela planeten. 

Under året har ett betänkande lämnats in till regeringen där Mottagandeutredningen föreslår 

ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningen föreslår 

att det inrättas obligatoriska statliga ankomstcenter. Därefter ska en tidig mottagandekommun 

utses som ges huvudansvaret för tidiga insatser till de asylsökande som har en god prognos för 

bifall. Om och när det blir en förändring av mottagandet av asylsökande kommer vårt 

kommunala arbete med integration behöva förändras. Länets kommuner har gemensamt 

lämnat in ett yttrande gällande betänkandet där länets gemensamma synpunkter har framförts. 

I Sveriges riksdag har regeringsbildningen dragit ut på tiden betydligt längre än normalt. 

Dessutom beslutades om en annan budget än övergångsregeringens egen budget vilket har 

inneburit en osäkerhet för landets kommuner om förutsättningarna inför 2019. 

Under perioden har en ny EU-förordning, dataskyddsförordningen (GDPR), införts vilken 

påverkat arbetet för många. Den nya lagen kräver att alla som har register där det förekommer 

personuppgifter kan redogöra för på vilka grunder dessa hanteras m.m. Det har krävt ett stort 

arbete att gå igenom samtliga register där personuppgifter förekommer. 
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1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

En av de viktigaste möjligheterna för medborgaren att utöva sina demokratiska rättigheter 

sker genom de allmänna valen. Valnämnden och valkansliet har ägnat mycket tid under hela 

2018 åt att förbereda och genomföra valet i september månad gällande riksdag, kommuner 

och landsting (regioner). 

Tillgänglighet och gott bemötande är ledord för hur Tings1yds kommun vill att medborgare 

skall uppfatta kommunen. Genom medborgarkontoret finns en väg in i kommunen vare sig 

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. 

Under året har ett strukturerat arbete med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall 

öka tillgänglighet och säkerställa korrekt och snabb handläggning av olika frågor. Ett 

införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är det första större delprojektet 

inom detta område och under året har upphandling, uppbyggnad och utbildning för detta 

system genomförts. Likaså har arbetet med införande av den nya dataskyddsförordningen 

som bättre skall tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk 

i de olika verksamheterna. 

Hos arbete- och lärandeavdelningen har under året genomförts en omorganisation till fem 

enheter per den 1 september. Syftet med att skapa fem enheter är att få en tydlighet i 

uppdraget för arbetsmarknadsenheten respektive integrationsenheten som är de båda nya 

enheterna. Båda enheterna genomgår förändringar av verksamheten med målsättningen att bli 

mer effektiva i sina insatser och att nå fram till samtliga behövande i berörda målgrupper. 

Integrationsenheten har påbörjat sin omställning från att främst jobba med asylsökande till att 

fokusera sitt arbete på nyanlända i etableringsfasen. Mötesplatserna i Konga och Ryd är under 

uppsägning och andra typer av kompetenser i form av integrationskoordinatorer kommer att 

anställas till enheten. 

Teamet barnens bästa i Tingsryd är uppstartat i samband med skolstarten och gruppen om tre 

medarbetare har även skapat processer för sin verksamhet. Teamets inriktning är 

förebyggande arbete och tidiga insatser för barn i förskoleåldern/yngre skolåldern och deras 

familjer samt stöd till pedagoger. Ett inriktningsbeslut om Barnens bästa gäller! - i 

Kronobergs län har fattats i kommunfullmäktige och en styrgrupp jobbar med frågan 

länsövergripande och en arbetsgrupp bildas nu lokalt i kommunen. 

Ett inriktningsbeslut gällande familjecentral i Tingsryds kommun har också fattats i 

kommunfullmäktige. Tvärgrupp Barn (region, skola, socialtjänst) och tvärprofessionella 

grupper från kommunerna kommer att vara delaktiga i arbetet. 

Hos individ- och familjeomsorgen, barn och familj ser vi att antalet orosanmälningar totalt för 

2018 visar på stor ökning i jämförelse med 2015-2017. Ökning från 294 (2017) till 387 

(2018). Det är inte lika stor ökning sett på antal unika barn som anmälan gäller, 224 (2017) till 

253(2018). Detta betyder att flera anmälningar görs gällande samma barn. Vanligaste orsaker 

till anmälan är b1istande omsorg i hemmet ( ex bostad, ekonomi, försummelse), 

relationsproblem, våld inom familjen, förälder med psykisk 

ohälsa/funktionsnedsättning/missbruk (var för sig eller i kombination). Flest orosanmälningar 

kommer från polis därefter skola, egen socialtjänst (inkl socialjour), sjukvården, 

anhöriga/närstående, förälder/vårdnadshavare. 

SCB:s medborgarundersökning genomfördes under hösten och redovisade i mitten av 

december månad. 
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Den nya organistionen tillsammans med att ett omfattande rekryteringsarbete under förra året 

gör att det finns goda förntsättningera att skapa en god samordning mellan olika verksamheter 

inom kommunledningsförvaltningen. 

1.3.2 Samhälle 

Tingsryds kommun har antagit en näringslivsstrategi med målet att förbättra både det faktiska 

och det upplevda näringslivsklimatet i kommunen. I Svenskt Näringslivs mätning av 

företagsklimat är resultatet 2018 för Tingsryd lägst bland kommunerna i länet. Under senare 

delen av 2018 har vi åter full bemanning på nyckelpositioner kring kontakterna med 

näringslivet. 

Idrotts- och fritidsanläggningar har under året diskuterats flitigt både politiskt och i media. 

Det gäller ishall/arena, simhall, gymnastikbyggnad i Tingsryd och Urshult, tennishall, 

konstgräsplan och bowlinghall. Under året har en satsning på renovering och energibesparing 

i Dackeskolans matsal genomförts. Brandskyddsåtgärder i Urshults skola och i Dackeskolan 

har färdigställts. Köket i Linneryd på Lindegården har ställts iordning för tillverkningskök. 

Bostads byggandet är en kommunövergripande prioritering och under perioden har det ökat 

vilket gör att vi fortsätter att sträva mot målet med 100 nya bostäder under en period av fem 

år. Vid detta bokslut har vi nått 61 nya bostäder som skapats i Tingsryd sammanlagt av 

Tingsryds bostäder och privata aktörer. 

En arbetsmarknadsenhet har bildats under året, där det före detta Vägvalet har integrerats i 

enheten och arbetar med arbetsträning och arbetsprövning där deltagarna successivt arbetas ut 

i praktiker och anställningar. 

Arbetet med bredbandsutbyggnaden har också fortsatt under perioden. Målet för asfaltering 

av gator har uppfyllts under året. Flera förbättringsarbeten bar gjorts på enskilda vägar under 

året vilket tyvärr påverkat resultatet negativt. 

■ 
1.3.3 Ekonomi 

Kommunledningsförvaltningens (klf) bokslut för år 2018 visar totalt sett ett marginellt 

underskott på ca -0,2 mkr jämfört mot budget. Den totala budgeten netto (intäkter-kostnader) 

uppgick till 131,8 mkr medan utfallet blev 132 mkr. Det totala bokslutsresultatet för 

kommunledningsförvaltningen ger dock inte en rättvisande bild över läget inom klf, sett till de 

enskilda avdelningarnas resultat och avvikelser mot budget. Flertalet avdelningars 

bokslutsresultat redovisar stora avvikelser jämfört budget enligt följande: 

• Kommunchef/gemensamt - 2 541 tkr (total budget 1 514 tkr) 

• Kansliavdelning+ 444 tkr (total budget 12 434 tkr) 

• Utvecklingsavdelning inkl plan o MBK-657 tkr (total budget 18 879 tkr) 

• Ekonomiavdelning+ 144 tkr (total budget 8 071 tkr) 

• Personalavdelning+ 1 148 tkr (total budget 10 238 tkr) 

• Arbete- och lärandeavdelning+ 4 605 tkr (total budget 48 564 tkr) 

• Tekniska avdelningen, skattefinansierad - 3 356 tkr (total budget 32 093 tkr) 

Kommunchef/gemensamt; underskottet avser i huvudsak avgångsvederlag för föna 

kommunchefen, vilket påverkat årets resultat med engångseffekt. Kansli; underskott för 

politisk verksamhet, men större överskott inom den samlade administrationen, till följd av ett 
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antal vakanta tjänster under året. Utveckling; underskottet är i stort hänförbart till 
planverksamheten, där man ej nått upp till förväntade intäkter. Ekonomi; visst överskott då ett 
antal tjänster delvis varit vakanta under året. Personal; överskottet förklaras av lägre kostnader 
för minnes gåvor, feriearbeten och vakanta tjänster del av året. 

Arbete- och lärande; överskott inom IFO relaterat till lägre kostnader för köp av öppenvård 
barn- och unga, familjehemsvård och lägre kostnader för försörjningsstöd, men även lägre 
kostnader p g a vakanta tjänster. Kostnaderna för institutionsvård inom missbruk blev högre. 
Vuxenutbildning; flera vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar under året har inneburit 
lägre personalkostnader, därutöver kraftigt ökade statsbidrag för flera utbildningar inom 
yrkesvux har sammantagit resulterat i ett överskott. 

Tekniska (skattefmansierad); underskott i huvudsak hänförbart till måltidsenheten, där 
kostnaderna för personal, livsmedel, transporter och köket på Lindegården i Linneryd blev 
högre än budget, till lokalvården p g a ökad bemanning för att klara uppdraget, och slutligen 
till gata-/park. 

De ekonomiska prognoserna i förvaltningen har varierat under året och det kan konstateras att 
prognosarbetet behöver förbättras. Det slutliga resultat blev ca 3,9 mkr bättre än den prognos 
som gjordes efter oktober månads redovisning, medan differensen mellan slutligt resultat och 
prognoserna i delårsrapporterna 1 och 2 blev +2,7 mkr respektive+ 1,7 mkr. Störst variationer 
mellan prognos och slutligt utfall återfinns hos Arbete- och lärandeavdelningen och Tekniska 
avdelningen. En förbättrad prognossäkerhet är av största vikt. Analys av orsaker till 
prognosfelen har påbörjats och handlingsplan för förbättrat prognosarbete kommer att 
upprättas och genomföras omgående under 2019. I 2019 års verksamhetsplan har fastställts 
mål om en prognossäkerhet på 99,5% med utgångspunkt från den prognos som görs efter april 
månads redovisning i delårsrapport 1. Motsvarande mått för 2018 blev 97,9%. 

I den taxefinanserade verksamheten redovisas relativt stora underskott inom både renhållning 
och VA-verksamheten. Renhållningen visar ett minusresultat på -2272 tkr, vilket innebär ett 
underskott mot budgeten på -1771 tkr. Vid ingången till 2018 fanns för renhållningen ett 
överskott från 2017 på 1149 tkr (förutbetalda intäkter), efter årets resultat finns en utgående 
balans som är negativ på -1123 tkr. VA-verksamheten redovisar ett minusresultat på -
1802 tkr, vilket motsvarar ett underskott mot budgeten på -1289 tkr. För VA fanns vid ingång 
till 2018 ett överskott från 2017 på 1550 tkr (förutbetalda intäkter), efter årets resultat finns en 
utgående balans som är negativ på -252 tkr. 

Av förvaltningens investerings budget om ca 46 mkr har lmappt 31 mkr förbrukats, vilket 
motsvarar ca 67%. Motsvarande siffra för 2017 var 81 % (29 av 36 mkr) . Oförbrukade 
investeringsmedel för 2019 avser huvudsakligen fastigheter (energispar kök Dackeskolan) och 
VA-investeringar. Orsaker till överskotten är viss tidsförskjutning för ombyggnaden av köket 
på Dackeskolan samt personalvakanser inom VA-verksamheten. Verkställandegraden för 
investeringarna behöver höjas och i verksamhetsplanen har målet fastställts till 95% för 2019 . 

• 
Tabell verksamheter 

.. 
Ekonomi (tkr) 2016 2017 2018 

Intäkt 30092 60616 245860 

Kostnad -70673 -143603 -377866 

Arets resultat -40581 -82987 -132006 

Budget -42607 -88823 -131793 
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Ekonomi (tkr) 2016 2017 2018 

Budgetawikelse 2026 5836 -213 

I ovanstående tabell redovisas kommunstyrelsens avdelningar A 11000-11750, dvs den skattefinansierade delen exkl den 

taxefinansierade RE o VA inom tekniska avdelningen. 

Tabell investeringar 

Kod Projekt Budget Utfall Awikelse 

90200 Centrala IT investeringar 3 250 3311 -61 

90500 Inventarier och övrigt 700 784 -84 

91000 Infrastruktur 3 809 865 2944 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 3937 -37 

92000 Fordon och maskiner 500 156 344 

93000 Energisparåtgärder 5 000 1135 3865 

94000 Fastighetsinvesteringar,-ny till o ombyggnad 6 882 5384 1498 

94500 Fastighetsinvesteringar, reinvesteringar-UH 6 200 5529 671 

95000 Renhållningsverksamhet 700 386 314 

95500 VA-verksamhet 14152 8799 5353 

90000 E-tjänster och IT-stöd 890 391 499 

Totalt 45983 30677 15306 

1.3.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en mycket prioriterad fråga inom 

medarbetarperspektivet. Under året har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för 

långtidssjukskrivna. Den 1 juli infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram 

rehabiliteringsplan om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av 

sjukdom en längre tid. När det gäller korttidsfrånvaron har det tagits fram en rutin för att 

minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

På förvaltningarna inventeras vilka hälsofrämjande arbetssätt och aktiviteter som redan görs 

på arbetsplatserna för att belysa och sprida vidare till andra arbetsplatser och på så sätt minska 

ohälsan. Ett studiebesök i en närliggande kommun med låg sjukfrånvaro har gjorts för att hitta 

fler aktiviteter som ger effekt. 

ESF-projektet om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults kommun och 

Osbys kommun pågår med aktiviteter. Projektet omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är 

ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta med ohälsa integrerat i den 

vanliga arbetsdagen. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också ett pri01iterat område och 

svårigheter med rekrytering finns inom flera av våra bristyrken vilket syns i vårt 

personalförsö1jningprogram som tagits fram under året. Det har gjorts en översyn av 

annonsering av lediga arbeten och hur vi marknadsför våra arbeten på sociala medier för att vi 

ska synas bättre som arbetsgivare. Kommunen har även deltagit i rekryteringsmässor. För att 

kunna rekrytera och behålla medarbetare är det viktigt att kommunen framstår som en 

attraktiv arbetsgivare. Det arbetet har tagit ny fart under hösten och de ideer som lyfts för att 

stärka kommunen som arbetsgivare kommer att arbetas vidare med under 2019. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och handlingsplaner har tagits fram på 
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avdelningarna. 

Kommunledningsförvaltningen har under pe1ioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under året (bl a 

kommunchef och kanslichef). De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

högre belastning på övriga chefer och medarbetare och dels att prioriteringar fått göras i 

verksamheten med konsekvens att delar av planerat och önskat arbete, helt eller delvis, inte 

kunnat genomföras. 

1.3.5 Process 

Från år 2018 är den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen genomförd. 

De förändringar i den politiska organisationen som genomfördes från och med årsskiftet var 

att miljö- och byggnadsnämnd infördes, att ett plan- och näringslivsutskott infördes under 

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. De tekniska frågorna inom 

sistnämnda nämnd fördes över till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktnings beslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner. Definitivt 

beslut i frågan fattades av kommunfullmäktige i början av september, vilket innebär att en 

gemensam överförmyndarnämnd ska bildas från och med 1 januari 2019. Likaså har 

kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om att bilda ett gemensamt 

renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete med förberedelser av 

dessa båda samverkansfrågor har pågått under bokslutsperioden. Kommunfullmäktige 

beslutade i november månad att från och med 2021 föra över det analoga arkivet till det 

gemensamma arkiv som kommunalförbundet Sydarkivera planerar att uppföra i Bräkne

Hoby. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. 

Arbete med implementering av nytt verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen 

samt individ- och familjeomsorgen har pågått under året med planerad driftstart 1 januari 

2019. Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren och 

implemnteringsarbetet startade efter sommaren med planerad successiv driftstart från och med 

1 januari 2019. Budgetmedel har beviljats för nytt verksamhetssystem för miljö- och 

byggnadsnämnden, framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 

Strukturerat arbete med digitalisering har påbörjats i och med att tjänsten som 

utvecklingsledare bemannats från och med mars månad. Inventering av e-tjänster har gjorts 

utifrån SKL:s s k e-blomlåda. Kommunstyrelsen har i juni månad fattat beslut om hur 

digitalisering av nämnder, styrelser och fullmäktige ska gå till utifrån fullmäktiges tidigare 

beslut i frågan. De nya arbetssätten för politiken införs successivt från och med årsskiftet 

2018/2019. 

Utveckling av arbetet med intern kontroll har fortsatt genom bl a beslut om 

förbättringsåtgärder i processen samt en intern utbildning som genomfördes i början av maj 

månad. 

Vissa mindre justeringar av organistionen av tekniska avdelningen gjordes under året. Det har 

skapat en bätrre effektivitet och arbetsmiljö. 
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1.3.6 Sammanfattning 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 

tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 

en lång väg för att nå målen inom många områden och mycket fokus måste framöver läggas 

på grundläggande kvalitetssäkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 

kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. Omorganisation, införande av 

nya verksamhetssystem och en period av ökad personalomsättning har försvårat och försenat 

denna kvalitetssäkringsprocess. 

På kort sikt är bland annat följande frågor prioriterade inom förvaltningen: 

• Förbättringsarbete kopplat till prognossäkerheten 

• Förbättring/utveckling av interna processer och rutiner. 

• Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

• Planarbete, bl a till gagn för målet om fler bostäder 

• Fullfölja införandet av verksamhetssystem IFO 

• Fullfölja införandet av diarie- och ärendehanteringssystem samt digitalisering av 

nämndsprocesser och fullmäktige 

• Plan för arbetet med digitalisering och e-tjänster 

• Säkerställa uppfyllande av dataskyddsförordningen 

• Digitalisera tidredovisning inom gatu- och parkenheten 

1.4 Framtid 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 

flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, ekonomi, integration, 

sjukfrånvaro, rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av 

arbetsprocesser. Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är 

därför av stor vikt att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

En av kommunens framtida utmaningar är att få nyanlända med etableringsinsatser i arbete 

vilket har inneburit att integrationsenheten nu omorganiserats. Vi behöver jobba än mer 

proaktivt med den stora grupp nyanlända som nu befinner sig inom SFI och som snart blir 

aktuell för att söka sig ut på arbetsmarknaden. Integrationsenheten ska rikta fler insatser och 

aktiviteter mot gruppen med etableringsinsatser och där starta olika jobbspår med möjlighet 

till praktik på fadderföretag vilket ska leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden för 

målgruppen. Även utbildningsplikten som är ålagd kommunen att utföra utökad utbildning för 

målgruppen ska startas upp under 2019. 

Under året har kompetensförsörjningen visat sig vara en stor utmaning. I slutet av året har de 

flesta tjänster blivit tillsatta men kompetensbehoven kommer även i framtiden att vara svåra 

att möta. Att få tjänster besatta och få rätt kompetens är en viktig faktor för att kunna ge rätt 

service i framtiden och därmed ge den service som näringslv och medborgare förväntar sig. 

Arbetet med att stärka kommunen som arbetsgivare är en del i att möta problematiken. 

Bedömningen är att kommunen behöver ta nya grepp i en del grundläggande frågor. Ett omtag 

kring värdegrundsfrågorna och kommunens vision, arbete med styrkedjan, interna processer 

och utveckling av kvalitetsarbetet är några exempel. En annan bedömning är att flera 

framgångsfaktorer ligger i att stärka ledarskapet i organisationen. Därför planeras för 
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utvecklingsarbeten kopplade till kommunens ledare. 

1.5 Styrkort 

1.5.1 Vision 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar 

Dialog, demokrati Nöjd-Inflytande -Index, NII 2018 

Medborgare och delaktighet ligger på 38. Detta är en försämring 
jämfört med mätningen 2015. Då 
hade kommunen 42. Medelvärdet 
2018 var 42. 

♦ Hög tillgänglighet, Indexet beskriver bemötande och 

god information, gott service av kommunens personal. En 

bemötande viss försämring i MBU hösten 2018 
till 55. 2015 var indexet 61 och 
medelvärdet 2018 var 57. 

■ Aktiv ledning och Nöjd Medborgar Index, NMI blev 52 

samordning av den i mätningen hösten 2018 (2015 54 ), 

kommunala vilket placerar Tingsryd på den 

organisationen undre fjärdedelen bland 
kommunerna som deltog. 

- God kvalitet i Ingen mätning har gjorts under 

verksamheten för våra bokslutsperioden. 

målgrupper 

Fler i arbete eller 6,6 % av den arbetsföra 

sysselsättning befolkningen i kommunen var 
arbetslösa. Medelvärdet var 6, 1 %. 

A Skapa goda uppväxt- Se redovisning under 

och levnadsvillkor planeringsmått. Jämfört med 2017 
är nivån är i mångt och mycket 
oförändrad. 

■ Samhälle ■ God service och bra Resultat för Svenskt Näringslivs 

förutsättningar för mätning av företagsklimatet 

näringslivet presenterades i maj månad och i 
det sammanfattande omdömet har 
kommunens resultat sjunkit 
ytterligare, från 2,86 förra året till 
2,71 i år. Snitt i Kronobergs län är 
3,68. I rankingen mellan landets 290 
kommuner sjönk kommunen med 
sju placeringar till 267. Ingen 
mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. Sker 2019. 

■ Tingsryds kommun Nöjd Region-Index avser MBU:s 

ska vara en bra plats att fråga om hur nöjda medborgarna är 

leva och bo i med kommunen som en plats att 
bo och leva på. Resultatet 2018 
blev 54, vilket är något lägre än 
2015 (56) och placerar kommunen 
på den undre fjärdedelen av 
deltagande kommuner. 

\) Ekonomi - God ekonomisk Totalresultat 2018 ej klart, 

hushållning utvärdering av resultatmål 2% görs 
istället på övergripande nivå i 

Kommunstyrelse, Årsredovisning 2018 

Mått 

Nöjd-I nflytande-I ndex 
helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

Nöjd-Medborgar-
Index (bemötande och 
tillgänglighet), 
Medborgarundersökning 

■ Nöjd-Medborgar-
Index, NMI 

- Nöjd-Brukar-Index 
(brukarundersökningar) 

Arbetslöshet 18-64 år 
(Kolada) 

Antal vårddygn i 
institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

- Vad ger företagarna 
för sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen (Insikt) 

■ Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

■ Nöjd-Region-Index, 
NRI, 
Medborgarundersökning 

- Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

kommunens årsredovisning. 
• Självfinansiering av 

Självfinanseringsgraden uppgår till investeringar 
xxx¾ för bokslutsperioden, målet är 

• Minskning av uppfyllt. 

Amortering av låneskuld har gjorts låneskulden 

med 45 mkr under året, målet är 
uppfyllt. 

■ God kostnadskontroll Kommunstyrelsens bokslut visar Avvikelse mot 

och hög prognossäkerhet totalt sett ett marginellt underskott budget, kr 

inom KLF på ca -0,2 mkr jämfört mot budget. 
Den totala budgeten uppgick till 
131,8 mkr medan utfallet blev 
132,0 mkr. Det totala resultatet ger 
dock inte en rättvisande bild över 
läget inom KS, sett till de enskilda 
avdelningarnas resultat och 
avvikelser mot budget. Flertalet 
avdelningars resultat redovisar 
relativt stora avvikelser jämfört 
budget. 

De ekonomiska prognoserna har 
varierat under året och det kan 
konstateras att prognosarbetet 
behöver förbättras . En förbättrad 
prognossäkerhet är av största vikt. 
Analys av orsaker till prognosfelen 
och handlingsplan för ett förbättrat 
prognosarbete kommer att 
upprättas och genomföras 
omgående under 2019. 

■ God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i ■ Sjukfrånvaro för hela 
Medarbetare frisk personal kommunorganisationen uppgick till kommunorganisation 

7,4 % för 2018 (varav kvinnor 8,5 % 
■ Sjukfrånvaro för KLF och män 3,7 %). För samma period 

var sjukfrånvaron för KLF 7, 1 % 
(varav kvinnor 8,7 % och män 4,2 
%). Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

~ Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät har genomförts Hållbart 

med bra under vintern 2018. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Resultat för index Hållbart HME (totalindex för hela 

kompetenta medarbetare medarbetarskap (HME) i hela kommunorganisation) 

och gott ledar- och kommunorganisationen blev 76, 
medarbetarskap vilket innebär en något lägre nivå än Nöjd-

förra enkäten 2016 då HME-index Medarbetarindex 

var 77. Genomsnitt i landet (för de (totalindex för hela 

kommuner som rapporterat in kommunorganisationen) 

resultaten) var 79 både år 2018 och 
/' Hållbart 2016. 

Resultat för index Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 
~ 

medarbetarskap (HME) i 
Nöjd-

kommunledningsförvaltningen blev 
72, vilket innebär en något lägre Medarbetarindex KLF 

nivå jämfört med totalresultatet i 
organisationen. 

Nöjd-Medarbetar-Index för hela 
kommunorganisationen blev 3,89 i 
en skala på 1-5, vilket innebär en i 
stort sett oförändrad nivå jämfört 
med förra enkäten 2016 då 
resultatet var 3,90. 

Nöjd-Medarbetar-Index för KLF blev 
3,80. Inga relevanta jämförelsetal 
från förra enkäten finns på grund av 
omorganisationen. 

Process <.,, Utveckling genom Arbete med implementering av nytt Processutveckling, 

processorienterad verksamhetssystem för vård- och antal processer 

verksamhet omsorgsförvaltningen samt individ-
och familjeomsorgen pågår och 
intensifieras yttreligare i höst. 
Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren och även 
här pågår ett intensivt 
förberedelsearbete inför införande. 
Båda systemen planeras att, helt 
eller delvis, driftsättas från och med 
årsskiftet. Budgetmedel har beviljats 
för nytt verksamhetssystem för 
miljö- och byggnadsnämnden, 
framtagande av 
förfrågningsunderlag pågår. 

- Tjänstegarantierna Systematisk mätning av - Nämndernas 

ska uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse har måluppfyllelse gällande 
inte gjorts. tjänstegarantier 

God kvalitet i arbetet Under året har förbättringsåtgärder Kommunstyrelsens 

med intern kontroll beslutats och en intern utbildning samlad bedömning av IK 
har genomförs. Kommunstyrelsens 
samlade bedömning av årets arbete 
med intern kontroll är 
"tillfredsställande". Samtliga 
granskningar har blivit utförda, dock 
inte alla inom utsatta tidsramar. Viss 
förbättringsbehov finns i ROV-
analyserna för nämnder och 
styrelser. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

♦ Ökad digitalisering Strukturat arbete med digitalisering - Antal e-tjänster 
har påbörjats i och med att tjänsten 
som utvecklingsledare bemannats 
från och med mars månad. 
Inventering av e-tjänster har gjorts 
utifrån SKl:s s k e-blomlåda. 
Kommunstyrelsen har i juni månad 
fattat beslut om hur digitalisering av 
nämndsprocesserna och fullmäktige 
ska gå till utifrån fullmäktiges 
tidigare beslut i frågan. De nya 
arbetssätten för politiken införs 
successivt från och med årsskiftet 
2018/2019. Mätning av antalet e-
tjänster ej har genomförts. Fr o m 
2019 sker utvärdering av målet 
utifrån SKl:s e-blomlåda istället. 

1.6 Planeringsmått 

Planeringsmått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 
Årsbudget 
2018 

Nettokostnader, mkr 43,3 40,6 83 132 131,8 

Nettoinvesteringar, mkr 4,4 3,7 0,5 31 46 

Antal utförda 
års arbeten 

Sjukfrånvaro, % av 2,3% 2,5% 2,9% 7% 3% 

tillgänglig arbetstid 

Personalkostnad 30,4 34,7 71,7 125,8 116,9 

Antal hushåll med 482 518 494 461 500 

försörjningsstöd 

Antal personer med 1 008 1 070 1 067 994 1 000 

försörjningsstöd 

varav barn (0-17 år) 409 418 400 420 

Antal vårddygn på 804 807 1 167 1 482 200 

institution Sol 
(missbruk) 

Antal vårddygn på 1 218 155 74 627 200 

institution l VM 
(missbruk) 

Antal vårddygn på 1 701 1 442 459 400 

institution Sol (skyddat 
boende) 

Antal vårddygn på 10 088 15 019 11 724 10 929 10 000 

institution Sol och 
l VU (barn och 
ungdomar) 

varav 8 571 13 116 10 511 10 092 9 125 

ensamkommande 
flyktingbarn 

Antal vårddygn i 11 498 23 741 19 959 14 186 15 000 

familjehem 
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Planeringsmått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 
Årsbudget 
2018 

varav 6 971 19 197 15 521 10 588 11 000 

ensamkommande 
flyktingbarn 

Komvux, TLC 202 244 259 291 250 

heltidsstuderade 
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1 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för tekniska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen året 

2018. 

1.1 Uppdrag 

Tekniska avdelningen ligger under kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen. 

Uppdraget för avdelningen är att försörja övriga verksamheter och medborgare med tekniska 

tjänster. Verksamhetsområdena är vatten och avlopp, renhållning, gator och underhåll av 

enskilda vägar, torg och park skötsel, måltider och lokalvård samt IT-drift för kommunens 

system. Avdelningen hanterar också transporter i form av skolskjutsar och är en part i 

samarbete med länstrafiken. Avdelningen har också ett samordningsansvar för fordon inom 

kommunen, mark och exploateringsverksamhet, projektledning för förändringar inom gata 

och park. 

1.2 Omvärld 

Verksamheten är beroende av flera omvärldsfaktorer som består både av en administrativ 

omvärld i form av lagstiftning, politiska beslut, Bu-direktiv och så vidare. Verksamheten är 

också mycket beroende av väder och klimat i både kort perspektiv och långt perspektiv. 

Klimatfrågan har diskuterats i flera år men det har varit svårt att exakt veta hur kommunen 

skall agera i denna fråga. Den torra och varma sommaren gav oss en föraning om vad vi har 

att vänta. Effekter på kommunen blev ett ökat krav på att göra det möjligt för landsbygden att 

få tillgång till vatten. Vi såg också att våra ytvatten, som har setts som säkra källor, hamnade 

på mycket låga nivåer och tvingade fram restriktioner för vattenuttag. Behoven av kylning i 

våra fastigheter ökade. Planeringen för röjning av vägrenar och mark fick läggas om pga av 

brandrisk. Behovet av gräsklippning under sommaren minskade. Livsmedelspriser har ökat 

pga av torkan. Behovet av att <lammbinda enskilda vägar ökade. Badplatser blev sämre p g a 

av låga vattennivåer i sjöarna. Det blev också svårare att utöva fritidsfiske med nya grund och 

båtramper som hamnade längre ifrån vattnet, viket i sin tur kan påverka turismen. 

Som synes har vi fått flera kännbara konsekvenser bara p g a en varm sommar. Ser vi tillbaka 

kan man konstatera att torra respektive våta perioder ofta kommer i flera år i rad vilket skulle 

kunna innebär att vi har ytterligare varma och torra somrar framför oss där vi kan lägga till 

klimatfaktorn som gör att vi gör rekord på rekord i fråga om varma år. 

Vi börjar uppmärksamma att vår värld börjar bli full av plast (vilket undervattensfilmaren J 

Cousteau påpekade redan på 80 talet) det ställer krav på verksamheten att förbättra 

insamlingen av plast men i framtiden också se över egna användingen av plast. 

Ovanstående är effekter som av miljöpåverkan som skall mötas med de globala och nationella 

miljömålen. 

1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Under året har nya chefer tillträtt i stort sett inom samtliga enheter. Trots det har 

verksamheterna fungerat väl, mycket beroende på ansvarstagande personal. 

Under året har utbyte av asfalt skett på flera ensklda vägar vilket tyvärr också påverkat 

resultatet. Trots vakanser i verksmaheten har beläggning av gator skett enligt plan. 
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Prioritering enligt nämndsmålen visar sig bland annat av renovering på Dackeskolans kök och 

matservering. I skollokaler har ytterligare brandskyddsåtgärder gjorts under året. 

För att ytterligare förbättra servicen för medborgarna och möta gällande avfallsmål har 

Tingsryds kommun arbetat aktivt under 2018 för att skapa ett renhållnings bolag tillsammans 

med Lessebo, Markaryd, Älmhult och Växjö kommun. Bolaget innebär att kommunen till 

hösten 2019 kommer att kunna erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och 

matavfall. 

VA-enheten har under 2018 deltagit i länets kampanj "Vattensmart", med syftet att höja 

medvetenheten kring sin vattenförbrukning och marknadsföra smarta sätt att spara vatten . 

• 
1.3.2 Samhälle 

Under hösten har ett arbete gjorts, från plan - och GISverksamheten, för att kunna lägga ut 

tomter på ett bättre sätt på kommunens hemsida. 

Enheten arbetar fortlöpande med att upprätthålla en god standard på de gröna ytorna i 

samhällena. Vi arbetar även för att succesivt få upp standarden på de eftersatta badplatserna. 

I Ryd har gatan och busshållplatser vid torget förbättrats i samarbete med Trafikverket. 

Underhåll av gator har följt planen. Avseende enskilda vägar har mer förbättringsarbeten på 

asfalt behövts utföras än vad som var planerat. 

Aktiviteten "Matsvinnsstjärnorna" är inne på sin fjärde omgång. Det är ett inarbetat sätt att 

reflektera kring, mäta och motverka matsvinn främst inom våra skolrestauranger. Även 

måltidspersonalen har utvecklats med utbildning kring matsvinn och hur det kan minskas 

även i andra led i processen med planering, inköp, beredning och servering. Det finns nu en 

tydlig trend med 10% minskning i tallrikssvinn årligen. Ytterligare satsningar på utbildning 

rörande matsvinn kommer att ske under 2019. 

Avtal på säsongsgrönsaker har pågått under hela 2018. 

Efter att det visat sig att lokalvården använde en stor mängd olika kemiska produkter har en 

utrensning skett för att succesivt minska antalet kemikalier. Det innebär en minskad 

kemkaliebelastning på både personal och de som brukar lokalerna. Det är också lättare att 

möta kraven i arbetsmiljölagstifteningen . 

• 
1.3.3 Ekonomi 

Hela verksamheten visar tyvärr på ett underskott. En stor del av underskotten är dock av 

engångskaraktär. Staben visar på ett överskott som kan härledas bla till vakanser i f01m 

sjukskrivningar. 

Inom gata park kommer underskottet främst från att tre enskilda vägar i dåligt skick frästes 

under 2017, vilka var tvunget att säkerställas 2018, detta var mer än vad som var budgeterat. 

Infrastukturpengar i investringsbudgeten som inte förbrukats, är pengar för torget i Ryd som 

behöver föras över på 2019. 

Det är svårt att se en enskild orsak till det positiva resultatet inom lokaler, men bl a har det 

gått att bättre hantera tomma lokaler, vilket gett ett positivt resultat 250 tkr på denna del. 

Energisparpengar om 3 865 tkr avser projekt om- och tillbyggnad av Dackeskolans kök. 

Projektet startades under hösten 2018 och det finns avsatta medel under både 2018 och 2019. 
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Projektet beräknas vara klart i sin helhet i maj 2019, varpå dessa medel önskas flyttas över 

till år 2019. 

Investeringar för utökat brandskydd på våra skolor och förskolor pågår, men har tyvärr 

försenats. Arbetet med Väckelsångs skola, Wasaskolan, Trojaskolan samt förskolor pågår och 

beräknas färdigställt under första kvartalet 2019. Dackeskolan och Urshult skola är 

färdigställda under 2018. 

Inom måltidsenheten finns det också flera engångskostnader. Öppnande av Lindegården som 

inte fanns med i budgeten för 2018. Ombyggnden av Dackeskolans matsal innebär tillfällit 

ökade kostnader för verksamheten. Vissa kostnader kommer dock att kvarstå även framöver 

som ökade livsmedelskostnader, ökade driftskostnader i Linneryd samt chefsbemanningen. 

Lokalvården har gjort omfattande åtgärder i kemikaliehanteringen som inneburit en tillfällig 

kostnad. 

Inom renhållningen har kostnaderna ökat. Mycket beroende på att kostnaderna i samband med 

övergång till bolaget har varit stora och stöne än väntat. Även detta är engångskostnad som 

får gå över till bolaget. 

VA-enheten har under detta året gått med underskott på 1 802 tkr. Det innebär att de gjort av 

med tidigare års överskott, och tar med sig -250 tkr till 2019 års budget. 

Service på vattenverk, tryckluft, gasbehållare och filter, har gett ökade driftkostnader. 

Ytterliggare underhåll under årets sista månader innebar att övriga kostnader är högre än 

tidigare år. 

Endast 62 % av VA investeringsbudgeten är förbrukad. Under året har hittills följande tjänster 

varit vakanta: VA-chef, VA-ingenjör, driftledare, drifttekniker, miljöingenjör och 

arbetsledare. Vilket gjort att det varit svårt att följa investeringsplanen. Både investerings

och underhållsbehovet är stort, men med en ansträngd bemanningen har vi inte personella 

resurser för att hålla i alla projekt som behövs. Investeringsprojekt som är beställda men inte 

levererade uppgår till ca 2 400 tkr, varav en stor post är relining för 1 500 tkr som skulle 

utföras i november men är ännu inte utförd. Ombyggnad av styrsystemet på vattenverket i 

Ryd har dragit över i tid och budget, och har under året kostat närmare 900 tkr. 

Totalt har bara ca 67 % av investerings budgeten förbrukats vilket till största delen kan 

förklaras av personalbrist både inom VA och projektledning. 

Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2016 2017 

Intäkt 181484 

2018 

190480 

Kostnad -217710 -225925 

Årets resultat -36226 

Budget -37423 

Budgetawikelse 1197 

Ovanstående tabell avser tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet. 

2017 ingick Bygg och miljöenheten i tekniskas verksamheter. 
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Tabell verksamheter 

Verksamhet Intäkter Kostnader Årsresultat Budget Budgetawikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stab 9371 -13301 -3930 -4475 545 

IT-drift 14753 -14680 73 0 73 

Gata-park 23322 -38084 -14762 -13558 -1204 

Fastighet 92265 -106089 -13824 -14034 210 

Måltid 39380 -41905 -2525 -22 -2503 

Lokalvård 11390 -11867 -477 -4 -473 

Summa 190481 -225926 -35445 -32093 -3352 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållning 15 946 -18218 -2272 -501 -1771 

VA 34 532 -36 334 -1802 -513 -1289 

Taxefinansierad verksamhet 

Vid ingång till 2018 fanns för renhållningen ett överskott från 2017 på 1149 tkr (förutbetalda 

intäkter), efter årets resultat finns en utgående balans som är negativ på -1123 tla. 

För VA fanns vid ingång till 2018 ett överskott från 2017 på 1550 tkr (förutbetalda intäkter), 

efter årets resultat finns en utgående balans som är negativ på -252 tkr. 

Tabell investeringar 

Kod Projekt Budget Utfall Awikelse 

90200 Centrala IT investeringar 3 250 3 311 -61 

90500 Inventarier och övrigt 5175 5 171 4 

91000 Infrastruktur 3 809 865 2944 

92000 Infrastruktur 3 900 3937 -37 

92000 Fordon och maskiner 500 156 344 

93000 Energisparåtgärder 5 000 1135 3865 

94000 Fastighetsinvesteringar -ny, till och ombyggn 1 907 409 1498 

94500 Fastighetsinvesteringar -reinvesteringar 6 200 5529 671 

95000 Renhållning 700 386 314 

95500 VA 14 152 8799 5353 

Totalt 44593 29698 14895 

1.3.4 Medarbetare 

Året har präglats mycket av relayteringar samt vissa mindre omorganiseringar och justeringar 

efter hållbar ekonomi. Vid årets slut var samtliga chefer på plats inom avdelningen. Cheferna 

är en förutsättning för att övrig verksamhet skall fungera. I detta gjordes en justering inom 

måltid med förstärkning av en biträdande chef. 
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Administratörerna gick tillbaka till tekniska avdelningen från kansliavdelningen då vi sett att 

det inte fanns några samordningsfördelar men att man i stället tappade närheten till 

avdelningen. 

Personalen på ishallen gick över till Tingsrydsbostäder i början av året så som planerat. 

Renhållningspersonalen har under året förberets på sin övergång till SSAM. Övergången 

skedde som planerat vid årskiftet 18/19. 

Sjuktalet för tekniska avdelningen är så dåligt som 8,6 %, vilket är en mycket dålig siffra mot 

målet 6 %. Åtgärder måste vidtas för att miska detta till 2019. Cheferna kommer att ha en 

mycket viktig roll i detta arbete. 

Under året har tekniska avdelningen åter börjat med att försöka vidareutveckla personalen. 

Exempel är ett mycket givande besök för gatu och parkpersonalen i Ronneby för att se deras 

centrumutveckling. Liknande aktiviteter har genomförts i andra verksamheter. 

Vikten av samlande aktiviteter för personalen har blivit tydlig under året och ett arbete är 

påbörjat för att möta dessa behov. 

■ 
1.3.5 Process 

Flera initieringar för digitalisering har skett under året men de har ännu inte kommit i drift. 

Exempel är köijournal för kommunens fordon, digital tidrapportering inom gata- parkenheten, 

bättre underlag för tomter på hemsidan, och digitalserad ansökan för marklov. 

Justeringar i organisationen tillsammans med en bra bemanning på chef er skapar goda 

förutsättningar i framtiden för att få effektivare processer som inte heller är så 

personalberoende. 

Efter alla byten av chefer har arbetet med att uppdatera underhållsplaner och utbytesplaner 

påbörjats. 

Arbetet för att öka samarbetet med IT i Växjö har tyvärr stått stilla främst beroende på 

resursbrist i Växjö. Däremot har IT driftenheten i Tingsryd genomfört flera uppgraderingar 

och steg framåt under året. Byte till Windows 10 och Office 365, medverkan i byte av stora 

verksamhetssystem inom kansli, omsorgsförvaltningen och IFO. I bakgrunden har också 

under hela året legat arbetet med dataskyddsförordningen. 

Överflyttning av renhållningen till det kommungemensamma bolaget har inneburit 

förändringar inom främst VA, då renhållning och VA haft samma verksamhetsystem. 

Överflyttningen har i stort gått bra och det nya bolaget har kunnat böija verka from 2019. 

Även inom VA har övergången skett planenligt. 

Inom VA området har 2018 varit ett år med stora variationer. En vårvinter med höga 

vattenflöden med mycket ovidkommande vatten i våra avloppsledningar till att snabbt gå över 

till en extrem ton vår och sommar. För första gången på länge har ett bevattningsförbud 

införts i Tingsryd. Nivåerna i vår ytvattentäckt Hensjön registrerade de lägsta nivåerna sedan 

mätningarna började. 

1.4 Framtid 

Med den nya organisationen och den stabilitet som vi lämnar 2018 med finns det mycket goda 

förntsättningar att skapa en verksamhet som både levererar bra tjänster och samtidigt vara en 
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god arbetsgivare för personalen. Det negativa resultatet bör kunna hanteras då stora delar 

beror på engångskostnader. För att inte råka ut för tillfälliga oväntade kostnader framöver 

behövs en god planering och låta nya åtgärder följa budgetprocessen. De delar i resultatet som 

inte är av engångskarraktär har justerats i detaljbudget 2019. 

Senaste året har visat behovet av kompetensförsötjning och hur verksamheten påverkas 

menligt om vi inte kan bemanna ordentligt. Det kommer därför vara mycket viktigt att vi är en 

god, hållbar och långsiktig arbetsgivare. 

De budgeterade pengarna för satsning på centmm i Tingsryd kommer innebära en ökad 

belastning på gatu- och parkavdelningen och inte minst projektledning vilket eventuellt 

kommer att vara svårt att möta personal och kompetensmässigt. Projektet är dock viktigt för 

att upprätthålla och förnya centmm i Tingsryd vilket inte gjorts på flera år. 

Arbetet med lokaler följer kommunens strategi vilket bla innebär att verksamheter skall flytta 

in i kommuenens egna lokaler. Beslut från hållbar ekonomi om att sälja vissa lokaler och 

fastigheter kommer också att fortsätta. 

Då verksamheten framöver blir mer och mer beroende av en stabil IT-miljö kommer vi att 

behöva lägga stora resurser på att skydda miljön från yttre och inre hot, bland dessa kan vims, 

hackning, misstag och rena sabotage nämnas. Även ny lagstiftning kräver att vi lägger 

resurser på detta. De viktigaste lagarna och förordningar som har påverkat enheten är 

Dataskyddsförordningen som hanterar personuppgifter och NIS-direktivet som innehåller 

åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem 

för samhällsviktiga tjänster inom EU. 

Under 2019-2020 kommer mycket av kommunens befintliga IT-utmstning att bytas eller 

uppgraderas. Viss utrustning byts för att den har blivit för gammal, annan utmstning 

uppgraderas för att möta verksamhetens krav, ex. skall det trådlösa nätverket utökas kraftigt 

för att kunna möta Vård- och omsorgsförvaltninges behov av mobila system. 

Måltidverksamheten kommer behöva fokusera mycket på att bedriva en hållbar verksamhet. 

Livsmedelsproduktionen är ju en betydande faktor för klimatet. Vi måste arbeta med svinn 

och klimatsmarta måltider. 

Lokalvården har gjort vissa organisationsförändringar i slutet av 2018 bl a för att stärka upp 

möjligheten att bemanna vid sjukfråvaro. Förhoppningsvis kan detta också påverka sjuktalen i 

verksamheten. Det finns också en diskussion med omsorgen att ta över större delar av den 

lokalvård som de genomför. En åtgärd som kan påverka oss som attraktiv arbetsgivare, man 

gör det man är bra på och utbildad för. 

VA-avdelningen står inför ett långsiktigt arbete med riktat underhåll och förnyelse. Syftet är 

att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. 

Under 2019 behöver styr- och övervakningstelmik bytas ut för Hensmåla vattenverk, 

högreservoaren samt Flisehult. Detta är föranlett av att reservdelar inte längre finns att tillgå 

då produktion av befintligt system upphör. Det innebär även att ytterligare mindre projekt i 

Hensmåla behöver genomföras i samband med bytet. 

För att göra det möjligt att hålla i investeringsprojekt samt hinna med behovet av underhåll 

planeras en ny tjänst som drifttelmiker. Inversteringar i arbetsmiljöåtgärder kommer att vara 

ett fokus under 2019, exempelvis ombyggnation av omklädningsmm och hanteringen av 

frätande lut. 

Kraven både på säkerheten vid produktion av dricksvatten samt för rening av avloppsvatten 

har ökat. Det finns också ett behov av att planera för ett förändrat klimat samt för beredskap 
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vid kriser och olyckor. 

Dricksvattenförsötjningen är en viktig framtidsfråga. Vi behöver rusta för en robust 

vattenförsörjning och ett bra vattenskydd. 

Ovanstående beskrivning landar i två huvudområden säkerhet och miljö. Detta tilsammans 

med nationella och globala miljömålen kommer att påverka tekniska verksmaheten mycket i 

framtiden. 
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1 Verksamhetsberättelse 

Visionen för Avdelningen Arbete och lärande är "I alla livets skeden med fokus på 

människors möjlighet". I vårt dagliga arbete innebär detta att utifrån vår värdegrund verka för 

våra kommuninvånares välmående, trygghet och självförsörjning. Genom utbildning, 

coachning, stöd och medmänsklighet får vi välmående människor i arbete eller sysselsättning. 

1.1 Uppdrag 

Uppdraget för avdelningen arbete och lärande är att få välmående kommuninvånare i arbete 

och sysselsättning. Våra uppdrag spänner över samtliga kommuninvånare på ett eller annat 

sätt. Vi har fem enheter och tre övergripande uppgifter som ryms inom avdelningen: 

Individ och familjeomsorgen består av två enheter där den ena vänder som mot barn och 

familj och den andra mot vuxna. Frågorna inom dessa enheter är många gånger av komplex 

art och behöver hanteras med respekt och ödmjukhet. IFO Vuxenjobbar med ekonomiskt 

bistånd, missbruksfrågor, våld i nära relationer samt socialt boende och bostadsfrågor. IFO 

barn och familj har två huvudsakliga uppdrag i att ta emot och bedöma/utreda anmälningar 

gällande barn som far illa och utreda ansökningar om vård och stöd samt att under familjerätt 

erbjuda samarbetssamtal kring vårdnad, boende och umgänge för familjer i separation. 

Enheten vuxenutbildning verkar för att höja kompetensnivån på vuxna kommuninvånare och 

erbjuder Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning, yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna samt uppdragsutbildning. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsträning och arbetsprövning för dem som står 

utanför men ändå närmare arbetsmarknaden. Social rehabilitering och sysselsättning erbjuds 

för dem som inte har någon arbetsförmåga eller står mycket långt från arbetsmarknaden. 

Integrationsenhetens uppdrag är att integrera asylsökande, nyanlända och invandrade samt att 

få dem att tidigt närma sig arbetsmarknaden och slutligen nå självförsörjning. 

Utöver detta har avdelningen ansvar för folkhälsofrågor, alkoholtillstånd och krisstöd. 

1.2 Omvärld 

2018 har på nationell nivå varit ett ekonomiskt starkt år för Sverige. Både för inrikes födda 

och för ungdomar har arbetslösheten varit rekordlåg. Det är gruppen utrikesfödda som 

fortfarande har svårt att komma i arbete. Trenderna nationellt överensstämmer med den lokala 

bilden. Arbetslösheten i kommunen uppgick i december 2018 till 168 personer i öppen 

arbetslöshet. Detta är en minskning med 56 personer jämfört med samma period förra året. 

263 personer i kommunen går i program med aktivitetsstöd vilket är 50 personer fler än 

samma period förra året. 

150 personer befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), en siffra som var 129 

personer under samma period förra året. Denna grupp har varit arbetslösa mer än 450 dagar 

och är därmed den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Att denna kategori ökar i 

kommunen är oroväckande med tanke på att Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur. 

Det är av största vikt att kunna bromsa den negativa utveckling och att få fler i arbete så länge 

som arbetsmarknaden har en hög efterfrågan av arbetskraft. Den grnpp som befinner sig i JOB 

är den grupp som kommer vara den prioriterade för avdelningen att arbeta närmare 

arbetsmarknaden under 2019. 

Prognosen för arbetsmarknadens utveckling i Sverige är att efterfrågan på arbetskraft kommer 

att fortsätta vara stark. Allt tydligare är att bristyrkena är de som kräver utbildning. Det finns 
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ett en01mt behov av eftergymnasialt utbildade personer såsom ingenjörer, lärare, 

sjuksköterskor osv, detta även under en längre tidsram. Det finns även en mycket stor 

efterfrågan av gymnasialt yrkesutbildad personal såsom kockar, rörmokare och 

undersköterskor. Arbetsmarknaden går i stort mot att någon form av utbildning efterfrågas till 

i princip samtliga yrken. Detta ställer krav på hög flexibilitet hos utbildningsanordnare såsom 

kommunens vuxenutbildning då den typen av utbildningar blir allt viktigare för att få personer 

med lägre utbildningsnivå aktuella för arbetsmarlmaden. En flexibilitet av utbildningsutbudet 

för exempelvis yrkesutbildningar blir därför allt mer avgörande för att skapa effektiva och 

framgångsrika utbildningar som leder till att studenterna går i arbete. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos från 2018 så är länets arbetsgivare positiva om framtiden 

och räknar med att anställa fler under kommande period. Bäst väntas jobbutsikterna bli för 

dem som söker arbete inom vård, omsorg, utbildning, bygg och anläggning samt data/it. Det 

finns bland kommunens industriföretag stor efterfrågan på både eftergymnasialt utbildad 

personal och yrkespersonal. Även den kommunala verksamheten har brist på personal. Precis 

som i övriga landet saknas exempelvis lärare, socialsekreterare och kockar. 

Extratjänsterna drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019, ett anställnings stöd som varit aktuellt 

för offentlig verksamhet och föreningar med syftet att få de som står längst från 

arbetsmarknaden att komma i sysselsättning under maximalt två år för att sedan kunna gå 

vidare till reguljära arbeten. Extratjänsterna som vid årsskiftet uppgick till 21 stycken i 

kommunen kommer att fasas ut under 2019. Extra insatser sätts in av arbetsmarknadsenheten 

för att stötta de som nu lämnar sina anställningar under året, ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen är inlett. 

Under året har ett betänkande lämnats in till regeringen där Mottagandeutredningen föreslår 

ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningen 

redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett 

gemensamt ansvar för mottagandet. Utredningen föreslår att det inrättas obligatoriska statliga 

ankomstcenter. De asylsökande ska mycket tidigare kommunanvisas och genom att 

kommunerna ges huvudansvaret för tidiga insatser till de asylsökande som har en god prognos 

för bifall ges insatserna en lokal förankring vilken stärker förutsättningarna för etablering. 

Utredningen föreslår att den statliga ersättningen till kommunerna för mottagandet av 

asylsökande ska vara schablonbaserad. Om/När det blir en förändring av mottagandet av 

asylsökande kommer vårt kommunala arbete med integration behöva förändras fundamentalt. 

Länets kommuner har gemensamt lämnat in ett yttrande gällande betänkandet där länets 

gemensamma synpunkter har framförts. 

Migrationsverkets asylboenden i kommunen används fortfarande i stor utsträckning och under 

sommaren har ett antal familjer flyttats från andra kommuner till boenden i Tingsryds 

kommun. Det finns i nuläget inga planer hos Migrationsverket att avvecklar de boenden som 

finns i kommunen. Prognosen för de ensamkommande unga i våra stödboenden så har en del 

av dem fått uppehållstillstånd under året, andra har avvisats och några inväntar f 01ifarande 

beslut. Under 2019 berälmas en halvering av antalet boenden i våra stödboenden för 

ensamkommande flyktingungdomar. 

I förhållande till de senaste åren har antal kommunhänvisade nyanlända till kommunen 

minskat som under 2018 uppgick till 15 anvisningar från Migrationsverket (MV). Kommunen 

har under året tagit emot de 15 anvisningar som vi tilldelats för 2018. Förutom anvisade från 

MV är det många som "egenbosätter" sig i kommunen, vilket sker utan vetskap och påverkan 

från kommunen själva. 
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1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Under sista halvåret har ett arbete påböijats där delar av verksamheten uppmärksammat 

telefontider och vår tillgänglighet gentemot medborgarna. Problemet med brist på 

tillgänglighet för vissa klientgrnpper inom IFO har :framkommit vilket lett till att en 

arbetsgrnpp har jobbat med frågan. Arbetet har förtydligats och flyttats över som ett av 

styrkorten för IFO Vuxen under 2019. 

Inom IFO har det jobbats med att säkra upp och tydliggöra arbetsprocesser med målet att 

effektivisera de insatser som görs. Vår målsättning är att det kvalitativa arbetet leder till 

förebyggande och korrekta insatser som förkortar den period klienten har kontakt med 

socialtjänsten. 

För IFO barn och familj ser vi att antalet orosanmälningar totalt för 2018 visar på stor ökning 

i jämförelse med 2015-2017. Ökning från 294 (2017) till 387 (2018). Det är inte lika stor 

ökning sett på antal unika barn som anmälan gäller, 224 (2017) till 253 (2018) Detta betyder 

att flera anmälningar görs gällande samma barn. Vanligaste orsaker till anmälan är bristande 

omsorg i hemmet (ex bostad, ekonomi, försummelse), relationsproblem, våld inom familjen, 

förälder med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning/missbrnk (var för sig eller i kombination). 

Flest orosanmälningar kommer från polis därefter skola, egen socialtjänst (inkl 

socialjour),sjukvården, anhöriga/närstående eller förälder/vårdnadshavare. 

Under IFO Vuxen finns missbruksvården och det har varit ett ökat antal orosanmälningar och 

LVM-anmälningar under året.Tyngre missbrukare med blandmissbrnk och psykisk ohälsa blir 

mer :frekvent förekommande. Flera tunga missbrukare, kriminella med psykisk ohälsa har 

under året flyttat till kommunen. Detta ställer höga krav på ökade resurser i form av tid, 

engagemang och kostnader under en längre tid. Bättre samverkan med psykiatrin och 

primärvården skulle underlätta samordningen för dessa klienters behandling. 

Narkotikamissbruket hos ungdomar och unga vuxna har ökat och nyttjande av olika typer 

farliga preparat har kommit till Socialtjänsten under året. 

Flera svåra ärenden med våld i nära relationen där även barn varit inblandade har hanterats av 

IFO Vuxen under året. När barn finns med i bilden sker ett nära samarbete med IFO barn och 

familj för att genomföra placeringar på annan ort. 

Avdelningen jobbar löpande sedan i våras med att uppdatera externa webbsidan, intranätet 

samt att ta fram informativa broschyrer för arbetsmarknadsenheten. Det mesta av 

informationen är nu placerad på rätt plats efter omorganisationen. Många av våra dokument 

har genomlysts av våra kommunikatörer för att allt material ska vara enhetligt och aktuellt. 

Under hösten har vi även börjat jobba med videofilmer för att kommunicera deltagares väg 

mot jobb och vinsten för arbetsgivare som ger möjlighet till arbete. 

Projektet Väninna till väninna har genomförts under året där utrikes födda kvinnor, med eller 

utan arbetsförmåga, fått ökad möjlighet till integration. Flera av dess kvinnor är under 2019 

aktuella för projektet Kvinnor kan i Tingsryds kommun! som beviljats projektmedel under 

hösten där syftet är att få utrikes födda kvinnor närmare arbetsmarknaden. 

Integrationsenheten har påbörjat sin omställning från att främst jobba med asylsökande till att 

fokusera sitt arbete på nyanlända i etableringsfasen. Mötesplatserna i Konga och Ryd är under 

uppsägning och andra typer av kompetenser i form av integrationskoordinatorer kommer att 

anställas till enheten. 

Arbetsmarknadsenheten har bildats under året och består av fyra medarbetare; två coacher och 
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två samordnare. Det före detta Vägvalet har integrerats i enheten och arbetar med 

arbetsträning och arbetsprövning där deltagarna successivt arbetas ut i praktiker och 

anställningar. Ett ytterligare spår har skapats där de personer som står helt utanför 

arbetsmarknaden kan komma i social rehabilitering eller sysselsättning. 

Etableringssamverkan i Kronoberg (ESK) är ett länsövergripande projekt där vår representant 

jobbar med målgruppen inom etableringsprogrammet för att få dem att närma sig 

arbetsmarknaden. Under året har programmet haft totalt 39 aktiva deltagare, 21 män och 18 

kvinnor. Av dessa personer har 16 stycken fått en anställning, 8 kvinnor och 8 män. Fyra 

personer har påbörjat en utbildning, varav en var man och tre var kvinnor. 

Teamet barnens bästa i Tingsryd är uppstartat i samband med skolstarten och gruppen om tre 

medarbetare har även skapat processer för sin verksamhet. Teamets inriktning är 

förebyggande arbete och tidiga insatser för barn i förskoleåldern/yngre skolåldern och deras 

familjer samt stöd till pedagoger. Ett inriktningsbeslut om Barnens bästa gäller! - i 

Kronobergs län har fattats i kommunfullmäktige och en styrgrupp jobbar med frågan 

länsövergripande och en arbetsgrupp bildas nu lokalt i kommunen. 

Ett inriktningsbeslut gällande familjecentral i Tingsryds kommun har också fattats i 

kommunfullmäktige. Tvärgrupp Barn (region, skola, socialtjänst) och tvärprofessionella 

grupper från kommunerna kommer att vara delaktiga i arbetet. Dialog med Region Kronoberg 

och bildningsförvaltningen är påbörjad där lämpliga lokaler är den primära frågan att jobba 

med initialt. 

1.3.2 Samhälle 

Folkhälsofrågorna som ligger under avdelningen har fått fokus under året. En 

kommunövergripande folkhälsostrategi som ligger i linje med den länsövergripande 

folkhälsostrategi har antagits av kommunstyrelsen. I den kommunövergripande 

folkhälsopolicyn finns prioriterade områden gällande att förebygga ohälsa och socialt 

utanförskap vilka Trygg Uppväxt i Tingsryd (TUT) jobbar med i den operativa verksamheten. 

TUT är en tvärprofessionell arbetsgrupp med representanter från skolor, fritidsverksamhet, 

elevhälsa, IFO, stödboenden och polis. 

Inom ramen för avdelningens folkhälsoarbete har en ny arbetsgrupp staiiats, Hållbar trygghet 

som i nuläget jobbar med trygghetsfrågor i Ryd men som ska kunna variera sitt fokus utefter 

behov. Denna grupp har som målsättning att öka den upplevda otryggheten i Ryd i samarbete 

med ortsborna själva. Arbetsgruppen representeras av Tingsrydsbostäder, 

Bildningsförvaltningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Arbete och lärande samt 

kommunikationsavdelningen. Genom statliga stimulansmedel till IFO barn och familj har 

dessutom gratis fritidsaktiviteter genomförts under lov och förstärkt bemanningen på 

fritidsgården i Ryd. 

Projektet Bo bra i Tingsryds kommun avslutades sista december 2018 efter knappt ett års 

projekttid. I september startades inom ramen för projektet en Boskola i samarbete med 

Hyresgästföreningen. Boskolan riktar sig i första hand till nyanlända. Efter genomförd 

Boskola väntas deltagaren ha fått en fördjupad kunskap om sina rättigheter respektive 

skyldigheter som hyresgäst och erhålls ett intyg som bekräftar detta. 

Vuxenutbildningen har under våren staiiat en ny vårdbiträdesutbildning och i höstas kom 

både barnskötarutbildning, elevassistentutbildning och industriutbildning igång. Det har varit 

högt söktryck till utbildningarna och det finns goda möjligheter till arbete efter avslutad 

utbildning. Näringslivet har visat stort intresse för industriutbildningen och samarbete med 
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flera av de privata arbetsgivarna i kommunen pågår. 

SFI-utbildningen har fortfarande många elever, 220 stycken vid slutet av året. Även inflyttade 

från andra länder som inte är nyanlända söker sig till vår kommun och till vår SFI-utbildning. 

1.3.3 Ekonomi 

Avdelningen för Arbete och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall netto på 43 959 tkr i 

förhållande till en budget på 48 564 tkr, en förbrukning på 90,5 % för år 2018 och en positiv 

budgetavvikelse på totalt 4 605 tkr. Överskottet förklaras i huvudsak av följande inom 

enheterna: 

• Chef Arbete o lärande, avvikelse+ 687 tkr. Lägre personalkostnader då tjänsten som 

avdelningschef varit vakant under årets första tre månader, samt lägre kostnader för 

personligt ombud. 
• IFO Barn- och familj, avvikelse+ 1 530 tkr. Minskade kostnader för köp av 

öppenvård för barn- och unga samt familjehemsvård. Ökade stimulansmedel samt att 

cheftjänst för enheten delvis varit vakant under året. 

• IFO Vuxen, avvikelse+ 499 tkr. Väsentligt lägre kostnader för försörjningsstöd men 

även arbetsmarknadsåtgärder, däremot redovisas högre kostnader för institutionsvård 

vuxna och för familj ehemsvård. 

• Vuxenutbildning, avvikelse+ 2 150 tkr. Vakanta tjänster när det gäller svensk- och 

engelsklärare. Ej bemannat varkant tjänst inom SFI då vi har förväntat oss en kraftig 

minskning av studerande, vilket inte har skett. Kraftigt ökade stadsbidrag för 

yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, lärlingsutbildning, traineeutbildning, 

yrkesförarutbildning, bidrag för att utbilda yrkeslärare m.m. Flera 

långtidssjukskrivningar under hösten. Underbemaning av lednings- och 

administrationsfunktioner. 

Statsbidragen för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, lärlingsutbildning, trineeutbildning 

har ett självfinansieringskrav från staten som innebär att kommunen måste producera lika 

mycket utbildning i egen regi som man får statsbidrag för. Det innebär att om vi minskar 

kommunal budget för vuxenutbildningen mister vi motsvarande statsbidrag. 

• Arbetsmarknadsenheten AME, avvikelse - 23 7 tkr samt integration -24 tkr redovisar 

marginella avvikelser i sin verksamhet. 

För övrigt hänvisas till respektive enhetschefs rapport i Stratsys över förklaringar till det 

ekonomiska utfallet. 

-
Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2016 2017 2018 

Intäkt 47458 

Kostnad -91417 

Årets resultat -43959 

Budget -48564 

Budgetawikelse 4605 
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1.3.4 Medarbetare 

Att bli en attraktiv arbetsplats är ett tydligt mål för hela avdelningen och varje enhet har sina 

tydliga aktiviteter för att nå målet. Vi har under sommaren brottats med ett antal 

sjukskrivningar och uppsägningar vilket har lett till en belastning på IFO och under hösten i 

stor utsträckning även på Vuxenutbildningen. 

Chefen för IFO Vuxen valde under sommaren att säga upp sig och avslutade sin anställning 

per den sista september. Rekrytering av ny chef blev klar efter sommaren och Frida Stand 

Jagne tillträdde i november. Även en verksamhetsutvecklare rekryterades till IFO som 

tillträdde under oktober månad. Det har varit en viss personalomsättning på IFO vilket har 

skapat en del oro i grupperna under sommaren och hösten. 

Även på IFO barn och familj har läget varit ansträngt för personalen med ett ökat antal 

orosanmälningar. Resultatet av detta har blivit en avsaknad av utrymme för reflektion och 

kompetensutveckling. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna bibehålla personal 

behövs det löpande arbetas med att stärka medarbetare och ge utrymme för 

kompetensutveckling och möjlighet till specialisering. 

Andra områden som löpande arbetas med är att sänka sjukfrånvaron och upprätthålla 

fortbildning av personal. För den personal som har längre sjukskrivning så arbetas det med 

rehabiliteringsplaner och externt stöd i vissa fall för att möjliggöra återgång till arbetsplats. 

Årets sjukfrånvaro uppgår till 7, 18 % för samtlig personal inom avdelningen. Siffrorna för 

2017 april till och med december var 6,24 %. Ökningen kan troligtvis kopplas till flertalet 

långtidssjukskrivningar som avdelningen dragits med under året. Ett antal långtidssjukslaivna 

i den relativt lilla personalgruppen som avdelningen har slår laaftigt på procentsatsen. 

I början av 2019 är glädjande nog är samtliga tjänster inom avdelningen tillsatta och snart 

bemannade då den sista personen börjar under slutet av vintern. 

Personalen på arbetsmarknadsenheten har under hösten genomgått ett gediget 

utbildningspaket med halvdagarsutbildningar varje vecka under fyra månader. Utbildningen 

har bland annat innefattat coachning, arbetsmarknadskunskaper och samtalsteknik. 

■ 
1.3.5 Process 

Ledningsgruppen jobbar för att skapa ett processinriktat arbetssätt där tydlig struktur för 

implementering, uppföljning och utvärdering av enheternas verksamhet möjliggörs. Ett 

omfattande arbete har skett under hösten för att under 2019 arbeta enligt Balanserad styrning 

där avdelning mål och mått trattas ut till vaije enhet. Enheterna ska sedan tillsammans i 

personalgrupperna jobba med att ta fram aktiviteter kopplat till mål och mått. 

Den arbetsmarknadsenhet som startats upp under året har ett tydligt processorienterat 

arbetssätt. Även uppbyggnaden av enheten och tydliggöranden av angränsande enheters 

uppdrag har ett tydligt processorienterat arbetssätt. Personalen inom arbetsmarknadsenheten 

har varit delaktiga i processarbetet. 

Den årliga brukarundersökningen inom IFO ligger till grund för att mäta om graden av 

tillgänglighet uppfylls. Denna undersökning har inte kunnat genomföras under hösten då 

belastningen på personal och chefer inom IFO varit hög på grund av implementering av nytt 

verksamhetssystem, sjukskiivningar och uppsägningar. Vi utgår ifrån att 

brukarundersökningen kan genomföras 2019 som planerat. 

IFO och arbetsmarknadsenheten har vid årsskiftet 2018/2019 bytt verksamhetssystem till 
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Viva. Utbildningar i systemet har pågått under hösten och överflyttning av inf01mation till 

nya systemet har skett innan årsskiftet och kommer även att fortlöpa in på 2019. 

1.4 Framtid 

En av kommunens framtida utmaningarna är att få nyanlända med etableringsinsatser i arbete 

vilket har inneburit att integrationsenheten nu omorganiseras. Vi behöver jobba än mer 

proaktivt med den stora grupp nyanlända som nu befinner sig inom SFI och som snart blir 

aktuell för att söka sig ut på arbetsmarknaden. Integrationsenheten ska rikta fler insatser och 

aktiviteter mot gruppen med etableringsinsatser och där starta olika jobbspår med möjlighet 

till praktik på fadderföretag vilket ska leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden för 

målgruppen. Även utbildningsplikten som är ålagd kommunen att utföra utökad utbildning för 

målgruppen ska startas upp under 2019. En integrationskoordinator kommer att rekryteras för 

att erbjuda SFI-studenter utökad studietid utöver SFI-timmarna. Det kommer bland annat att 

erbjudas samhällsinformation, samhällsintroduktion, boskola, lokal infmmation om 

kommunen och utbildningsblock om arbetsmarknaden både lokalt och regionalt. 

Stationshuset har renoverats under 2018 och övervåningen kommer att kunna användas från 1 

mars. Den 1 juli ska hela huset stå färdig och invigning planeras till augusti. Nedervåningen 

kommer användas primärt av integrationsenheten och övervåningen innehåller kontor, 

grupprum och datarum. Arbetsmarknadsenheten kommer att förfoga över övervåningen 

framför allt och några kontor kommer att finnas för personal inom enheterna. Den chef som 

rekryteras till arbetsmarknad och integration under våren kommer ha sitt kontor i 

stationshuset. 

För att bemöta det ökade trycket inom Socialtjänsten ska fortsatt ökad närvaron på generella 

arenor med tidiga och lättillgängliga insatser i samverkan med region och förskola/skola 

fortlöpa. Vi behöver även arbeta med att stärka säkerhet, skydd och delaktighet för de barn 

som blir aktuella hos socialtjänsten. Förutom detta behövs det följa upp och utvärdera insatser 

och utveclda nya former, ex kombinationer av familjestöd. 

Arbetet med utökade verksamheter inom arbetsmarknadsenheten kommer att fortlöpa. 

Prioriterad målgrupp att arbeta med under 2019 är de i jobb- och utvecklings garantin som 

varit arbetssökande längre än 450 dagar. I ett samarbete med Arbetsförmedlingen hoppas vi 

kunna skapa en process som över ca ett år innebär ett antal trappsteg där individen näimar sig 

arbetsmarknaden. Trappan skulle bland annat innebära social rehabilitering, praktik internt 

arbetsmarknadsenheten, arbetsträning på Strömgatan och vidare arbetsträning hos en 

arbets givare. 

Projektet "K vinnar kan i Tingsryds kommun!" startas upp i januari 2019 och kommer fortlöpa 

till april 2020. Målgruppen är utrikes födda kvinnor som är språksvaga i svenska och som står 

långt från arbetsmarknaden. Tillväxtverket bidra med 80 % av projektkostnaderna, 

kommunens centrala pott täcker de övriga 20. Projektledare är rekryterad och flera av 

medarbetarna på AME är delaktiga i projektet. 

Det har under 2018 varit ansträngt på missbrukssidan inom IFO Vuxen. Upplevelsen är att det 

finns fler tyngre missbrukare i kommunen som behöver långvarig och intensiv vård. Detta 

innebär en belastning för personalen och en ökad kostnad för köpt vård. Den integrerade 

beroende- och missbruksenheten som är ett länsövergripande samarbete med en 50 % tjänst 

från Tingsryds kommun kommer att starta upp sin verksamhet under februari månad 2019. 

Förhoppningsvis kommer kostnaden för den köpta vården minska i takt med att den 

integrerade beroende- och missbruksenheten öppnar upp sin verksamhet. Vi kommer under 
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2019 behöva jobba med arbetsprocesserna inom missbruk och inventera de vårdköp vi gör. 

2019 blir förhoppningsvis året då avdelningen för arbete och lärande ytterligare närmar sig 

näringslivet i kommunen. En dialog med företagen i kommunen gällande 

kompetensförsörjningsfrågor skulle stärka både avdelningen förmåga att få fler personer i 

jobb, kompetensförsötja våra lokala företag och få allt fler personer att bosätta sig i 

kommunen. Ett sätt att uppnå detta mål är att skapa någon form av arbetsgivargrupp där 

företrädelsevis frågor som berör kompetensförsötjning kan diskuteras. 

1.5 Styrkort 

Perspektiv Nämnds mål Aktiviteter Kommentar 

Medborgare Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Hög tillgänglighet, 
god information, gott 
bemötande 

God kvalitet i 
verksamheten för 
våra målgrupper 

Fler i arbete eller 
sysselsättning 

Skapa goda uppväxt-
och levnadsvillkor 

Samhälle Tingsryds kommun 
ska vara en bra plats 
att leva och bo i 

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats 
med bra 
anställningsförhålland 
en, kompetenta 
medarbetare och gott 
ledar- och 
medarbetarskap 

Process Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet 

Tjänstegarantierna 
ska uppfyllas 

Ökad digitalisering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 201 9-02-11 

Justerare 

§ 32 

Kommunstyrelsens begäran om överföring av 
investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 
Dnr KS/2019:206 1.4.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige om överföring av 13 241 tkr i överskott i 2018 års 
investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt följande: 

E-tjänster och IT-stöd 499 tkr 
Centrala IT-investeringar 1 150 tkr 
Infrastruktur 2 944 tkr 
Fordon och maskiner 344 tkr 
Energisparåtgärder 3 865 tkr 
Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar 1 948 tkr 
VA-verksamhet 2 491 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 15 306 tkr i 2018 års 
investeringsbudget och behov av överföring av överskott till 2019 års 
budget uppgår till 13 241 tkr: 

Årsbudget Överföring 

Kategori Budget 2018 Utfall 2018 Återstår till 82019 

E·tjänster och it-stöd 
Centrala IT-investeringar 
Inventarier och övrigt 
Infrastruktur 
Infrastruktur- underhåll gata 

Fordon och maskiner 
Energisparåtgärder 
Fastighetsinvesteringar · ny-, till• och ombyggnad 
Fastighetsi nvesteri ngar - reinvesteringar ( underhåll) 
Renhållnlngsverksamhet 
VA-verksamhet 

890,0 

3 250,0 

700,0 

3809,0 

3900,0 

500,0 

5000,0 

6882,0 

6200,0 

700,0 

14152,0 

390,9 

3 310,8 

784,0 

864,8 

3 937,1 

156,0 

1135,0 

5 384,0 

5 528,9 

386,0 

8799,3 

499,2 

-60,8 

·84,0 

2 944,2 

-37,1 

344,0 

3865,0 

1498,0 

671,1 

314,0 

5 352,7 

499,0 

1150,0 

2 944,0 

344,0 

3865,0 

1498,0 

450,0 

2491,0 

TOTALT Kommunledningsförvaltningen 45 983,0 30 676,8 15 306,2 13 241,0 

Behovet består av följande: 

E-tjänster och IT-stöd (499 tkr) 
Pågående projekt, bland annat diarie- och ärendehanteringssystem samt 
verksamhetssystem VIVA Vård- och omsorg/Arbete och lärande 

Centrala IT-investeringar (115 0 tkr) 
IT-nätverk samt MIM IT 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 32 fo1tsättning

Infi·astruktur (2 944 tia') 
Upprustning av torget i Ryd 

Fordon och maskiner (344 tia� 
Fordon GataPark 

Energisparåtgärder (3 865 tkr) 
Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och 
Urshult skola 

Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (I 907 tkr) 
Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och 
Urshult skola. Takbyte Trojas idrottshall, installation fjänvärme samt tak 
och ytskikt brandstationen i Urshult och ytskikt Äppelgården i Urshult. 

VA-verksamhet (2 491 tkr) 
Inköp av specialfordon med skåp, inköp av personbil driftsledare samt 
relining i Södra Sandsjö. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, ekonomichef 2019-01-29
2. Årsredovisning 2018
3. Riktlinjer för budget och redovisning
4. Specifikationer från förvaltningen, bilaga 1

I 
Utdragsbesl)>rkande 
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~Tmgsryds 
\:!;/kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2019-02-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till 
budget2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av 13 241 tkr i överskott i 

2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt följande : 

• E-tjänster och IT-stöd 499 tkr 
• Centrala IT-investeringar 1 150 tkr 
• Infrastruktur 2 944 tkr 
• Fordon och maskiner 344 tkr 
• Energisparåtgärder 3 865 tkr 
• Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar 1 948 tkr 

• VA-verksamhet2491 tkr 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 15 306 tkr i 2018 års investeringsbudget och be

hov av överföring av överskott till 2019 års budget uppgår till 13 241 tkr: 

Årsbudget Överföring 

Kategori Budget 2018 Utfall 2018 Återstår till B2019 

E-tjänster och it-stöd 

Centra la IT-investeringar 

Inventari er och övrigt 

Infrastruktur 

Infrastruktur - underhåll gata 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteri ngar - ny-, ti ll- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteri ngar - reinveste ri ngar ( underhåll ) 

Renhåll ni ngsverksamhet 

VA-ve rksamhet 

890,0 

3 250,0 

700,0 

3809,0 

3 900,0 

500,0 

5000,0 

6 882,0 

6200,0 

700,0 

14152,0 

390,9 

3 310,8 

784,0 

864,8 

3 937,1 

156,0 

1135,0 

5 384,0 

5 528,9 

386,0 

8799,3 

499,2 499,0 

-60,8 1150,0 

-84,0 

2 944,2 2944,0 

-37,1 

344,0 344,0 

3 865,0 3 865,0 

1498,0 1498,0 

671,1 450,0 

314,0 

5 352,7 2491,0 

TOTALT Kommunledningsförvaltningen 45 983,0 30 676,8 15 306,2 13 241,0 

Behovet består av: 

E-tjänster och IT-stöd (499 tkr) 
Pågående projekt, bl.a. diarie- och ärendehanteringssystem samt verksamhetssystem VIV A 

VOF/AoL 

Centrala IT-investeringar (1 150 tkr) 
IT-nätverk samt MIM IT 

Infrastruktur (2 944 tkr) 
Upprustning av torget i Ryd 
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Fordon och maskiner (344 tkr) 
Fordon GataPark 

Energisparåtgärder (3 865 tkr) 
Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola 

Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (1 907 tkr) 

2(2) 

Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola. Tak

byte Trojas idrottshall, installation fjärrvärme samt tak och ytskikt brandstationen i Urshult, 

ytskikt Äppelgården i Urshult. 

VA-verksamhet (2 491 tkr) 
Inköp av specialfordon med skåp, inköp av personbil driftsledare samt relining i S Sandsjö. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
Riktlinjer för budget och redovisning 
Specifikationer från förvaltningen (se bilaga) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Petra Jansson 
Ekonom 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

90006 Diarie-/ärendehanteringssystem 

Kommentar: 

90005 Verksamhetssystem VIVA 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommunledningsförvaltningen (exkl Tekniska) 
··-···········-·····-·-------···· 

Budget Förbrukat Önskad 
2018 under 2018 överforing 

till 2019 

625 364 261 

265 27 238 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Ej färdigställd 2018 

Ej färdigställd 2018 

Tidsplan 
för färdigställande 

2019 

2019 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

i 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettbinvestering} 

94003 Brandskydd Väckelsång skola 

Kommentar: 

94004 Brandskydd Dackeskolan 

Kommentar: 

94005 Brandskydd Wasaskolan 

Kommentar: 

Tekniska 

Budget 
2018 

500 tkr 

207 tkr 

300 tkr 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

0 tkr 500 tkr 

30 tkr 0 tkr 

115 tkr 362 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Försenad projektering, problem att få fram 
brandskyddsbeskrivningar och konsulter att 

ta fram lösningar. Arbete avropat för åtgärd 

Åtgärderna är utförda och klara och 
fakturerade, men överblivna medel om 177 
tkr flyttas till Wasaskolan 

Försenad projektering, problem att få fram 

brandskyddsbeskrivningar och konsulter att 
ta fram lösningar. Arbete avropat för åtgärd 

· Tidsplan 
för färdigställande 

den 31 mars 2019 

den 31 mars 2019 



114

ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

Investeringsprojekt 
och. projektnummer 
(netto investering) 

94006 Brandskydd Trojaskolan 

Kommentar: 

94007 Brandskydd Urshult skola 

Kommentar: 

93020 Energispar Dackeskolans kök 

Kommentar: 

Tekniska 

Budget Förbrukat Önskad 
2018 under 2018 överforing 

till 2019 

500 tkr 64 tkr 436 tkr 

400 tkr 200 tkr 200 tkr 

5000 tkr 1135 tkr 3865 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Försenad projektering, problem att få fram 
brandskyddsbeskrivningar och konsulter att 
ta fram lösningar. Arbete avropat för åtgärd 

Utfört och klart men allt är inte fakturerat 
ännu 

Projektet är klart till juni 2019 

Tidsplan 
för färdigställande 

den 31 mars 20~9 

den 30 juni 2019 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

Investerings projekt 
och prtijektnummer 
(nettoinvestering) 

94541 lnst. Fjärrvärme Urshult brandst. 

Kommentar: 

94542 Takbyte del av Trojahallen Ryd 

Kommentar: 

94548 Ytskikt Äppelgården Urshult 

Kommentar: 

Tekniska 

Budget 
2018 

50 tkr 

150 tkr 

100 tkr 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

0 tkr 50 tkr 

0 tkr 150 tkr 

0 tkr 100 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Installerat och klart under hösten men inte 
drifttagen och fakturerad 

Endast akut lösning åtgärdad och utföres 
när årstiden tillåter 

Pågår arbeten 

Tidsplan 
för färdigställande 

den 28 februari 2019 

den 30 maj 2019 

den 28 februari 2019 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

I 

Investe~ingsprojekt 
och prdjektnummer 
(nettoinvestering) 

I 
I 

94549 Tak och fasad Urshult brandst. 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tekniska 

Budget Förbrukat Önskad 
2018 under 2018 överforing 

till 2019 

150 tkr 0 tkr 150 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Arbete pågår och delar är utfört, men utförs 
när väder tillåter 

Tidsplan 
för färdigställande 

den 30 april 2019 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(netto investering) 

92000 

Kommentar: 

KLF Tekniska avdelningen GataPark 
···-··-···· ···-·····-··-·-----·-··--·-·····-······--··--··-·····-··---·-···· 

Budget 
2018 

455 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

111 344 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Onormalt lång leveranstid på beställt fordon 

Tidsplan 
för färdigställande 

Mars 2019 

Eftersom Gata/Parks ledning slutat under vintern/våren 2018 fanns ingen som kunde göra inköpsspecifikationen. I kombination med den långa leveranstiden kunde 

investeringen inte slutföras under 2018. 

Kommentar: 

Kommentar: 
' 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning Er:~enheten, K()rr:irr:i~i:,l~~':1_it:1~~!?_~c1l!t:1ir:ig~i:, 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

90202 IT-nätverk 

Kommentar: 

90201 MIM IT 

Kommentar: 

Kommentar: 

Budget 
2018 

550 

600 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

0 550 

0 600 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Då införandet av Windows 10 och Office 365 
har tagit mer tid i anspråk än planerat har inte 
resurser funnits för att genomföra denna 
investerina 

Overlämningen från den tidigare leverantören 
till den nya har tagit längre tid än beräknat. MIM 

är en samdriftad lösning åt Växjö-, Lesebo- och 

Tinasrvds kommun. 

Tidsplan 
för färdigställande 

Kvartal 2 2019 

Kvartal 1 2019 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

91005 Ombyggnaden av torget i Ryd 

Kommentar: 

KLF Tekniska avdelningen Staben 
···-·····-···----·· --·-···········-····-·---- ·-··--·-·····-···· -----

Budget 
2018 

3 809 tkr 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

865 tkr 2 944 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Kommunen fick endast in 1 anbud vid 
anbudsförfrågan och det anbudet var betydligt 
högre än tilldelad investeringskostnad 

Vi arbetar med att projektera om torgytan och minska på planteringsytor, asfalt och plattytor mm. 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tidsplan 
för färdigställande 

Torget ska vara klart senast 31 maj 
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ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 

Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

95529 Personbil driftledare verk 

95516 Fordon VA 

Kommentar: 

KLF tekniska avdelningen VA 

Budget 
2018 

300 tkr 

430 tkr 

Förbrukat Önskad 
under 2018 överforing 

till 2019 

189 tkr 111 tkr 

0 430 tkr 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Investering slutförd, medel kvar 

Upphandlingen fördröjdes och fördyrades då 

inga anbud kom in vid första upphandlingen 

Kostnaden blev inte så hög som förväntat för projektnr 95529, medan kostnaden för 95516 blir högre än förväntat. 

3300 tkr 1567 tkr 1600 tkr 
Relining av ledning beställd och skulle utföras i 

november. Entreprenören är försenad. 

95528 Relining S Sandsjö m fl 

Kommentar: 
Arbetet är beställt och kommer att utföras. 

350 tkr 0 350 tkr 
Två bilar beställda och skulle levereras i 

95541 Personbil :skåp VA 
december, men är försenade. 

Kommentar: 

Tidsplan 
för färdigställande 

överförande till proj nr 95516 

Bilen förväntas levereras i januari, 
kostnad 543 tkr. 

Första halvåret 2019 

Förväntad leverans januari 2019 
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~Tingsryds 
\:!:Jkommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 33 

Skrivelse angående cykelvårdsstation i anslutning till 
Sydostleden i Tingsryd 
Dm KS/2019:186 1.2.6 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge 
kommunsledningsförvaltningen följande uppdrag: 

1. Undersöka möjligheten att i samverkan med lokal entreprenör bygga 
en cykelpumpstation i anslutning till Mårslyckeområdet. 
Samverkansmodellen skulle vara att Tingsryds kommun gör 
investeringen i att bygga en eldriven pumpstation och att den lokala 
entreprenören ansvarar för skötsel och drift av anläggningen. 

2. Finansiering sker inom befintlig budget. 

3. Om ovanstående visar sig möjligt sluta skötselavtal med lokal 
entreprenör och bygga en cykelpumpstation på lämplig plats i 
Mårslyckeomi-ådet. Pumpstationen ska finnas på plats innan den 1 
maj 2019 och vara tillgänglig när sommarsäsongen bötjar. 

4. Efter ett år utvärdera om det finns behov av att bygga motsvarande 
pumpstationer på fler platser längs Sydostleden inom kommunen i 
samverkan med andra lokala aktörer och i så fall redovisa förslag för 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpaitiet lämnade 2017-04-24 in en skrivelse där behovet av 
cykelvårdsstationer längs med Sydostleden framfördes. Centerpartiet 
önskade redovisning av kostnadsunderlag och utredning om samt förslag 
med bästa plats för placering av en cykelvårdsstation inom Tingsryds 
kommun. Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 20 och 
återemitterades till kommunchef med uppdrag beakta flera frågeställningar. 

Idag finns det inte många cykelvårdsstationer i landet. Det byggdes en i 
Uppsala våren 2017. Där är det möjligt att, förntom att pumpa däcken, även 
tvätta cykeln och blåsa av den med högtrycksluft samt torka den med 
:varmluft. I Malmö finns en liknande, men enldare cykelvårdsstation, men 
där är detfate möjligt att torka cykeln med tryckluft eller vaimluft. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 3 3 fotisättning 

I Sollentuna har man börjat att placera ut luftpumpar för att öka servicen för 

dem som cykelpendlar till och från arbetet. Även i Nacka kommun har 

frågan varit uppe om att bygga cykelvårdsstationer, men man ansåg att 

kostnaderna var höga och avvaktar i väntan på att eventuellt anlägga 

cykeltvättar och cykelservicestationer i närheten till de cykelgarage som 

planeras i samband med tunnelbanans utbyggnad. 

Det behov ovanstående kommuner/städer ser är att underlätta för alla dem 

som cykel pendlar till och från arbetet året rnnt. Det är framför allt under 

vintertid, med snömodd och salt, som det är ett behov av cykelvårdsstationer 

där det är möjligt att kunna skölja av cykeln. Kostnaden för att bygga en 

cykelvårdsstation där det är möjligt att tvätta av cykeln och blåsa den ren 

ligger på ca 1 miljon kr om det finns tillgång till vatten och avlopp. 

Sydostleden kommer främst att användas av cykelturister under 

sommarhalvåret och då finns inte behovet av att kunna tvätta av cyklarna på 

samma sätt som under vintern. Däremot är det värdefullt att kunna erbjuda 

service med pumpstationer och kanske det som kallas "cykelkök" där det 

även är möjligt att utföra enklare reparationer. 

En eldriven pumpstation motsvarar en kostnad på ca 50 tkr och kan 

kompletteras med möjlighet att kunna låna verktyg för enklare reparationer. 

Efter vissa kontakter är bedömningen att det kan vara möjligt för en lokal 

entreprenör att sköta och drifta en sådan pumpstation på Mårslyckeområdet 

om kommunen står för investeringskostnaden. Här skulle det kunna placeras 

en pumpstation där det också finns möjlighet till att kunna utföra enklare 

reparationer. Samverkan när det gäller tillgång till verktyg och kanske 

försäljning av vissa reservdelar kan ske i samverkan med lokal 

cykelförsäljare/reparatör. Vid andra orter inom kommunen skulle det räcka 

med enbart pumpstationer som sköts och driftas av lokala entreprenörer. Det 

skulle vara bra att böija med en pumpstation i anslutning till 

Mårslyckeområdet och i samverkan med lokal entreprenör och eventuellt 

med en lokal cykelförsäljare/reparatör. Efter utvärdering kan eventuellt fler 

pumpstationer anläggas i samband med andra mier där Sydostleden passerar 

inom Tingsryds kommun. 

Finansiering 

Kostnaden per eldriven pumpstation ligger på ca 50 tkr. Kostnaden för 

pumpstationen i Mårslyckeornrådet föreslås tas inom befintlig budget. 

Skulle det bli aktuellt med fler pumpstationer måste finansiering anslås 

inom investeringsbudgeten. 

I UtdragsbescyJ:kande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

~;(_. 

§ 3 3 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, teknisk chef 2019-01-23 
2. Beslut kommunstyrelsen 2018-01-22 § 20 
3. Skrivelse Centerpa1tiet 2017-04-24 

I Otdrag,besty,kande 

11 (24) 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 44118 
jonas.weidenmark@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-22 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till svar på skrivelse om cykelvårdsstation i anslutning till 
Sydostleden i Tingsryds kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunledningsförvaltningen följande uppdrag: 

1(3) 

1. Undersöka möjligheten att i samverkan med lokal entreprenör bygga en cy
kelpumpstation i anslutning till Mårslyckeområdet. Samverkansmodellen 
skulle vara att Tingsryds kommun gör investeringen i att bygga en eldriven 
pumpstation och att den lokala entreprenören ansvarar för skötsel och drift av 
anläggningen. Finansiering sker inom befintlig budget. 

2. Om ovanstående visar sig möjligt sluta skötselavtal med lokal entreprenör och 
bygga en cykelpumpstation på lämplig plats i Mårslyckeområdet. Pumpstat
ionen skall finnas på plats innan den 1 maj så att den finns tillgänglig då den 
nya sommarsäsongen böijar. 

3. Efter ett år utvärdera om det finns behov av att bygga motsvarande pumpstat
ioner på fler platser längs Sydostleden inom kommunen i samverkan med 
andra lokala aktörer och i så fall redovisa förslag för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en skrivelse (2017-04-24) där de framför att det finns behov 
av cykelvårdsstationer längs med Sydostleden och att de önskar att det tas fram ett kost
nadsunderlag på vad en cykelvårdsstation skulle kosta och var den bästa platsen skulle 
vara att placera den inom Tingsryds kommun. Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen 
2018-01-22 § 20 och återemitterades till kommunchef med uppdrag bealcta flera fråge
ställningar. 

Det finns idag inte många cykelvårdsstationer i landet. Det byggdes en i Uppsala våren 
2017. Där är det möjligt att, förutom att pumpa däcken, även tvätta cykeln och blåsa av 
den med högtrycksluft samt torka den med vaimluft. I Malmö finns en liknande, men 
enklare cykelvårdsstation, men där är det inte möjligt att torka cykeln med tryckluft 
eller vrumluft. 

I Sollentuna har man börjat att placera ut luftpumpar för att öka servicen för dem som 
cykelpendlar till/från arbetet. Även i Nacka kommun har frågan varit uppe om att bygga 
cykelvårdsstationer, men ·man ansåg att kostnaderna var höga och avvaktar i väntan på 
att eventuellt anlägga cykeltvättar och cykelservicestationer i närheten till de cykelga
rage som planeras i samband med tunnelbanans utbyggnad. 
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2019-01-23 2(2) 

Det behov ovanstående kommuner/städer ser är att underlätta för alla dem som cykel

pendlar till/från arbetet året runt. Det är framför allt under vinte1tid, med snömodd och 

salt, som det är ett behov av cykelvårdsstationer där det är möjligt att kunna skölja av 

cykeln. Kostnaden för att bygga en cykelvårdsstation där det är möjligt att tvätta av cy

keln och blåsa den ren ligger på ca 1 miljon kr om det finns tillgång till vatten och av

lopp. 

Sydostleden kommer främst att användas av cykelturister under sommarhalvåret och då 

finns inte behovet av att kunna tvätta av cyklarna på samma sätt som under vintern. 

Däremot är det värdefullt att kunna erbjuda service med pumpstationer och kanske det 

som kallas "cykelkök" där det även är möjligt att utföra enklare reparationer. 

En eldriven pumpstation motsvarar en kostnad på ca 50 tkr och kan kompletteras med 

möjlighet att kunna låna verktyg för enklare reparationer. 

Efter vissa kontakter är bedömningen att det kan vara möjligt för en lokal entreprenör 

att sköta och drifta en sådan pumpstation på Mårslyckeområdet om kommunen står för 

investeringskostnaden. Här skulle det kunna placeras en pumpstation där det också finns 

möjlighet till att kunna utföra enldare reparationer. Samverkan när det gäller tillgång till 

verktyg och kanske försäljning av vissa reservdelar kan ske i samverkan med lokal cy

kelförsäljare/reparatör. Vid andra mter inom kommunen skulle det räcka med enbait 

pumpstationer som sköts och driftas av lokala entreprenörer. Det skulle vara bra att 

bö1ja med en pumpstation i anslutning till Mårslyckeområdet och i samverkan med lo

kal entreprenör och eventuellt med en lokal cykelförsäljare/reparatör. Efter utvärdering 

kan eventuellt fler pumpstationer anläggas i samband med andra 01ter där Sydostleden 

passerar inom Tingsryds kommun. 

Finansiering 
Kostnaden per eldriven pumpstation ligger på ca 50 tkr. Kostnaden för pumpstationen i 

Mårslyckeområdet föreslås tas inom befintlig budget. Skulle det bli aktuellt med fler 

pumpstationer måste finansiering anslås inom investeringsbudgeten. 

Ärendets beredning 
Ärendet hai· beretts av Telmiska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse samt skrivelse från Centerpartiet. 

Nämndens beslut skickas till: 
Kommunchef 
Telmisk Chef 
Utredningsingenj ör 

Jonas Weidenmai·k 
Telmisk chef 
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~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 20 

33 (54) 

Svar på skrivelse om cykelvårdsstation i Tingsryds kommun 

sydostleden 
Dm 2018/7 312 

Beslut 

Kommunstyrelsen åten-emitterar ärendet till kommunchefen med följande 

frågeställningar: 

- Kostnad för drift och underhåll utreds. 

- Utred samarbete med extem partner som kan stå för drift och 

underhåll. 

- Bäst geografisk placering utreds. 

- Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2018, 

Beskrivning av ärendet 

Skrivelsen har tre frågor: Kostnadsunderlag för en cykelvårdsstation, 

Lämplig placering samt om Tingsryds kommun kan vara först ut. 

Cykelvårdsstation 
På en cykelvårdsstation ska det vara möjligt att tvätta av cykeln och pumpa 

däcken. Avspolningen kräver anslutning till VA-nätet och en oljeavskiljare. 

Det är därför mycket kostsamt att installera en cykelvårdsstation på 

landsbygden p.g.a. ledningsdragning. I en tätort hamnar kostnaden runt 1 

Mkr. Tillkommer gör kostnader för drift och underhåll. 

Eldrivna cykelpumpar 
För att få ett cykelvänligt klimat i Tingsryds kommun kan eldrivna 

cykelpumpar vara en del. Kostnad för en eldriven cykelpump på plats där 

det finns tillgång till el är ca 50 tkr. Tillkommer gör kostnader för drift och 

underhåll. Det finns möjlighet att idag pumpa sin cykel på kommunens 

bemannade bensinstationer. 

Placering 
I samband med att samarbetsavtalet om sydostleden togs (D nr 2017/430 

312), beslutade kommunstyrelsen att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att tillsammans med andra berörda avdelningar i kommunen utreda: 

-Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds kommun 

gällande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 
Var en eventuell cykelvårdsstation skall placeras och omfattningen på 

service bör ingå i det redan beslutade uppdraget, men bör ligga i anslutning 

till möjlig start eller stopp för dagsturen. 
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~Tingsryds 
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Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 20 forts. 

Kan Tingsryd vara först? 

34 (54) 

Då det inte finns någon cykelvårdsstation längs sydostledens sträckning så 

kan Tingsryds kommun vara först. Det finns liknade offentliga stationer i 

Uppsala och Nacka. I Nederländerna finns cykelvänliga hotell som erbjuder 

cykelservice. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog följande beslut för 

kommunstyrelsen i beslut § 16, 2018-01-08: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upprätta en eldriven cykelpumpsstation i vägkorsningen 120/27. 

2. Finansieringen tas från kommunledningsförvaltningens budget. 

3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2018. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anna Johansson (C) om cykelvårdsstation 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16, 2018-01-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Andersson (M) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Tomas 

Blomster (S) och Leon Jensen (-): 

Kommunstyrelsen åten·emitterar ärendet till kommunchefen med följande 

frågeställningar: 

- Kostnad för drift och underhåll utreds. 

- Utred samarbete med extern partner som kan stå för drift och 

underhåll. 

- Bäst geografisk placering utreds. 

- Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik Anderssons (M) 

yrkande. 
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§ 20 forts. 

Beslutet sldckas till 
Kommunchefen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (54) 

2018-01-22 
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Cykelvårdsstation i Tingsryds kommun 2011-04-24 

Sydostleden är 27 mil lång mellan Växjö och Simirishamn och den 
passerar genom 9 kommuner och 3 landskap. Denna led som ska stärka 
och utveckla besöksnäringen i vår kommun. 
Information om övernattningar, matställen och utflyktsmål längs leden är 
viktigt men jag kan se att det vid några ställen längs leden skulle behövas 
cykelvårdsstationer. Kan Tingsryds kommun vara först ut? · 
Jag vill att det tas fram kostnadsunderlag på vad en cykelvårdsstation 
skulle kosta i vår kommun. Var är den bäst att placera? 

För Centerpartiet 

~wN~ Jb~w,oo-
Anna Johansson 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-14 

Justerare 

§ 45 

Yttrande till undersökning- och avgränsningssamråd för 
vattenregleringsdammen Mien 
Dnr KS/2019:99 4.14.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslåt kommunstytelsen besluta: 

1. Yttrar sig i enlighet med kommunledningsförvaltningens tekniska 
avdelnings skrivelse över undersöknings- och avgränsningssamrådet, 
enligt bilaga 1. 

2. Överlämnar även de synpunkter som återfinns i skrivelsen från 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning, vilka kan vara 
aktuella att ta upp när miljökonsekvensbeskrivningen är gjord, enligt 
bilaga 2. 

Beskrivning av ärendet 

Karlshamns kommun genomförde under 2017 ett samråd inför ansökan om 
nytt tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för regleringsdammen vid Mien. 
Tingsryds kommun tog beslut om ett yttrande den 21 mars 2017. I det 
yttrandet betonades vikten av att även ta med klimatförändringar i 
bedömningen. I november 2018 förelade Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Karlshamns kommun att ansöka om tillstånd för regleringen av sjön Mien, 
samt att i efterhand få godkännande för avvikelser från 
tappnings bestämmelserna. 

Under december 2018 beslutade kommunfullmäktige att besvara motionen 
om Mien som reservvatten för Tingsryds kommun med hänvisning till att 
den kommer att behandlas i kommunens VA-plan samt påtalas till 
länsstyrelsen i arbetet med en ny regional vattenförsörjningsplan. I slutet av 
december fick kommunen i ett underlag för kompletterande samråd från 
Karlshamns Energi och Vatten AB. Tingsryds kommun har begärt och fått 
förlängd svarstid för att kunna behandla ärendet på sammanträdet den 25 
februari. Sökande önskar synpunkter när det gäller miljökonsekvens
beskrivningens innehåll och utformning samt om de planerade åtgärdernas 
omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

Tingsryds kommun var inbjuden till samråd på länsstyrelsen den 15 januari, 
på gmnd av förhinder kunde anmäld tjänsteperson inte närvara. Ett samråd 
för berörda organisationer och allmänheten hölls i Gäddeviksås den 4 
februari. Vid samrådet deltog Tingsryds kommunstyrelses förste vice 
ordförande Patrick Ståhlgren och landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-14 

Justerare 

§ 45 fortsättning 

Arendets beredning 

Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningens tekniska 
avdelning, utvecklingsavdelning samt av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse VA-chef 2019-02-12 
2. Yttrande från tekniska avdelningen med skiss över 

miljöbedömningsprocessen, bilaga 1 
3. Synpunkter från utvecklingsavdelningen, Bilaga2 
4. Underlag för kompletterande samråd från Karlshamns Energi 

och Vatten AB 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

I Utdraga bestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRJVELSE 1(2) 

Datum (2019-02-12) 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande till undersöknings- och avgränsningssamråd Miens reglering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Yttrar sig i enlighet med kommunledningsförvaltningens tekniska avdelnings skri

velse över undersöknings- och avgränsningssamrådet, enligt bilaga 1. 

2. Överlämnar även de synpunkter som återfinns i skrivelsen från kommunledningsför

valtningens utvecklingsavdelning, vilka kan vara aktuella att ta upp när miljökonse

kvensbeskrivningen är gjord, enligt bilaga 2. 

Beskrivning av ärendet 
Karlshamns kommun genomförde under 2017 ett samråd inför ansökan om nytt tillstånd 

enligt 11 kapitlet miljöbalken för regleringsdammen vid Mien. Tingsryds kommun tog 

beslut om ett yttrande den 21 mars 2017. I det yttrandet betonades vikten av att även ta 

med klimatförändringar i bedömningen. I november 2018 förelade Länsstyrelsen i Kro

nobergs län Karlshamns kommun att ansöka om tillstånd för regleringen av sjön Mien, 

samt att i efterhand få godkännande för avvikelser från tappningsbestämmelserna. 

Under december 2018 beslutade kommunfullmäktige att besvara motionen om Mien 

som reservvatten för Tingsryds kommun med hänvisning till att den kommer att be

handlas i kommunens VA-plan samt påtalas till länsstyrelsen i arbetet med en ny reg

ional vattenförsörjningsplan. I slutet av december fick kommunen i ett underlag för 

kompletterande samråd från Karlshamns Energi och Vatten AB. Tingsryds kommun har 

begärt och fått förlängd svarstid för att kunna behandla ärendet på sammanträdet den 25 

februari. Sökande önskar synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens in

nehåll och utformning samt om de planerade åtgärdernas omfattning, utformning och de 

miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händel

ser. 

Tingsryds kommun var inbjuden till samråd på länsstyrelsen den 15 januari, på grund av 

förhinder kunde anmäld tjänsteperson inte närvara. Ett samråd för berörda organisat

ioner och allmänheten hölls i Gäddeviksås den 4 februari. Vid samrådet deltog kommu

nens landsbygdsutvecklare. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning och ut

vecklingsavdelning samt av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Yttrande från tekniska avdelningen, skiss över miljöbedömningsprocessen 
Yttrande med synpunkter från utvecklingsavdelningen. 
Underlag för kompletterande samråd från Karlshamns Energi och Vatten AB. 

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) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Karlshamns Energi och Vatten AB 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknisk avdelning 
Utvecklingsavdelning 

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-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2019-02-11 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbeteUvagledning/miljobedomning/Miljobedomning-specifik-902.svg 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Carina Axelsson 
0477 442 52 

carina.axelsson@lingsryd.se 

2019-02-11 1 (1) 

Bilaga 1 Tekniska avdelningen 

Yttrande till undersöknings- och avgränsningssamråd Miens reglering 

Tekniska avdelningen har inget att tillägga kring lokalisering, omfattning eller utform

ning. Vi ser det som positivt att dammsäkerhetshöjande åtgärder planeras efter utred

ningen om stabiliteten. Gällande innehåll i miljöbedömningen vill vi påtala följande: 

Under förutsedd miljöpåverkan är det svårt att veta vad som ingår under rubriken 

"Landbaserad naturmiljö". Det som saknas är skyddade växter och djur, samt biologisk 

mångfald, men avsikten är kanske att det ska ingå under förutnämnda rubrik?! 

Det är viktigt att det redogörs i miljökonsekvensbeskrivningen för hela kedjan från på

verkan, till vilken effekt den ger samt vilka konsekvenser som kan uppstå. Det bör 

också finnas en redogörelse för effekter både på kort och lång sikt. Det kan också var 

klokt att skilja på konsekvenser under anläggningsfasen och under driftsfasen av dam

men. 

Lagstiftningen 
Ansökan om vattenverksamhet MB 1 lkap, kräver specifik miljöbedömning enligt 6 kap 20 §, 

och samråd om avgränsningen enligt 6 kap 28 § och 29 §. 

29 § Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 

och innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verk

samhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verk

samheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljö

konsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Av denna lagstiftning följer att vi ska svara på följande punkter: 

A . Verksamhetens eller åtgärdens: 
a. lokalisering, 
b. omfattning och 
c. utformning, 

B. De miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd 

av yttre händelser samt om 
C. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 

Jonas W eidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Carina Axelsson 
VA-chef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2019-02-12 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Synpunkter på underlag för kompletterande samråd gällande ansökan om 
nytt tillstånd för regleringsdammen vid Mien 

Följande synpunkter lämnas härmed från kommunledningsförvaltningens utvecklings

avdelning: 

Mieåns avrinningsområde 
Inom Tingsryds kommun utgör Mieåns vattensystem/avrinningsområde 190 km2 var av 

26 km2 utgörs av sjöar. Totalt omfattar Mieåns avrinningsområde 290 km2
, varav 65,5 

% ligger i Tingsryds kommun. Mieån har sina källflöden i Tingsryds kommun. Flera 

mindre tillflöden rinner ut i sjön Mien varifrån Mieån sedan rinner söderut genom en 

sprickdal mot Blekingegränsen. Hela avrinningsområdet ligger på näringsfattig berg

grund och relativt näringsfattiga jordar. Det naturliga förhållandet för sjöar och vatten

drag i området borde alltså vara näringsfattigt. Myrmarker och humusrika sjöar gör 

vattnet brunt i flertalet sjöar, vilket innebär hög vattenfärg samt hög halt organiska äm

nen. 

Vattenvårdsförbund saknas 
Mieåns vattensystem är det mest orörda i Tingsryds kommun men också det minst un

dersökta. Här finns allt jämt inget vattenvårdsförbund med provtagningsprogram som 

för de andra vattensystemen i Tingsryds kommun (Mörrumsån, Bräkneån och Ron

nebyån ). Sannolikt utför Karlshamns kommun för vattentäktsintresset regelbunden 

provtagning i Mieån men resultaten har i stort hittills inte kommit Tingsryds kommun, 

Miens fiskevårdsområdesförening och Mieåns Vattenråd till del. 

Omfattande årliga kalkningsåtgärder uppströms Mien i Tingsryds kommun 
Den närings- och kalkfattiga berggrunden gör också att området är känsligt för försur

ning. Av denna anledning genomför Tingsryd kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs 

län årligen stora kalkningsåtgärder i Mieåns avrinningsområde uppströms sjön Mien. 

Under år 2018 kalkades genom spridning med helikopter inom Mieåns avrinningsom

råde totalt 291 ton varav 114 ton i sjöar och 177 ton på våtmarker. Dessutom spreds 24 

ton kalk med båt i Hössjön inom Mieåns avrinningsområde. Denna kalkspridning ge

nomfördes under vår och höst 2018. Den totala volymen kalk som 2018 spreds via heli

kopter i Tingsryds kommun uppgick till 422 ton. Detta innebär att Mieåns avrinnings

område fick del av hela 69 % av den totala volymen i Tingsryds kommun 2018. Kalk

ningsåtgärderna i Mieåns avrinningsområde har således en tydlig prioritet inom Tings

ryds kommun. 

1(4) 

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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2019-02-12 2(4) 

Sjön Mien kan komma att anvisas som reservvattentäkt för Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har vid sammanträde 2018-12-10, § 100 be

svarat medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt. Kommunledningförvalt

ningens svar var att Tingsryds kommun kommer uppmärksamma Länsstyrelsen på Mi

ens värde som vattentäkt i deras arbete med att uppdatera den regionala vattenförsörj

ningsplanen. Mien kommer också uppmärksammas i arbetet som pågår med framta

gande av VA-plan och tillhörande VA-policy. Behovet av reservvatten behandlas under 

den för VA-planens planerade workshop med politiker våren 2019. Planen beräknas 

vara färdigställd 2019. 

Landshövdingen i Kronobergs län har i brev 2019-01-31 till kommunstyrelsens ordfö

rande i länets kommuner redovisat att en ny regional vattenförsörjningsplan ska tas fram 

för Kronobergs län. Syftet med planen är att säkra tillgången till vatten på lång sikt, för 

dricksvatten och andra samhällsbehov. Målet är att den nya vattenförsörjningsplanen 

skall vara klar i december 2020. 

Länsstyrelsen i Blekinge län har i följebrev 2019-01-30 informerat om att Blekinges 

regionala vattenförsörjningsplan är antagen. 

Sjön Mien 
Sjön Mien har ett intressant ursprung då den bildats antingen genom ett meteoritnedslag 

eller genom vulkanisk aktivitet. Detta skulle kunna förklara det stora djupet och den 

säregna runda formen. 

Mien är efter sjön Åsnen den största sjön i Tingsryds kommun. Sjöarealen uppgår till 

19,06 km2• Maxdjupet har uppmätts till 42 meter och medeldjupet är beräknat till 15,4 

meter. Vattnet i Mien beräknas ha en omsättningstid på cirka 7 år. 

Mien får sitt vatten från de småsjörika skogsområdena norr och väster om sjön. Tillflö

dena från dessa områden kommer i huvudsak via Lunkbäcken, Drevån, Bastaremåla

bäcken och Hunnamålabäcken. Vid Hönshyltefjorden/Granödammen når Mieåns avrin

ningsområde ända fram till Mörrumsåns strand. Flera fina badplatser finns runt Mien. 

Mienområdet har ett stort regionalt intresse. Mien och Mieån är ett av Tingsryds kom

muns intressantaste och mest opåverkade områden. Inga direkta utsläpp förekommer 

och inga vattenkraftverk heller. Målsättningen är att dessa värden skall bestå. Sjön Mien 

har en intressant geologisk historia som förstärker de mycket stora naturvärdena. Även 

värden för fiskevård är mycket stora. Intressena från Tingsryds kommun för att eventu

ellt använda Mien som vattentäkt (reserv i dagsläget) samt Karlshamns kommuns uttag 

av råvatten i Långasjön i Mieån gör det särskilt viktigt att den fina vattenkvaliteten bi

behålls. Med utgångspunkt från dessa behov och värden är avsaknaden av ett mellan

kommunalt samarbete värt att notera. 

Största hotet mot sjöns vattenkvalitet är sannolikt allt jämt försurningen. Tack vare om

fattande kalkningar är situationen under kontroll men nedfall och urlakning av försu

rande ämnen fortsätter. Fortsatt kalkningsverksamhet i sjöar och våtmarker uppströms 

Mien är därför av största vikt. Ett utökat samarbete i ett vattenvårdsförbund skulle 

kunna medföra en större och mer samlad förståelse för att genomföra fortlöpande åtgär

der som kan skydda och förbättra det unika vattnets kvalitet. 

Åtgärderna för att skydda Mien och dess vatten måste även ske i själva sjön Mien. De 

kraftiga vattenståndsvariationerna i sjön under senare år (främst under den omfattande 
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torrperioden 2018) skadar på flera sätt sjöns höga naturvärden. Inom de torrlagda 

strandpartierna har landbaserad växtlighet - buskar, träd och gräsväxter - börjat etablera 

sig längs sjön Miens stränder. På detta vis hotas sjön Miens rena stränder att bli igen

växta. Därmed förändras sjön och dess natur- och landskapsmässiga värden i kraftigt 

negativ riktning. I syfte att minska risken för denna igenväxning av Miens strandområ

den anser Tingsryds kommun att dagens nedre tappningsgräns (tröskelhöjd) på 94,48 

meter över havet höjs till 94,58 meter över havet. Samtidigt anser Tingsryds kommun 

att den övre dämningsgränsen skall höjas från nuvarande 95,38 meter över havet till 

95,48 meter över havet. Därmed bibehålles den totala tappningsvolymen på totalt 90 

centimeter. För att informera berörda parter och skapa ett handlingsutrymme i dialog 

och samförstånd föreslår kommunen att aviseringar skall sändas till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län och Tingsryds kommun när 10 centimeter över nedre tappnings gräns 

och när 10 cm under övre tappnings gräns uppnåtts. På detta vis uppnås en typ av buf

fertzon med möjlighet till tids- och volymmässigt handlingsutrymme för berörda parter. 

(10 centimeter vattenvolym i sjön Mien motsvarar en vattenvolym på ca 1 900 000 m3
). 

Vidare kan genom de redovisade tappnings- och dämningsgränsema de viktiga repro

duktionsområdena för siklöja i bl a Laxasand och Hunnamålaviken avsevärt förbättras. 

Genom högre vattennivåer i sjön får även laxöringen förbättrade möjligheter att nå re

produktionsområden i Lunkbäcken, Drevån, Bastaremålabäcken och Hunnamålabäcken. 

Klimatförändringar, som senast kunde konstateras under 2018, innebär att torrperioden 

har förlängts med 7 veckor från oktober till december år 2018. Nuvarande tappningsta

bell är låst till datum. Detta måste förändras och anpassas till de oförutsägbara behov 

som klimatförändringarna kan komma att medföra över tid. 

Det anses viktigt att tillräcklig vattenvolym tappas till Mieån så att den biologiska fau

nan kan hållas vid liv. Här avses öringen, flodpärlmusslan och andra djur och växtarter. 

En tappning på 200 liter per sekund är sannolikt ett absolut minimum för att klara de 

biologiska värdena i Mieån. 

En mätstation för fortlöpande registrering av tappade vattenvolymer från Mien skall 

installeras vid Miens utlopp när dammen byggs om. För närvarande finns flödesmätare i 

Mieån först vid Loberget samt vid Långasjön. Automatreglerade dammluckor och fast 

modem mätutrustning för vattenvolymer och vattennivåer torde ge goda förutsättningar 

för en behovsanpassad och ansvarsfull reglering av tappningen till Mieån. 

För att behålla och utveckla den biologiska mångfalden i Mieåns avrinningsområde är 

det av vikt att fria vandringsvägar/faunapassager anläggs i samband med att reglerings

dammen för Mien byggs. Faunapassagen skall byggas så att fisk och andra vattenle

vande djur och växter skall kunna passera i båda riktningarna såväl uppströms som ner

ströms. För öringbeståndet är detta särskilt viktigt att anlägga i Mieån eftersom fisken 

under torrperioder (bl a 2018) på grund av vattenbrist inte kan komma till lekplatserna i 

de olika åarna och bäckarna uppströms Mien. Det är således viktigt att öringen kan be

redas möjlighet att leka nerströms Mien i Mieån och att de yngre fiskarna utan hinder 

kan simma uppströms till Mien där de kan leva och växa sig stora. Genom fastställd 

minimitappning tryggas visst vattenflöde i Mieån under hela året. Faunapassagema skall 

omfatta hela sträckan från sjön Mien förbi kvarn- och sågverksanläggningen till sam

manflödet mellan östra och västra åfåran. Om turbiner kommer att tillåtas skall fingaller 

installeras på lämpligt sätt så att fisken förhindras att komma in i turbinerna och därmed 

skadas/dödas. Vattenhastigheten vid fingaller/grindar får inte bli större än att fisken kla

rar detta. Platser för lockvatten till fiskvägar och utloppsvatten från utskov skall ges en 
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optimal placering ur fiskvandringssynpunkt. Platser för utskovsvatten skall anordnas så 

att fisken inte dödas i fallet. Västra åfåran är smal vilket gör att vattenhastigheten och 

den hydrauliska belastningen blir mycket hög. Detta medför att svagsimmande fiskar får 

svårt att vandra uppströms. Denna strömsträcka bör därför bli föremål för en försiktig 

biotopvård med utläggning av stenblock kombinerat med leksten. På detta sätt kan lek

områden tillskapas även inom denna del av Mieån. Östra åfåran bör göras tillräcklig 

som utloppsränna med kapacitetsreserv om biotopvårdande åtgärder i västra åfåran sän

ker vattenflödeskapaciteten. 

Åtgärderna i samband med byggandet av regleringsdammen vid Mien bör tillvarata alla 

möjligheter att skydda och gynna det värdefulla beståndet av öring i Mieån, Mien och i 

de uppströms Mien belägna vattendragen. De åtgärder som vidtas i samband med den 

nya regleringsdammen vid Mien kommer att få avgörande betydelse för fiskens utveckl

ing på mycket lång sikt- sannolikt i hundraåriga tidsperspektiv. Av denna anledning är 

det av största vikt att de biologiska värdena tryggas i det kommande målet gällande nytt 

tillstånd för regleringsdammen vid Mien och övrig vattenverksamhet i det aktuella om

rådet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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1 INLEDNING 

1.1 NYVA-HUVUDMAN 

Den 1 januari 2019 kommer VA-enheten i Karlshamns kommun att bolagiseras och ingå under 

Karlshamn Energi AB som ett dotterbolag, Karlshamn Energi Vatten AB. Eftersom regleringsdammen 

vid Mien bedöms vara en del av den allmänna VA-anläggningen i Karlshamns kommun kommer 

sökande för ansökan om nytt tillstånd för dammen att vara Karlshamn Energi Vatten AB (sökanden). 

1.2 GENOMFÖRT SAMRÅD 

Karlshamns kommun genomförde tillsammans med Mieåns Vattenregleringsförening under år 2017 ett 

samråd inför ansökan om ett nytt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för regleringsdammen vid Mien. 

Samrådet omfattade följande: 

• ny vattenhushållning för regleringsdammen 

• anläggande av en faunapassage vid dammen i den västra fåran 

• dammsäkerhetshöjande åtgärder (utformningen var ej fastställd) 

Samrådsmöte enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) genomfördes den 9 februari 2017, med representanter 

från Länsstyrelsen i Kronobergs län, Miljöförbundet Blekinge Väst samt Tingsryds kommun. Under 

perioden 27 februari till 24 mars 2017 genomfördes samråd med fastighetsägare kring Mien och 

Mieån, berörda föreningar och allmänheten . Under samrådet inkom synpunkter från 15 intressenter 

som hanteras vidare med det kompletterande samrådet. 

1.3 KOMPLETTERANDE SAMRÅD 

Efter det att utredningar om dammens stabilitet färdigställdes blev det klargjort att omfattande 

dammsäkerhetshöjande åtgärder krävs. En omfattande förstudie över möjliga åtgärder har genomförts 

och sökanden har därefter beslutat att riva den befintliga dammen och bygga en ny ersättningsdamm 

på samma plats. Åtgärderna är tillståndspliktiga enligt 11 kapitlet miljöbalken. Detta innebär att en 

specifik miljöbedömning ska genomföras, en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i ett 

samrådsförfarande och att prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen. 

Till följd av de extrema väderförhållanden som varit i södra Sverige sedan år 2016 har det inte varit 

möjligt att följa gällande vattenhushållning vid Miens utlopp utan att äventyra den ~llmänna 

dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Sökanden avser att fortsatt reglera för att säkerställa 

dricksvattenförsörjningen fram till dess att en ny vattendom erhållits. Länsstyrelsen beslutade 2018-

11-16 att förelägga Karlshamns kommun och Mieåns vattenregleringsförening UPA att senast den 30 

april 2019 till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt inkomma med en ansökan om 

godkännande i efterhand för avvikelser från tappningsbestämmelser enligt dom VA 58/1985 meddelad 

den 28 augusti 1989. Ansökan om nytt tillstånd omfattar därför även en ansökan om godkännande för 

avvikelse från gällande vattenhushållning enligt 11 kap 16 § miljöbalken. 

Detta samråds underlag utgör utgångspunkt för ett kompletterande samråd till samrådet som 

genomfördes år 2017 och avser: 

• mindre justering av förslag till ny vattenhushållning 

• dammsäkerhetshöjande åtgärd 

• godkännande för avvikelse från gällande vattenhushållning. 

Utifrån det genomförda samrådet bedömer sökanden att det kompletterande samrådsförfarandet kan 

genomföras som ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd. 
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1.3.1 Genomförande av kompletterande samråd 

Föreliggande handling utgör underlag för det kompletterande samrådet som enligt bestämmelserna i 6 

kap 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner 

och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten . 

Sökanden önskar synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 

samt om de planerade åtgärdernas omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan 

antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

Ett samrådsmöte med myndigheter och Tingsryds kommun kommer att hållas den 15 januari, 

2019 kl 10:00 på Länsstyrelsen i Växjö. 

Ett samrådsmöte för enskilda berörda, organisationer och allmänheten kommer att hållas den 4 

februari, 2019 kl 18:00 i Gäddviksås Bygdegård. 

Samrådsyttrande lämnas på via brev eller mail till Linda Holm, Box 174, 374 23 Karlshamn, 

alternativt till linda.holm@karlshamnenergi.se. Yttrande önskas senast den 18 februari 2019. 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökande 1: 

Sökande 2: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-post: 

Platsnamn 

Kommun och län: 

Fastighetsbeteckning: 

SjölDVISS 

Karlshamn Energi Vatten AB 

Box 174 

374 23 Karlshamn 

Mieåns vattenregleringsförening UPA 

c/o Strömmafastigheter AB, Strömmavägen 28, 

374 32 Karlshamn 

Marika Mårtensson 

0454-814 44 

marika.martensson@karlshamnenergi.se 

Regleringsdammen vid Miens utlopp 

Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Midingsbråte 1 :49, Midingsbråte 1 :50, Gäddeviksås 1 :62 

Tingsryds kommun. 

ID SE625184-144083 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 JUSTERING AV NY VATTENHUSHÅLLNING 

Vid det tidigare samrådet presenterades förslag till en ny vattenhushållning. Under den pågående 

avvikelsen har denna vattenhushållning i huvudsak tillämpats och behov av en mindre justering har 

identifierats. Justeringen innebär att den kalenderberoende minimitappningen enligt föreslagen 

reglerstrategi har justerats för maj månad, se Figur 1. 
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Figur 1 Föreslagen tappningsställare med den tidigare utformningen är markerad med gul färg . 

3.2 DAMMSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRD 

3.2.1 Bakgrund 
Eftersom Mien utgör källan till huvudvattentäkten för Karlshamns kommun är sökanden beroende av 

en väl fungerande reglering och en tät och driftsäker anläggning. Stabilitetsberäkningar har visat att 

dammen i befintligt skick inte uppfyller dagens riktlinjer och vid utvärdering av betongkärnor, upptagna 

vid kärnborrning genom dammpelarna, har betongen dessutom bedömts vara in homogen med många 

svaghetszoner. 

3.2.2 Rivning 
Rivningen av de befintliga dammarna beräknas medföra följande rivningsmassor: 

• ca 1455 m3 rivningsmassor 

• från en ca 315 m2 yta bergrensning 

Av dessa bedöms 850 m3 kunna återanvändas. 

3.2.3 Utformning av ersättningsdamm 

För att uppnå erforderlig dammsäkerhet har sökanden utifrån genomförda alternativutredningar 

beslutat att riva den befintliga dammen och bygga en ny på samma plats. Ersättningsdammen är 

utformad utifrån följande: 

• den ska vara stabil och uppfylla gällande krav på dammsäkerhet 

• den ska i möjligaste mån avbörda 100-årsflödet vid dämningsgränsen 

• den ska förses med två utskov på 3 m vardera för högra (västra) dammen 

• den ska förses med tre utskov på 3 m vardera för vänstra (östra) dammen, 

• utskovens ska förses med fjärrmanövrerade planluckor 

• den västra dammen ska förses med ett inlöp för faunapassage. 
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I figurerna nedan visas principskisser över utformning av ersättningsdammen, dammen i västra fåran 

Figur 2 och dammen i östra fåran i Figur 3. 

~---

Figur 2 Utformning av den nya dammen i västra fåran 

Figur 3 Utformning av den nya dammen i östra fåran 

3.2.4 Muddring 
Behov av muddring närmast uppströms och nedströms dammarna kommer att bedömas i 

projekteringsskedet. 

3.2.5 Genomförande 

---~- .. ~ 

Under rivnings- och byggtiden stängs en fåra i taget av vid respektive fåras inlopp genom en 

fångdamm. Fångdammar kan utformas på olika sätt, men det föreslås i detta fall att de utförs som 

jordfångdammar genom att fyllning tippas vid respektive fåras inlopp, se Figur 4. 

Arbeten kommer att planeras så att den fångdamm som stänger av högra (västra) fåran kan rivas vid 

extrema flöden, för att undvika översvämning nedströms vänstra (östra) dammen. 
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t 

Figur 4 Princip för jordfångdammar. I praktiken stängs en fåra i taget av medan ny damm i avstängd fåra byggs. 

3.2.6 Arbetstider 
Genomförandet av planerade åtgärder kommer att genomföras under vardagar på dagtid. Det bedöms 

ta ca ett år för rivning och uppbyggnad av respektive damm. 

3.2. 7 A vfa/1 
Planerade åtgärder medför masshantering för fångdammarna samt för tillfälliga vägar och arbetsytor. 

Endast rena anläggningsmaterial kommer att användas. 

Det rivningsavfall som kommer uppstå är normalt avfall från bygg- och anläggningsverksamhet, såsom 

sten , berg , jordmassor, betong, formvirke, metallkonstruktioner samt sly och stubbar. Schakt- och 

rivningsmassor kommer i möjligaste mån att återanvändas, alternativt köras för hantering på godkänd 

avfallsanläggning. 

3.2.8 Utsläpp till luft 

Planerade åtgärder kommer att medföra emissioner till luft samt buller från transporter och från 

arbetsmaskiner under anläggningsskedet. För att minimera negativ påverkan kommer planering av 

anläggningsarbetet ske med hänsyn till omgivningen och människors hälsa. Det avser t. ex val av 

arbetstid, hur maskinerna ställs upp och skärmas av samt vilka vägar som används för transport av 

schaktmassor och anläggningsmaterial. 

3.2.9 Planerade skyddsåtgärder 

Eftersom genomförandet sk~r inom vattenskyddsområde kommer krav ställas på att arbetsmaskiner 

som används ska vara försedda med slangbrottsventiler. Likaså kommer krav ställas på att de smörj

och hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven i Svensk standard. 
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Genom att anlägga respektive fångdamm vid lågflödesförhållande kan utskoven i den aktuella fåran 

stängas strax före det att fångdammen anläggs så att grumling minimeras. Efter sedimentering sänks 

den tillfälliga vattenytan sakta av. 

3.2.10 Alternativ dammsäkerhetshöjande åtgärd 

En förstudie över renoveringsalternativ har genomförts, liksom en utredning avseende alternativ 

lokalisering av ersättningsdammen. 

3.3 AWIKELSE FRÄN GÄLLANDE VATTENHUSHALLNING 

3.3.1 Bakgrund 
Under de senaste årens extrema flödessituationer har det kunnat konstateras att gällande vattendom 

inte kan säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun och sedan år 2016 

har det inte varit möjligt att följa gällande vattendom. 

Den pågående avvikelsen och en strategi för regleringen är förankrad genom ett flertal möten och 

kontinuerlig dialog med såväl tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen i Kronoberg, pågående ärende Dnr 

535-3496-2016) som intressenter och allmänhet. Ett kontrollprogram som avser avvikelsens påverkan 

på allmänna och enskilda intressen, samt en kommunikationsplan avseende förändringar i regleringen 

har upprättats och justerats vid behov. Information om vattennivån i Mien och regleringen av flödet 

skickas sedan juni 2016 en gång per vecka till myndigheter och berörda intressenter. 

3.3.2 Översiktlig beskrivning av avvikelsen 

Under höst och vinter 2015/2016 var nederbörden i södra Sverige lägre än normalt, vilket medförde att 

grundvattenmagasinen inte fylldes på i normal omfattning. I juni 2016 var nivån i Mien så låg att det 

var nödvändigt att frångå gällande vattenhushållning om dricksvattenförsörjningen i Karlshamn inte 

skulle äventyras. Trots ovanligt höga flödesförhållanden vintern 2017/2018 medförde den extremt låga 

nederbörden under följande vår och sommar att nivån i Mien återigen är väldigt låg hösten och vintern 

2018. 

Allt sedan juni 2016 har det inte varit möjligt att återgå till gällande vattenhushållning, även om 

tappningen under kortare perioder har sammanfallit med vad som anges i tappningsställaren. 

Situationen med flera på varandra följande år med både extremt låga och extremt höga 

flödesförhållanden har tydligt visat att den gällande vattenhushållningen inte är funktionell med hänsyn 

till det magasineringsbehov som vattentäkten nedströms medför, men inte heller med hänsyn till 

naturvärden uppströms och nedströms regleringsdammen . 

Syftet med avvikelsen är att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun 

genom att magasinera erforderliga volymer så att avsänkning av Mien vid nivåer lägre än 

tröskelhöjden (+94,48) kan undvikas. 

Tappningen sedan år 2016 har i stort sett skett enligt den föreslagna vattenhushållningen som 

presenterades vid tidigare samråd. Vissa undantag har gjorts och några behov av justeringar har 

identifierats. 

3.3.3 Resultat av avvikelsen 
Med den tillämpade tappningen har vattennivåer i Mien lägre än tröskelhöjden kunnat undvikas under 

perioder med torka och vattenförsörjningen har kunnat upprätthållas med huvudvattentäkten. Figur 5 

visar uppmätta nivåer i Mien 2016-2018 i jämförelse med veckomedelvärden beräknade på 10 

respektive 25 år. 
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Figur 5 Uppmätta vattennivåer i Mien 2016-2018 

3.4 NOLLAL TERNATIV 

Nollalternativet innebär att vattenhushållningen enligt gällande vattendom följs nu och i framtiden, 

samt att inga åtgärder vidtas för faunapassage eller höjd dammsäkerhet. 

4 LOKALISERING 

För beskrivning av platsen, omgivningen och aktuella planer hänvisas till utskickat underlag för 

genomfört samråd. 

5 MILJÖNS KÄNSLIGHET SOM KAN BLI 
PÅVERKADE 

För beskrivning av hydrologi, skyddade områden, naturvärden, skyddade arter, miljökvalitetsnormer, 

närboende, kulturmiljö och landskapsbild hänvisas till utskickat underlag för genomfört samråd. 
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6 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

6.1 MÄNNISKORS HÄLSA 

Sökta åtgärder bedöms ha medfört och komma att medföra positiva konsekvenser för människors 

hälsa. Den föreslagna vattenhushållningen medför en balanserad magasinering i Mien som 

säkerställer dricksvattenförsörjningen för 29 000 abonnenter i Karlshamn. 

6.2 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Den föreslagna vattenhushållningen är framtagen med indata som är korrigerade med en klimatfaktor 

framtagen av SMHI. 12 olika klimatscenarier är analyserade. De dammsäkerhetshöjande åtgärderna 

säkerställer dammens stabilitet och funktionalitet för reglering vid extrema flödesförhållanden. 

Sammantaget bedöms sökta åtgärder medföra positiva konsekvenser avseende sårbarhet för 

klimatförändringar. 

6.3 VATTENMILJÖ 

Sökta åtgärder bedöms sammantaget medföra positiva åtgärder för vattenmiljön: 

• faunapassagen medför ökad upp- och nedvandring från Mien 

• ett ekologisk hållbart minflöde gynnar vattenlevande arter i Mieån 

• minskad negativ påverkan på vattenlevande arter i Mien genom att vattennivåer lägre än 

tröskelhöjden har kunnat undvikas med avvikelsen 

• risken för dammbrott minskar med de dammsäkerhetshöjande åtgärderna. 

Det finns risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten under anläggningsskedet. Skyddsåtgärder 

vidtas för att minimera påverkan. 

6.4 LANDBASERAD NATURMILJÖ 

Sökta åtgärder bedöms medföra en liten negativ konsekvens vid regleringsdammen under 

anläggningsskedet. 

6.5 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD 

Att ersätta befintlig damm med en ny kommer att medföra negativa konsekvenser för kulturmiljön . En 

antikvarisk utredning över platsen har tagits fram vilken utgör underlag för de hänsyn som kommer 

planeras. 

6.6 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

Sökta åtgärder och avvikelsen från vattenhushållningen bedöms inte ha medfört eller komma att 

medföra några konsekvenser avseende friluftsliv och rekreation. 

6.7 BULLER OCH UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp till luft och buller bedöms medföra en liten negativ konsekvens under anläggningsskedet. 
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6.8 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

En balanserad magasinering vid Mien bedöms medföra god hushållning med sötvatten vilket medför 

positiva konsekvenser för såväl människor som naturvärden. 

7 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att tas fram avser: 

• ansökan om nytt tillstånd för regleringsdammen enligt 11 kap miljöbalken, vilken inkluderar ny 

vattenhushållning, samt rivning av befintlig damm och anläggande av en ersättningsdamm 

med faunapassage 

• ansökan om godkännande enligt 11 kap 16§ miljöbalken för awikelse från gällande 

vattenhushållning . 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehållsförteckning anges nedan: 

• Icke teknisk sammanfattning 

• Inledning 
o Administrativa uppgifter 

o Uppdraget 

o Bakgrund till ansökan 

o Samråd och betydande miljöpåverkan 

• Metod för miljökonsekvensbeskrivning 

o Avgränsning 

o Bedömningsgrunder 

• Sökta åtgärder 
o Geografisk placering 

o Utformning 

o Genomförande 

o Höjdsystem 

o Tidplan 

• Alternativ 
o Alternativa åtgärder 

o Nollalternativ 

• övergripande områdesbeskrivning 

o Berört vattenområde 

o Gällande planer 

o Boende i området 

o Berörda aktörer 

• Underlag för bedömning 

o Miljömål 

o Miljökvalitetsnormer 

o Riksintressen 

o Områdesskydd 

• Konsekvensbedömning 

o Människors hälsa 
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o Sårbarhet för klimatförändringar 

o Vattenmiljö 
o Landbaserad naturmiljö 

o Kulturmiljö och landskapsbild 

o Friluftsliv och rekreation 

o Buller och utsläpp till luft 

o Hushållning med naturresurser 

• Hållbar utveckling 

• Samlad bedömning 

• Redovisning av sakkunskap 

• Bilagor 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

natuNetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling . I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 37 

Yttrande nytt tillstånd Vattenregleringsdammen Mien 
Dm KS/2019:99 4.14.4 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott åte1Temitterar till 

kommunledningsförvaltningen med uppdrag att sammanställa 

beslutsunderlag och yttrande till kommunstyrelsens extra sammanträde 

2019-02-14. 

Beskrivning av ärendet 

I november 2018 förelade Länsstyrelsen i Kronobergs län Karlshamns 

kommun att ansöka om tillstånd för regleringen av sjön Mien, samt att i 
efterhand få godkännande för avvikelser från tappningsbestämmelsema. 

I slutet av december fick Tingsryds kommun i ett underlag för 

kompletterande samråd från Karlshamns Energi och Vatten AB. Tingsryds 

kommun har begärt och fått förlängd svarstid för att kunna behandla ärendet 

på kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari. Sökande önskar 

synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning samt om de planerade åtgärdernas omfattning, utfonnning och 

de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av 

yttre händelser. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen med uppdrag att sammanställa 

beslutsunderlag och yttrande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott kallar till extra sammanträde 2019-

02-14 där ärendet behandlas. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Mikael 

Jeanssons yrkande. 

I Utdragsbestydrande 
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~Tiru!sryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

usterare 

§ 39 

Taxa Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dm KS/2019:157 1.3.l 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Höja medlemsavgifterna för onödigt automatiskt brandlarm från 
nuvarande 4074 kronor (exkl. uppuppräkning PKI 2018) till 5830 
kronor per tillfälle. 

2. Fastställa följande taxor: 

Automatiska brandlarm 
- Nyinstallation/avtalstecknande av tillkommande anläggning 2440 

kronor. 

Insatser ej räddningstjänst "Hiss larm" 
- Ej räddningstjänst, "Hisslam1", 5830 kronor per tillfälle. 

Sotning och brandskyddskontroll 
- Enkel beskrivning (provryckning ingår ej) 1200 kronor inklusive 

inställelseavgift. 

- Kvalificerad besiktning (Prov1yckning ingår) 1800 kronor inklusive 
inställelseavgift. 

Beskrivning av ärendet 

Pörbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 2018-12-06 § 49, 
föreslår medlemskommuner besluta om föreslagna avgifter och taxor för 
2019. Avsikten är att skapa samsyn och likartad hantering av flera 
förekommande räddningstjänstärenden inom Kronobergs län. 

Beslutsunderlag 

Beslut Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 49 Taxor 2019, 2018-12-06 

Utdrags bestyrkande 
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Justerande sign 

Sida 10 av 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

Dnr. 2018/188 - 050 

Taxor 2019 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1) Föreslå medlemskommunerna höja avgiften för "onödigt 

automatiskt brandlarm" från nuvarande 4 074 kronor (exkl 
upprälming PICT 2018) till 5 830 luonor per tillfälle. 

2) Föreslå medlemskommunerna att fastställa följande taxor: 
Automatiska brandlarm 
- Nyinsta11ation/ avta1steclmande av tillkommande anläggning, 
2 440 kronor. 
Insatser ej räddningstjänst, "hisslarm" 
- Ej räddningstjänst, "hisslarm", s 830 kronor per tillfälle. 
Sotning och brandslcyddsk.ontroll 
-Enkel besiktning (provtryckning ingår ej), 1200 kronor 
inldusive inställelseavgift. 
- Kvalificerad besiktning (provtryckning ingår) 1 800 kronor 
inldusive inställelseavgift. 

3) I övrigt fastställa Räddningstjänsten Östra Kronobergs taxor och 
avgifter för 2019 och redovisa delegationsbeslutet om taxor till 
respektive kommunfullmäktige i Uppvidinge, Lessebo och 
Tingsryds kommuner. 

Ärendebeslu·ivning 
För att skapa samsyn och likartad hantering av flera förekommande 
räddningstjänstärenden inom Kronobergs län föreslås taxan för 
"onödigt automatiskt brandlarm" höjas till 5 830 kronor per tillfälle. 
Ta ut avgift vid nyinstallation/ avtalsteclmande av tillkommande 
brandlarmanläggning om 2 440 kronor. Även ta ut avgift om 5 830 
kronor per tillfälle för insatser ej räddningstj änst, "hisslarm". 

Besiktning utförs bl.a. i samband med nyinstallation och då vanligtvis 
av entreprenör. Det kan dock inte helt uteslutas att besiktning kan 
komma att utföras av förbundets brandskyddskontrollant. För den 
skull finns behov av att besluta om en taxa för nämnda åtgärd. 
Besiktningsavgiften föreslås fastställas till 1 200 kronor inldusive 
inställelseavgift för s.k. enkel besiktning (provtryclming ingår ej), 
respektive 1 800 kronor inldusive inställelseavgift för s.k. kvalificerad 
besiktning (provtryckning ingår). 

Utdrags bestyrkande 
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_j 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Taxor § 49 fortsättning 

Sida 11 av 2 0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

Dnr. 2018/188 - 050 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har delegation på att för varje 

kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i sina taxor antagna fasta 

avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober 

månad. Räddningstjänstförbundets taxor för 2019 är uppräknade 

med 2,4 % vilket är prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) 

2019 års taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östrn ICl'Onoberg 

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndig- 2018 2019 

hetsutövning 

A, PERS0NALK0STNAD 

Personalkostnad, timdebitering oavsett vecko-

dag och tidpunkt, gäller även svets- och säker-

hetsvakt 529kr pertlm 542kr pertim 

Lyfthjälp Faktisk personalkostnad Faktisk personalkostnad 

Instrulctör 688 kr per tim 705kr pertim 

Minsta Minsta 

B, TRANSP0RTICOSTNAD kostnad kostnad 

1. Lätt fordon + personalkostnad 3 kr perlan 106k1· 3 lcr per km 10Bkr 

2, Tungt fordon + personalkostnad 5kr perlan 476kr 5 lu· per km 48Bkr 

3, Tungt släpfordon kopplat till tungt fordon. 3lu· perlan 53kr 3k1· per km 54k1• 

. 4. Te1Tängfordon (mindre) + personalkostnad 
223lu· pertim 229kr pertim 

c. HÄVARE 

1. Kostnad 1:a timmen+ 5100 kr/km 953lu· 976 kr 

2, Följande timmar 741kr 759kr 

D. PUMPNING 

1. Länspump 212lu- pertim 217lu· pertim 

2, Motorspruta klass I 318kr pertim 325kr pertim 

3, Motorspruta klass II 424lu· pertim 434lu· pertim 

4, Motorspruta klass III 529 lu· pertim 542 lu· pertim 

E. ANDNINGSSICYDD 

Luftfyllning 

1, Tryclduftsflaska 265lu· 271 lcr 

IContJ.'011 

2, Konb·oll och justering 228kr 233lu-

3. Reparation ( exld reservdelar) 476 kr pertim 488lu· pertim 

Justemnde sign Utdt·ngsbestyl'lrande 

- ~ V/1a W,-l~tx 
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Sida 12 av 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

Taxor § 49 fortsättning Dnr. 2018/188- 050 

F. SLANGAIIBETEN 

1. Tvättning, torkning 

2. Lagning 

3, Omkoppling 

4. Byte av packning 

G. UTHYRNING AV MATERIAL 

1. El generator 

2. Grenrör 

3, Handbrandsläckare 

4, Luftbehl\llare 

5,1 Länspump, el 

5.2 Länspump, bensin 

6. Rökfläkt 

7. Skarvstege 

8,1 Slang, ldass I 

8.2 Slang, ldass II 

9, Stålrör 

10, Trycltluftsapparat 

11, Vattencontainer 

12, Vattensugare 

H, 

1, 

2, 

Utryckning för onödigt larm 

Ingripande vid fellarm 

<2kW 

<5kW 

>5lcW 

FÖRBRUICNINGSMATERIEL 

Absol 

. Zugol 

Engångsläns 

Juste1•ande sign 

15okr 

49kr per hål exkl lagning-
slapp 

150 kr per st exkl hylsa 

67kr 
per st exld paclming 

42lu· 40Bkr 

55lu· 51Bkr 

73kr 733k1· 

73lu· 

73kr exltl. omladdning 

85kr exld. fyllning 

24kr pertim 163kr 

3okr pertim 247kr 

42kr pertim 40Bkr 

73kr per del 

211kr per längd 

127kr per längd 

73lu· 

42lcr pertim 40Bkr 

266kr per dag 

24kr pei·tim 163k1· 

154kr 

5olcr 

154kr 

68lu· 

43kr 

56lu· 

75kr 

75kr 

75lu· 

87lcr 

25lcr 

3olu· 

43 ler 

75lcr 

216 lcr 

130 Ju· 

75lcr 

43 lcr 

272lu· 

25lu· 

1681 lcr 

130 lu· 

217lcr 

per hål exkl lagnings-
lapp 

per st exld hylsa 

per st exld packning 

417kr 

53ok1· 

75ok1-

exld. omladdning 

exld, fyllning 

pertim 167kr 

pertim 253kr 

pertim 417kr 

per del 

per längd 

per längd 

pertim 417k1· 

per dag 

pertim 167k1-

953 lcr pei· 6 m 976 lu- per 6 m 

*) Gnmdavgift 212 kr oavsett antal *) Gnmdavgift 217 kl' oavsett antal 6 

6 m-längde,• m-längder 

UtdragsbcstyJ.•lcande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 13 av 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

Taxor § 49 fortsättning Dnr. 2018/188 - 050 

KOMMENTARER OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 

I TIMDEBITERING 

Kommunen får ej ta ut högre avgift än vad självkostnaden är. Angivet belopp bör modifieras om 

självkostnaden är högre. 

Timdebitering kan komma attjustet·as beroende på kommande löneförhandlingar. 

Påböijad timme rälmas som hel timme. 

II TRANSPORTKOSTNAD 

Kostnad enligtA tillkommer vid Bl, 2 och 4. Kostnad enligt B2 och B3 tillkommer 

dessutom vid B4. Med lätt fordon avses personbil eller motsvarande. Med tungt fordon 

avses räddningstjänstfordon, typ brandbil. 

nr HÅVARE, PUMPNING 

Transpo1tkostnad tillkommer. 

IV UTHYRNING 

Där inget annat anges avser kostnaden dygnshyra exld. drivmedel. Minsta lcostnad = 

dygnskostnad vid uthyrning mer än ett dygn. P!l.börjat dygn rälmas som helt dygn och 

påbörjad timme som hel timme. KostnadA och B kan tillkomma. För uthyrning gäller 

priserna upp till 5 dygn. Därefter sker debitering med 50 % av gällande dygnspris. 

FÖL· punkt 3 tillkommer avgift för fyllning enligt gällande marlmadspriser. 

För punkt 4 och 11 tilllcommer kostnad enligt E 1. 

Maximal hyreskostnad är nyanskaffningsvärde. 

2oi9 års ta.-...:a ffö, tillsyn enligt LSO och LBE (Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778 respektive Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor, 2010:1011) 
20i8 

2019 

1. Grundbelopp, inlduderar administrativ granskning, 1906 kr 1952 kr 

en (1) timmes tillsyns-besök, trnnsporter och efterar-
beten 

2, Därefter debiteras påböijad halvtimma med halv tim- 953 lu'ftim 976 lu· 

taxa, 488 ler 

Vid annan tillsyn och besiktning på begäran gäller taxa enligt punkt 1 och/eller punkt 2 exempelvis vid tillsyn av fcirsäljningsstäl

len fyrverkeri. 

Vid samråd enligt§ 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor gäller taxa enligt punkt 2. 

Justerande sign Utdragsbestyrlcande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 14 av 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förbundsclirektionen 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

Taxor§ 49 fortsättning Dnr. 2018/188 - 050 

Tillstånd föl' hantering av brandfarliga varor 

1, Grundbelopp, innefattar ankomstregistrering 1906 Ju, 1952 lu· 
(relaterat till (1·elaterat till 

mängd/antal ci- mängd/antal ci-
sterner) sterner) 

2, Administrativ granslming, platsbesök, medgivande av 953 lu·/tim 976 kr/tim 

diiftsättning, godkännande av föreståndare etc, debi-
teras enligt timtaxa motsvarande faktisk tid som ären-
det kräver, Påbörjad halvtimma debiteras med halv 
timtaxa, 488 kr. Resor debiteras ej, 

3. Mindre änd1ing, ex. byte av ägare, grundbelopp 1906 kr 1952 la· 

4. Avslag 1906 kr 1952 lu· 

Tillstånd för hantering av explosiva va1•or 

1. Grundbelopp, innefattar ankomstregistrering 1906 Jo, 1952 lu· 

2, Administrativ granslming, platsbesölc, medgivande av 953 lu·/tim 976 kr/tim 

driftsättning, godkännande av föreståndare etc, debi-
teras enligt timtaxa motsvarande faktisk tid som ären-
det lu·ävcr, Påbö1jad halvtimma debiteras med halv 
timtaxa, 488 ler, Resor debiteras ej. 

Enbart överföringstillstånd, inldusive godkännande av föreståndare 

1. Grund.belopp, (administrativ granslming) 1906 kr 1952 Ju· 

Godkännande av föreståndare, utöver i ansökan angi- 953 lu·/ 976 lu·/ 

ven/angivna person person 

Beslutsunderlag 
Förslag till 2019 års taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 

sammanträde 

Beslutet skickas till 
Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 
Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 
Lessebo kommun, kommunfullmäktige 

Juste1•ande sign Utdragsbestyi•lcande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 40 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2018 
Dm KS/2019:150 1.5.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna bifogad rapport Utvärdering av kommunens interna 

kontroll 2018. 

2. Samtliga nämnder ska rapportera in en fullständig ROV-analys som 

grund för sitt urval av intern.kontrollpunkter. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 

till kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 

kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas gransknings

rapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rappmteras till 

kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Arendets beredning 

Kommunkansliet har i en rapport gj 01t en samlad utvärdering enligt ovan. 

Utvärderingen är gjord utifrån de granskningsrappmter som kommunens 

nämnder och styrelser lämnat in till kommunledningsförvaltningen samt 

utifrån kansliets erfarenheter av processen med intern kontroll. 

Föt·slag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott ska föreslå 

kommunstyrelsen besluta att samtliga nämnder ska rappo1tera in en 

fullständig ROV-analys som grund för sitt urval av internlcontrollpunkter. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 

Jeanssons (S) yrkande. 

I Utdmgsbestyrkande 



167

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 40 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänstesluivelse, Säkerhetssamordnare 2019-01-28 
2. Rapport utvärdering av kommunens interna kontroll 2018, 

säkerhetssamordnare 2019-01-28 
3. Granskningsrappo1ter från samtliga nämnder 

I Utdragsbestyrkande 

21 (24) 
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~Tingsryds 
~kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2019-01-28 
Dnr:2017/611 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2018 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av kommunens in

terna kontroll 2018". 

2. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till kom

munens revisorer. 

Ärende 
Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 

utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 

system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte

ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Ärendets beredning 
Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. Utvärde

ringen är gjord utifrån de granskningsrapporter som kommunens nämnder och styrelser 

lämnat in till kommunledningsförvaltningen samt utifrån kansliets erfarenheter av pro

cessen med intern kontroll. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Kommunens samtliga nämnder och styrelser 
Säkerhetssamordnaren 

KANSLIA VDELNINGEN 

Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postfhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

RAPPORT 

2019-01-28 
Dm: 2017/611 007 

1 (1) 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2018 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 

utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 

system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte

ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Reglementet säger vidare att alla nämnder/styrelser inför varje kalenderår ska fastställa 

en handlingsplan (=kontrollplan) för sin interna kontroll samt följa upp kontrollen i en 

granskningsrapport. Det är dessa uppföljande granskningsrapporter från nämnder/styrel

ser som ligger till grund för denna utvärderingsrapport. 

Arbetet med intern kontroll 2018 

Arbetet med intern kontroll 2018 påbörjades redan under hösten 2017 med risk- och vä

sentlighetsanalyser (ROV-analyser). Nämnder och styrelser beslutade sedan om en kon

trollplan för intern kontroll innan utgången av januari månad 2018, utom miljö- och 

byggnadsnämnden (MBN) som beslutade om kontrollplanen i februari. Orsaken är att 

MBN är en ny nämnd sedan 2018. Granskningarna ska sedan ha utförts under perioden 

februari t.o.m. maj enligt nya rutiner som infördes 2018. En information/utbildning om 

de nya rutinerna genomfördes under våren 2018 för kommunens chefsgrupp och intern 

kontrollhandläggare. 

När granskningarna är klara ska varje nämnd/styrelse redovisa resultatet i den ovan 

nämnda granskningsrapporten. Rapporten bör lämpligen redovisas med hjälp av en 

framtagen mall för ändamålet och ska innehålla en åtgärdsplan samt en självuppskatt

ning över hur arbetet med intern kontroll fungerat. Åtgärdsplanen ska innehålla de åt

gärder som nämnden/styrelsen ska vidta med anledning av granskningsresultatet. Alla 

nämnder/styrelser har redovisat en åtgärdsplan och gjort en självuppskattning av arbetet. 

Av sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 

upptagna granskningarna som respektive nämnd/styrelse har genomfört samt hur många 

som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att samtliga utdelade granskningsupp

drag har blivit genomförda, vilket är ett glädjande resultat eftersom det tidigare år alltid 

varit några granskningsuppdrag som inte har genomfö1is. Det framgår också hur många 

åtgärder som upptagits i åtgärdsplanerna med anledning av granskningsresultaten samt 

vaije nämnd/styrelses samlade bedömning över hur arbetet med intern kontroll har fun

gerat under år 2018. Bedömningen sker utifrån skalan svag - tillfredsställande - god. 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postfhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nämnd/styrelse Genomförda Uteblivna Åtgärder till Bedömning av 
granskningar granskningar åtgärdsplan arbetet 2018 

Kommunstyrelsen 5 0 4 Tillfredsställande 

Vård- och omsorgsnämnden 3 0 3 Tillfredsställande 

Bildningsnämnden 2 0 2 God 

Miljö- och byggnadsnämnden 3 0 1 God 

Stiftelsen Tingsrvdsbostäder 2 0 2 Tillfredsställande 

Tingsrvdsbostäder AB 2 0 2 Tillfredsställande 

Tingsryds Energi AB 2 0 2 Tillfredsställande 

TUFAB 2 0 2 Tillfredsställande 

Summa: 21 0 18 

Kommunövergripande kontrollmål 

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemen

samma kontrollmål. För år 2018 granskades kontrollmålet "Kontrollera att rutinerna 

för att möta hot och våld mot kommunens anställda och politiker efterlevs". 

Granskningsrapport för detta kontrollmål har lämnats från samtliga nämnder/styrelser. 

Granskningen visar att rutiner för hot och våld saknas hos de kommunala bolagen 

TEAB, TUF AB och Tingsryds bostäder. Övriga verksamheter har rutiner för detta. 

Samtliga verksamheter där rutiner för hot och våld finns har också någon gång tillämpat 

dessa. Vid ett par av verksamheterna har granskningen visat att rutinerna inte är kända 

eller implementerade fullt ut i organisationen. I de fall där verksamheterna tagit upp åt

gärder i sina åtgärdsplaner utifrån granskningen av det kommunövergripande kontroll

målet har båda eller något av följande åtgärder tagits med: 

• Ta fram rutiner för att möta hot och våld. 

• Implementera och sprida rutinerna om hot och våld i organisationen. 

Utvärdering 

De nya rutinerna för fördelning av granskningsuppdrag och den stramare tidsperioden 

för granskning verkar ha givit resultat så till vida att samtliga granskningsuppdrag för 

2018 har blivit utförda. Det finns dock vissa delar i internkontrollprocessen som inte har 

fungerat optimalt: 

• Flera av granskningarna var inte inlämnade till uppdragsgivande nämnd/styrelse 

inom utsatt tid. Några drog ut på tiden så att påminnelser måste skickas. 

• I några fall har det dröjt för länge innan granskningsuppdraget skickats till 

granskningsansvarig. Detta har också bidragit till att några av granskningarna 

inte kunnat utföras innan den sista maj. 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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• Endast kommunstyrelsen har i sin kontrollplan redovisat en ROV-analys inne

hållande flera analyserade risker. Övriga verksamheter har endast redovisat 

ROV-analys av den/de kontrollmål som har beslutats som kontrollmål i kontroll

planen. Det är viktigt att en ROV-analys utförs på flera olika typer av risker i 

verksamheten för att man sedan utifrån riskbedömningen kan välja ut de allvar

ligaste riskerna att kontrollera. 

En av verksamheterna påpekar i sin granskningsrapport att uppföljning och återkoppling 

med slutlig effekt i verksamheterna brister. Här kan sägas att varje nämnd/styrelse har 

ansvaret för att följa upp resultatet av den interna kontrollen i sin verksamhet, d.v.s. se 

till så att åtgärderna i den beslutade åtgärdsplanen blir genomförda. 

Samlad bedömning av arbetet 

Alla nämnder och styrelser har gjort en samlad bedömning över det gångna årets intern

kontrollarbete. Sex av dem har gett omdömet "tillfredsställande" och två har gjort den 

samlade bedömningen "god". 

Vid en samlad bedömning över hela kommunens internkontrollarbete under år 2018 kan 

konstateras att samtliga granskningar har utförts, vilket är ett mycket bra resultat. På 

grnnd av sent inkomna granskningar, men framför allt bristfälligt redovisade ROV-ana

lyser i kontrollplanen, kan ändå inte 2018 års interna kontroll få det högsta betyget. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av 2018 års interna kontroll: 
Tillfredsställande 

Förbättringsåtgärder för intern kontrollprocessen 

• Samtliga nämnder och styrelser måste kunna redovisa en fullständig ROV-ana

lys innehållande flera analyserade risker inom respektive verksamhet. Det hän

der att tidigare analyserade risker i vissa fall kan få en ändrad riskbedömning 

några år senare. Därför är det bra att samma risker värderas återkommande. Tan

ken med ROV-analysen är att hitta de allvarligaste riskerna (de som får högst 

ROV-poäng) och att välja ut dessa till granskning. Dokumentationen för denna 

process ska då finnas i tabellen för ROV-analys som ska bifogas till kontrollpla

nen. 

• Granskningsuppdragen bör skickas till granskningsansvariga så fort som möjligt 

efter fördelningsbeslutet i CCG, dock senast den 15 februari granskningsåret. 

KANSLIA VDELNINGEN 

Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

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 
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Kommunstyrelsen i Alvesta kommun 
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsen i Växjö kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

Inbjudan till ägarsamråd 2019 

Datum: 2019-01-18 

Dnr: 19RGK134 

Handläggare: Daniel Nilsson, 

Region Kronoberg bjuder in ägare av Samordningsförbundet Värend till 
ägarsamråd 2019. 

Datum och tid: 21 mars 2019 kl. 16.00-17.00 

Plats: Lokal Vidöstem, regionhuset, Nygatan 20, Växjö 

Välkomna! 

Mikael Johansson 
Regionstyrelsens ordförande 

Anmälan skickas till daniel.nilsson@kronoberg.se senast den 7 mars. 

Postadress Besöks adress Telefon 
E-post 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 



�rende 22 

Information om arbete med 

1
�genda 2030 samt lokala 

miljömål 

174



175

Vänsterpartiet Tingsryd 

Motion från Västerpartiet om framtagande av miljöprogram och 

utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun 

Miljöarbete har länge varit en nedprioriterad och eftersatt fråga i Tingsryds kommun. Andra 

frågor har ansetts viktigare och merkostnader för mer kemikaliesmarta, energisnåla, 

klimatanpassade eller på andra sätt mer miljövänliga val har oftast inte varit önskvärda. 

Vänsterpartiet anser att nytt fokus måste läggas på miljö- och klimatarbete då vi som kommun 

har ett långt gående ansvar för miljön både i vår egen kommun och i andra delar av världen 

som påverkas av vilka beslut vi tar. Det saknas idag helt ett helhetsgrepp på miljöfrågorna och 

kommunen har varken tydliga visioner, fastställda mål eller styrmedel när det gäller klimat 

och miljö. 

En del har naturligtvis gjorts på olika håll i kommunkoncernen de senaste åren, tex med stor 

del ekologiskt livsmedel i skola- och barnomsorg och klimatsmart teknik i äldreboendet 

Örnen. Påbörjat arbete har gjorts med kemikaliesmart förskola, miljömålslöften och försök att 

återuppta klimatarbetet med borgmästaravtalet. Främst har det dock rört sig om 

tjänstemannainitiativ och politikens drivkraft i frågorna har varit liten. Saknas politisk vilja att 

tillföra ekonomisk medel och politiskt fastslagna visioner och mål för arbetet, blir heller inte 

mycket gjort i slutändan. Slutförande och uppföljning av de miljöinitiativ som tagits har ofta 

uteblivit. 

I Sverige finns 16 nationellt antagna miljömål. Alla dessa mål utom det om storslagen 

fjällmiljö berör Tingsryds kommun på ett eller annat sätt. Länsstyrelsen i Kronoberg har brutit 

ner miljömålen på regional nivå och många kommuner har använt de nationella och regionala 

miljömålen som grund för sina egna miljöprogram. Kommunen har sedan tidigare antagit 

regionens miljömål som har genomförandetid till och med 2020 men saknar plan på hur vår 

del av genomförandet skall gå till. 

Tingsryds kommuns förra miljöprogram antogs 2005 och skulle varit genomfört och uppföljt 

2010. En 25 % tjänst för miljöstrategiskt arbete har funnits i ett antal år och 2015 fördes 

pengar och ansvar för denna tjänst över från kommunledningsförvaltningen till dåvarande 

bygg- och miljöavdelningen, numera miljö- och byggnadsförvaltningen för att sköta 

kommunens miljöstrategiska arbete. En fjärdedels tjänst räcker dock inte långt för att ta fram 

ett miljöprogram eller på annat sätt föra miljöarbetet framåt, särskilt inte när politiskt uppdrag 

salmats i frågan. Ett förslag inkom från tjänstemannahåll 2015 att ta fram ett nytt 
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Vänst rpa rt i t Tingsryd 

miljöprogram, men politiken var då ovilliga att skjuta till ekonomiska resurser. Det är inte 

möjligt att finansiera framtagandet av ett miljöprogram med pengar från miljötaxor, då detta 

strider mot kommunallagen, så något nytt program blev aldrig av. 

Kunskapen och medvetenheten om miljöfrågorna och det ansvar vi har som kommun för 

miljöarbetet kunde vara betydligt bättre. Det är också svårt att veta vilka frågor man bör 

prioritera och var kommunens ställningstagande faktiskt kan göra stor skillnad. 2016 hölls en 

utbildningsdag om miljöfrågor för politiker och tjänstemän i Ljungby kommun. En lilmande 

utbildningsdag med fokus på klimat, väder, mat och miljö bör hållas även i Tingsryd för att 

höja kunskapsnivån hos politiker och tjänstemän om miljöfrågorna och vad vi som kommun 

bör prioritera att arbeta med. 

Hållbar ekonomi är bra, men utan hållbar miljö spelar det ingen som helst roll. 

Vänsterpartiet yrkar: 

Att en utbildningsdag för politiker och tjänstemän enligt Ljungbys förlaga hålls i Tingsryds 

kommun under början av 2018. 

Att ett nytt klimat- och miljöprogram med tydliga miljömål tas fram och att erforderliga 

medel för detta avsätts. 

Göran Mård 
Ledamot KS och KF 

0 -h1L- C 1.o 
Jörgen Forsberg 

Ledamot KF 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-01-18 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar projektbeskrivning och tiden enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Plan- och näringslivsutskottet har i beslut§ 9 2019-01-22 antagit en föreslagen projekt

beskrivning enligt bilaga. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling fram

kommer synpunkten från tjänstemän och kommunstyrelsens ordförande att ärendet bör 

beredas i åtminstone kommunstyrelsen, men ännu hellre i kommunfullmäktige eftersom 

det beskrivna arbetet berör flera nämnders verksamhet. 

Jörgen Wijk 

Kanslichef 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2019-01-22 

§9 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 
Dnr KS/2019:90 1.3.1 Dnr 2018-0802-430 

Plan- och näringslivsutkostets beslut 

1. Utskottet antar projektsbeskrivningen och tiden enligt bilaga, PoNu 
. 9.2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningenhar fått i uppdrag 2018-11-20 §66 att 
under år 2019 ta fram nya lokala miljömål för Tingsryds kommun samt 
implementera de Globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. En ansökan har 
skickats in till Glokala Sveriga ang. deltagande i kommunikationsprojekt 
ang. Agenda 2030. Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram en 

projektbeskrivning och tidplan för arbetet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av miljö- och byggnadschef. 

Beslutunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14 
Projektbeskrivning 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman 
Administratör Anne-Marie Fransson 

Utdrags bestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-01-14 
Dm: 2018-0802-430 

Plan- och näringslivsutskottet 

Projektbeskrivning med tidsplan för arbetet med nya lokala miljömål samt de 

globala målen. 

Förslag till beslut 
Plan- och näringslivsutskottet antar projektbeskrivningen och tidplanen enligt bilaga 1 

Beskrivning av ärendet 

1(3) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag 2018-11-20 §66 att under år 2019 ta 

fram nya lokala miljömål för Tingsryds kommun samt implementera de Globala 

hållbarhetsmålen, Agenda 2030. En ansökan har skickats in till Glokala Sveriga ang. 

deltagande i kommunikationsprojekt ang. Agenda 2030. Miljö- och byggnadsförvaltningen 

har arbetat fram en projektbeskrivning och tidplan för arbetet. 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnadschef 

Expedieras till ks au, ks 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-01-14 1(2) 

Bilaga 1 

Projektbeskrivning och tidsplan för framtagande av nya lokala miljömål samt 

Agenda 2030 för Tingsryds kommun 

Projektansvarig: Camilla Norrman, Miljö- och byggnadschef 
Styrgrupp: Plan- och näringslivsutskottet 
Arbetsgrupp: CCG 

Inriktning: Ta fram nya lokala miljömål för Tingsryds kommun som har koppling till 

Agenda 2030. Koppla befintliga eller nya kommunfullmäktigemål till de globala hållbar

hetsmålen, Agenda 2030. Kommunicera och förankra arbetet med allmänheten och nä

ringsliv 

Projektbeskrivning: De nya lokala målen för Tingsryds kommun skall ha koppling till de 

globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, samt de nationella miljökvalitetsmålen och i den 

utsträckning det är möjligt till de regionala miljömålen. Målen skall ha verklig genom

slagskraft och kunna vara mätbara och uppföljningsbara. Intentionen är att ha få men vik

tiga mål som verkligen ger "miljönytta". Ansvaret för uppföljning av mål kommer att läg

gas på berörd nämnd, styrelse, bolag. Årlig uppföljning kommer att ske i samband med 

bokslut. De globala målen samt förslaget till nya lokala miljömål kommer under 2019 att 

på olika sätt kommuniceras ut till allmänhet och näringsliv. En ansökan ang. deltagande i 

FN's och SKL's kommunikationsprojekt Glokala Sverige har skickats in av miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 
Ytterligare en ambition under 2019 är att koppla kommunfullmäktiges befintliga eller nya 

mål till hållbarhetsmålen Agenda 2030. 
Kommunikation: I största möjliga mån använda sociala medier för att kommunicera med 

allmänhet och olika målgrupper. Arbeta fram ett material som kan användas för att kom

municera. (Helst via social medier) Synliggöra på Våryran, Tingsryds marknad. Näringsli

vets Miljöfika. 

Tidsplan 
-Jan 2019 Ta fram plan samt organisera arbetet i styrgrupp (plan- och näringslivsutskottet) 

och arbetsgrupp (CCG) 

-Feb/ Mars 2019 Arb~ta fram ett förslag till nya lokala miljömål med k;oppling till Agenda 

-- ·--·--2030: -KopplaAgenda·2030 till befintliga eller nya·kommunfullmäktigemåL ·· · 

- April /Maj 2019 Hämta in åsikter från allmänhet och företag. Eventuellt delta i Våryran, 

Tingsryds marknad. Kommunicera till skolor och förskolor. 

-Juni 2019 Arbeta fram färdigt förslag och skicka förslaget på remiss 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax 

/ O;-::'.. Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
l.._::::::r" 362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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- September/Oktober 2019 Sammanställa remissvar samt skicka bearbetade förslag till ks 
au för vidare antagande i Kf 

-Dec 2019 antagande i kommunfullmäktige 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon. fax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

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