
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/ 
   FÖREDRAGNINGSLISTA 
   Ledamöter kallas 
   Ersättare kallas till kl. 13.00 
Tid: Tisdagen den 23 april 2019, kl. 08.30       
   
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.  Delegationsbeslut 
 

  

8.  Remisser  
 

 Handl på smtr 

9.  Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån 
uppsiktsplikten 
 

  

10. Statistik 
 

  

11. Medborgarförslag om företagslots   

12. Medborgarförslag om att flytta bryggan vid 
badplatsen Nabben mot stranden 

  

13. Beslut om att initiera om det lokala 
vattenvårdsprojektet ”Förstudie angående 
Fiskestadsjöns belastningssituation, våtmarker i 
Eskilaviken och Horsholmaviken i Fiskestadsjön 
mm” 

  



14. Motion om utredning för att reglera vattenflödet 
ur Fiskestadsjön samt om översyn för 
kommunens samtliga sjöar och vattendrag 

  

15. Tingsryds kommuns arbete med framtagande av 
lokala miljömål samt arbetet med de globala 
målen, Agenda 2030 

  

16. Motion om framtagande av miljöprogram och 
utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds 
kommun 

  

17. Handlingsplan för belysningsstrategi för kommunal 
belysning i Tingsryds kommun 

  

18. Motion om belysning i Väckelsång   

19. Återkoppling gällande förfrågan från JGA, Linneryd JW 
 

CA, TB Kl. 10.00 
Inga handlingar 
 

20. Kommunal hyresgaranti för Tingsryds kommun 
samt förslag om att inrätta en tjänst för sociala 
boendefrågor 
 

  

21. Redovisning av partistöd 2018 samt 
godkännande av utbetalning av 2019 års 
partistöd 

  

22. Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

  

23. Justering av måltidspriser 2019 
 

  

24. Framtagande av gemensam avfallsplan för Södra 
Småland Avfall och Miljö AB 
 

  

25. Tingsryds kommuns yttrande gällande tillåtlighet av 
vattenkraft för elproduktion vid Mien 
 

  

26. Inrättande av kommunalt funktions- och 
anhörigråd 

  

27. Tingsryds kommuns yttrande till 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg gällande 
nämndens samverkan med Tingsryds god man- och 
förvaltarförening  

  



28. Höjning av det kommunala 
varuhemsändningsbidraget 2019 
 

  

29. Ekonomisk uppföljning från nämnderna DG Kl. 11.30  

30. Disponerande av medel avsedda för kulturella 
insatser enligt testamente  

HP, KA Kl. 13.00 

31. Redovisning av enkät om fritidsaktiviteter 
 

HP, KA Handlingar på 
smtr 

32. Tingsryds Rid- och Körklubbs ansökan om 
kommunal borgen och bidrag till investeringar 

  

33. Utbildning gällande utvecklingsavdelningen och 
planenheten samt GIS  
 

CN Kl. 13.30 
Inga handlingar 

34. Utbildning gällande ekonomiavdelningen DG Kl 14.45 
Inga handlingar 

35. Studiebesök vid arbetsmarknadsenheten, 
stationshuset 

KB, RE, JoW Kl. 16.00 
Inga handlingar 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tingsryd 2019-04-17 
 
 
 
Mikael Jeansson   Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 



Ärende 6 

Meddelanden 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 
 
 2019-04-11 
 
 

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

 

 Kommunstyrelsen 
 
Meddelanden 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena 2019-03-12 – 2019-04-09.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Följande meddelanden har inkommit till Kommunstyrelsen under perioden  
2019-03-12 – 2019-04-09:  
 
 
Avsändare 
Region Kronoberg 

Handling 

Avsiktsförklaring Business 
region Kronoberg 
 

Diarienummer 

KS/2019:562 
Handlingsnummer 
2019:1214 

Länsstyrelsen Beslut länsstyrelsen. Avslag 
ansökan skyddsjakt gräsand 
 

KS/2019:33 2019:1390 

Energimyndigheten Brev till kommunstyrelserna 
gällande Styrels planerings-
omgång 2019-2021 
 

KS/2019:505 2019:988 

Sveriges kommuner 
och landsting 

Cirkulär 19:15 Fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter från 
fullmäktige 
 

KS/2019:564 2019:1219 

Länsstyrelsen Förordnande som borgerlig 
vigselförrättare Anna Jo-
hansson 
 

KS/2019:390 2019:1461 

Kultur- och fritidsut-
skottet 

KoFu § 14. Åsnentillsyn 
verksamhetsberättelse 2018 
 

KS/2019:540 2019:1450 

Kultur- och fritidsut-
skottet 

KoFu § 17 Återrapportering 
av 2018 års statsbidrag till 
avgiftsfria lovaktiviteter för 
barn i åldrarna 6-15 år 
 

KS/2019:325 2019:1451 

Länsstyrelsen Länsstyrelsens beslut om 
ändrad tappning från sjön 
Åsnen, ärendenr. 539-3468-
2018. 
 

KS/2019:142 2019:920 

~Tingsryds 
~kommun 
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Tekniska avdelningen Länsstyrelsens beslut om  
ändrad tappning från sjön 
Åsnen, ärendenr. 539-3468-
2018. 
 

KS/2019:142 2019:920 

Länsstyrelsen i Krono-
bergs län 

Länsstyrelsens beslut om ny 
ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 2019-
03-19 Externt Dnr: 201-
1787-2019 
 

KS/2019:216 2019:1048 

Länsstyrelsen Länsstyrelsens beslut om 
Ändrad tappning från Ås-
nen, ext. dnr. 539-3468-
2018 
 

KS/2019:142 2019:862 

Länsstyrelsen i Krono-
bergs län 

Länsstyrelsens beslut om 
Ändrad tappning från Ås-
nen, ext. dnr. 539-3468-
2018 
 

KS/2019:142 2019:862 

Länsstyrelsen i Krono-
bergs län 

Länsstyrelsens beslut, kla-
gomål på felaktig depone-
ring på Elsemåla Avfallsan-
läggning. Ärendenummer 
555-1871-2018. 
 

KS/2019:553 2019:1314 

Tingsryds kommun Länsstyrelsens beslut, kla-
gomål på felaktig depone-
ring på Elsemåla Avfallsan-
läggning. Ärendenummer 
555-1871-2018. 
 

KS/2019:553 2019:1314 

Länsstyrelsen Skåne Meddelande från Länssty-
relsen Skåne angående in-
spektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
 

KS/2019:586 2019:1341 

Samordningsförbundet 
Värend 

Mötesanteckningar Ägar-
samråd med Samordnings-
förbundet Värend 2019-03-
21 
 

KS/2019:174 2019:1215 

Plan- och näringslivsut-
skottet 

PoNu § 19 Planuppdrag ny 
detaljplan. Sökande Tings-
ryds Energi AB 
 

KS/2019:448 2019:1233 
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Sveriges kommuner 
och Landsting 

Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär gällande 
ändringar och tillägg till 
tillsvidareavtalet Huvudö-
verenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor 
m.m- HÖK T- med Akade-
mikerAlliansen 
 

KS/2019:592 2019:1368 

Lars-Olof Hallberg Synpunkter angående för-
säljningen av Kurrebo samt 
förslag kring Kurrebos ut-
veckling 
 

KS/2019:561 2019:1213 

Lantmäteriet Underrättelse om avslutad 
förättning, särskild gräns-
utmärkning berörande Trö-
jemåla 1:153 och 1:90. 
Ärendenummer G18187. 

KS/2019:568 2019:1240 

 



Ärende 7 

Delegationsbeslut 



                                                           TJÄSTESKRIVELSE  
 
                                                           2019-04-11 

 
 
 

 

 

Delegationsbeslut 

 

  

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2019-03-20 - 2019-04-09. 
 
Beskrivning av ärendet  

 

Följande delegationsbeslut har inkommit till 
kommunstyrelsen under perioden 2019-03-20 - 2019-04-09. 

Kommunstyrelsen 

 
 

Beteckning  Delegat Beskrivning Datum Beslutsbeteckning 
      
KS/2019:541  Teknisk chef Tillstånd för schaktningsarbeten i  

allmän platsmark, schaktning  
fjärrvärme Järnvägsgatan 5-2 B, 
Värendsgatan 5. 
 

2019-03-21 KS DEL/2019:45 

KS/2019:483  Teknisk chef Tillstånd för grävnings- och 
schaktningsarbeten i allmän 
platsmark, GC väg längs Lokgatan. 
 

2019-03-25 KS DEL/2019:48 

KS/2019:571  Lokalstrateg Avtal, fiberanslutning, Mårsslätt 
Ekliden, Tingsryd, Mårsslätt 3:1. 
 

2019-03-27 KS DEL/2019:49 

KS/2019:572  Lokalstrateg Uppsägning av hyreskontrakt för 
lokal med avtalsnr 20401504-03, 
Torget 3, 360 10 Ryd, lokaler för 
Träffpunkt. 

2019-03-27 KS DEL/2019:50 

      
KS/2019:594  Teknisk chef Tilläggsavtal för länssamverkan 

avseende livsmedelsupphandlingar. 
 

2019-04-02 KS DEL/2019:52 

KS/2019:599  Teknisk chef Hyresavtal Lokal, Linneryd 554 
 

2019-04-03 KS DEL/2019:54 

KS/2019:598  Lokalstrateg Uppsägning av hyreskontrakt för 
lokal men nr 1, Tingsryd  
Möllekulla 1:191, lokaler för fd 
bibliotek Urshult. 
 

2019-04-03 KS DEL/2019:53 

KS/2019:208  Teknisk chef Avtal: Bränslepellets Södra 
Skogsägarnas ekonomisk förening 
Beslutsdatum: 2019-04-05 
 

2019-04-09 KS DEL/2019:58 

KS/2019:64  Kommunstyrelsens 
ordförande 

Avtalsförlängning: 
Bevakningstjänster, SRSB Sverige 
AB Beslutsdatum: 2019-04-03 

2019-04-09 KS DEL/2019:57 

 

~Tingsryds 
\:!:/kommun 
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Protokoll som anmäls till 
kommunstyrelsen utifrån 
uppsiktsplikten 
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 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 2019-04-01 §§ 86-95 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 §§ 96-114 
 
Plan- och näringslivsutskottet 2019-03-12 §§ 13-19, §§ 21-25 
 
Arbete- och lärandeutskottet extra insatt 2019-03-27 §§ 51-52 
 
Kultur- och fritidsutskottet 2019-04-02 §§ 8-22 
 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-26 §§ 15-28 
 
Bildningsnämnden 2019-03-19 §§ 11-24 
 
Bildningsnämnden 2019-03-28 §§ 25-26 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-18 § 21, §§ 24-26, §§ 32-33 
 
 
 
 
 
 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



Ärende 10 
Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

mar-19 mar-18 mar-19 mar-18 mar-19 mar-18
Riket 3,6 3,8 3,3 3,5 6,9 7,3
Kronoberg 3,3 3,7 4,7 4,7 8 8,4
Tingsryd 2,6 4,1 4,7 3,9 7,3 8

18-24 år                         Arbetslösa  %Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

mar-19 mar-18 mar-19 mar-18 mar-19 mar-18
Riket 3,4 3,8 4,8 5,3 8,2 9,1
Kronoberg 3,7 4,5 6,4 6,4 10,1 10,9
Tingsryd 3,3 5,6 7,2 7,1 10,5 12,7

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

mar-19 mar-18

Kronobergs Län 20  24
Kalmar Län 96  196
Blekinge Län 33  90
Skåne Län 514  142



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2019-04-09

Område Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 322 511
Ryd 8 31 188
Urshult 1 16 128
Linneryd 1 13 78
Väckelsång 1 45 88
Rävemåla 1 15 50
Älmeboda 1 0 8
Konga 4 7 57
Bostadskö 18 449 1108

Övrig kö 88
Total bostadskö 537



      LÄGENHETSSTATISTIK  

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

lägenheter 2019-04-09 i % 2019-03-08 2019-04-30 2019-05-31 2019-06-30

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98       62 Centralt, 7 övriga spec omr.
 lediga 0 0 1 0 0 1 0% 2 3 6 11 253 hela Tingsryd
 bostadskö 0 36 80 112 94 322 357 115 byte
RYD 200 188 0 6 57 104 21 9 centralt, 2 övriga spec omr.
 lediga 0 0 6 2 8 4% 8 0 3 4 20 hela Ryd
 bostadskö 5 9 14 3 31 33 5 byte
URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 16 hela Urshult
 lediga 0 0 1 0 1 1% 5 0 1 2
 bostadskö 1 3 8 4 16 19 3  byte
LINNERYD 400 78 0 1 12 40 25 13 hela Linneryd
 lediga 0 0 1 0 1 1% 3 2 1 1
 bostadskö 0 3 5 5 13 22 3 byte
VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 45 hela Väckelsång
 lediga 0 1 0 0 1 1% 1 0 0 0
 bostadskö 0 4 12 14 15 45 43 7 byte
RÄVEMÅLA, 600 50 17 23 10 13 hela Rävemåla
 lediga R 0 0 1 1 2% 2 0 2 1
 bostadskö R 1 7 7 15 13 1 byte
ÄLMEBODA 675 8 3 2 3
 lediga Ä 0 1 0 1 13% 1 0 2 0
 bostadskö Ä 0 0 0 0 0

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 7 hela Konga
 lediga 0 0 2 2 4 7% 2 0 0 0
 bostadskö 2 3 2 7 2

TOTALT 1 108 5 25 294 568 216 18 1,6% 24 5 15 19

Bostadskö 449 489

Övrig bostadskö 0 10 32 29 17 88 87 Söker till hela kommunen
Total bostadskö 537 576

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



 

Ärende 11 

Medborgarförslag om 

företagslots 



( 

( 

( 

( 

�Tingsryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(18) 

Plan- och näringslivsutskottet 2019-03-12 

Juste� 

§ 23

Remissvar företagslots. Medborgarförslag 
Dm: KS/2019:342 1.2.2 

Plan- och näringslivsutkostets förslag till beslut 

1. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå för
kommunfullmäktige svar enligt förslag på aktuellt
medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktige skickade 2018-09-03 medborgarförslag ( dm 
2018/107 6 101) på remiss till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade remissen 2018-12-17 vilket resulterade i att 
ärendet bordlades för förnyad hantering av kommunledningsförvaltningen. 
Yrkandet kom från Patrick Ståhlgren. 

Efter dialog med kommunchef Christer Kratz, utvecklingschef Hemik 
Paulsson, miljö- och byggnadschef Camilla Nmunan samt Patrick Ståhlgren 
och Mikael Jeansson, så har utvecklingschefen tagit fram ett förnyat 
remissvar enligt nedan. 

Svar på medborgarförslaget: 

Redan idag marknadsför Tingsryd kommun funktionen företagslots på 

sin hemsida, bland annat står att läsa under Näringsliv/Starta och driva 

företag: "Vi ger stöd åt företag, medverkar till expansion och utveckling. 
Vi hjälper till med frågor om etablering, mark, lediga lokaler och mycket 
annat. Tingsryd kommuns företags lots visar vägen in i kommunen för den

som vill starta ett företag eller utveckla en etablerad verksamhet." Denna 

service tillhandahålls av kommunens två näringslivsutvecklare som en 

del av deras ordinarie tjänst, vilket fortsatt ska gälla. 

Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

Plan- och näringslivsutskottet 2019-03-12 

Jusrow/< 

§ 23 forts 
Dnr: KS/2019:342 1.2.2 

För att funktionen ska bidra med effektivitet och samordning, är 
avsikten att använda företagslots vid etablering av företag som behöver 
ledsagning/stöd eller vid expansioner av komplex karaktär där flera 
olika myndigheter eller avdelningar är inblandade. Företagslotsen är i 
dessa sammanhang en samordnare som säkerställer att processen flyter 
effektivt och minskar risken för missförstånd. Företagslotsen är 
normalt sett inte inblandad i enskilda ärenden av rutinartad karaktär 
såsom ansökningar om tillstånd, då ett extra led riskerar att innebära 
ineffektivitet och onödig administration i dessa fall. 

Utvecklingsavdelningen ska ytterligare förtydliga och marknadsföra 
funktionen för företagslots genom att: 

• Skapa en separat sida om begreppet företagslots på kommunens 
hemsida under menypunkten Näringsliv 

• Informera Svenskt Näringsliv om vårt arbete med företagslots. 
Svenskt Näringsliv sammanställer information om kommuner som 
arbetar med företagslots på 
https:/ /www .foretagsklimat.se/insatser/foretagslots 

• Informera kommunens företag om funktionen via nyhetsbrev och 
företags träffar 

Kostnad 

Inga tillkommande kostnader. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



r.lTingsryds 
~li.ommun 

Remissvar företagslots 
Dnr 2018/1~~ IO~ 10/ 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Datum 2019-03-04 

Plan- och näringslivsutskottet 

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige svar enligt nedan på 
aktuellt medborgarförslag. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen behandlade remissen 2018-12-17 vilket resulterade i att ärendet bord
lades för förnyad hantering av kommunledningsförvaltningen. Yrkandet kom från Pa
trick Ståhlgren. 

Efter dialog med kommunchef Christer Kratz, utvecklingschefHenrik Paulsson, miljö
och byggnadschef Camilla Nonman samt Patrick Ståhlgren och Mikael Jeansson, så har 
utvecklingschefen tagit fram ett förnyat remissvar enligt nedan. 

Förslag till svar: 
Redan idag marknadsför Tingsryd kommun funktionen företagslots på sin hemsida, 
bland annat står att läsa under Näringsliv/Starta och driva företag: "Vi ger stöd åt före
tag, medverkar till expansion och utveckling. Vi hjälper till med frågor om etablering, 
mark, lediga lokaler och mycket annat. Tingsryd kommuns företags lots visar vägen in i 
kommunen för den som vill starta ett företag eller utveckla en etablerad verksamhet." 
Denna service tillhandahålls av kommunens två näringslivsutvecklare som en del av 
deras ordinarie tjänst, vilket fortsatt ska gälla. 

För att funktionen ska bidra med effektivitet och samordning, är avsikten att använda 
företagslots vid etablering av företag som behöver ledsagning/stöd eller vid expansioner 
av komplex karaktär där flera olika myndigheter eller avdelningar är inblandade. Före
tagslotsen är i dessa sammanhang en samordnare som säkerställer att processen flyter 
effektivt och minskar risken för missförstånd. Företagslotsen är normalt sett inte inblan
dad i enskilda ärenden av rntinartad karaktär såsom ansökningar om tillstånd, då ett ex
tra led riskerar att innebära ineffektivitet och onödig administration i dessa fall. 

Utvecklihgsavdelningen ska ytterligare förtydliga: och marknadsföra funktionen föt fö
retagslots genom att: 

• Skapa en separat sida om begreppet företagslots på kommunens hemsida under 
menypunkten Näringsliv 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



2(2) 

• Info1mera Svenskt Näringsliv om vårt arbete med företagslots. Svenskt Näringsliv 
sammanställer information om kommuner som arbetar med företagslots på 
https ://www.foretagsklimat.se/insatser/foretagsl ots 

• Info1mera kommunens företag om funktionen via nyhetsbrev och företagsträffar 

Kostnad 
Inga tillkommande kostnader. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Henrik Paulsson 
Utvecklings chef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



Till Komn1unfullmäktige i Tings1yds Komn1un.--______ __,
�TINGSRYDS KOMMUN 

Medborgarfårs lag 

Härmed föreslås att: 

En tjänst som företagslots inrättas genom en 
omfördelning inom organisationen. 

� Kommunstyrelsen 

2018 -09· 0 3 

201� / IOt<, 

Tjänsten skall innehålla Jour och Tjänstegaranti samt vara en "En 
väg in/En väg ut" funktion. 

iO\ 



 

Ärende 12 

Medborgarförslag om att 

flytta bryggan vid badplatsen 

Nabben mot stranden 



Tingsryds 
kommun 

15 (21) 

u tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-02 

Justerare / 

./ljl)} 

§ 18 

Remissvar - Medborgaförslag angående att flytta bryggan 
vid badplatsen Nabben mot stranden 
Dm KS/2019:253 1.2.2 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besvara medborgaförslaget i enlighet med förslag till svar enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Enelund lämnade 2019-09-19 in ett medborgarförslag till 
Tingsryds kommun. I medborgarförslaget belystes försämrad barnsäkerhet 
vid badplatsen Nabben i Linneryd efter att en ny brygga installerats. 
Förslagsställaren önskade att bryggan skulle flyttas in mot stranden. 
Kommunfullmäktige skickade 2018-11-12 bifogat medborgarförslag på 
remiss till kommunstyrelsen. 

Förslag till svar på medborgarförslag 

Inför badsäsongen 2018 byttes bryggan vid badplatsen Nabben vid 
Linneryds camping ut då bryggans skick ansågs vara så dåligt att den kunde 
vara farlig. Den tidigare bryggan var formad som ett H och den nya bryggan 
är fo1mad som ett T. Efter att medborgare kommit med informationen har 
förvaltningen uppmärksammat att den nya bryggan ur 
bamsäkerhetssynpunkt inte är säker. Fallet på bottnen är brant och det blir 
djupt fort. Kommunledningsförvaltningen kommer inför kommande 
badsäsong därför komplettera befintlig brygga med två bryggsektioner, från 
bryggan på vänster sida på ca 15 meters avstånd från stranden, för att göra 
badplatsen mer barnsäker. 

Finansiering för ändringen beräknas tas från investeringsbudgeten för 
bryggor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning 
i samråd med tekniska avdelningens gatuchef- och parkchef. 

I Utdragsbestyrliande 
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§ 18 fo1is 
Dnr KS/2019:253 1.2.2 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Medborgarförslag, inkommit 2018-09-19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 
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~Tingsryds 
~ l~ommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-03-18 

Kultur- och fritidsutskottet 

Remissvar - Medborgarförslag angående att flytta in bryggan vid badplat
sen Nabben mot stranden 
Dm KS/2019:253 1.2.2 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besvara medborgarförslaget i enlighet med förslag till svar enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Enelund lämnade 2019-09-19 in ett medborgarförslag till Tingsryds kommun. I 
medborgarförslaget belystes försämrad barnsäkerhet vid badplatsen Nabben i Linneryd 
efter att en ny brygga installerats. Förslagsställaren önskade att bryggan skulle flyttas in 
mot stranden. Kommunfullmäktige skickade 2018-11-12 bifogat medborgarförslag på 
remiss till kommunstyrelsen. 

Förslag till svar på medborgarförslag 

Inför badsäsongen 2018 byttes bryggan vid badplatsen Nabben vid Linneryds camping 
ut då bryggans skick ansågs vara så dåligt att den kunde vara farlig. Den tidigare bryg
gan var formad som ett H och den nya bryggan är formad som ett T. Efter att medbor
gare kommit med informationen har förvaltningen uppmärksammat_ att den nya_ bryggan 
ur bamsäkerhetssynpunkt inte är säker. Fallet på bottnen är brant och det blir djupt fort. 
Kommunledningsförvaltningen kommer inför kommande badsäsong därför komplettera 
befintlig brygga med två bryggsektioner, från bryggan på vänster sida på ca 15 meters 
avstånd från stranden, för att göra badplatsen mer barnsäker. 

Finansiering för ändringen beräknas tas från investeringsbudgeten för bryggor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning i samråd 
med tekniska avdelningens gatuchef- och parkchef. 

Nämndens beslut ska skickas till 
Förslagsställaren 
Utvecklingsavdelningen 

Rose-Marie Svensson 
Näringslivsutvecklare 
Kommunledningsförvaltningen 

1 (1) 

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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Medborgarförslag. 

Den nya bryggan på badplatsen Nabben har enligt mitt tycke kommit för långt ut vilket gör 
badplasen mindre barnsäker än tidigare. Förnt avgränsade bryggan så att det barnsäkra djupet kom 
innanför bryggan närmare stranden. Den djupare delen kom utanför bryggan. Som bryggan nu 
ligger blir det snabbt relativt djupt. Skickar med några foto för att förtydliga vad jag menar. 

Eftersom Nabben enligt mig främst ska vara till för barnfamiljer tycker jag detta är olyckligt. Den 
nuvarande placeringen är idealisk för oss vuxna, men vi har alla möjligheter att hitta lämpliga 
ställen att bada på. 
Förslag: Flytta in bryggan mot stranden. Om detta inte låter sig göras, sätt ut några varningsbojar 
där det djupa böijar. 
Nabben är enligt mig åsikt en mycket fin badplats. Önskar bara att man tog bmt lite mer vass runt 
badplatsen innan nästa säsong. 

Linneryd den 18 september 2018 
Med vänliga hälsningar. 

~~ 
Kenneth Enelund 
Rönnvägen 34 
36258 Linneryd 
tel: 0767946144 

Bilaga. 
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Ärende 14 
Motion om utredning att 
reglera vattenflödet ur 
Fiskestadssjön samt översyn 
för kommunens samtliga sjöar 
och vattendrag 



~Tingsryds 
.\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

k 

§ 101 

Motion om utredning för att reglera vattenflödet ur 
Fiskestadsjön samt om översyn för kommunens samtliga 
sjöar och vattendrag 
Dm KS/2019:324 1.2.6 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen enligt kommunledningsförvaltningens 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna inkom 2018-08-31 med motion där avsikterna med motionen 
sammanfattas enligt följande: 

- att en utredning tillsätts för att ta fram underlag och förutsättningar 
för att kunna reglera vattenflödet ut från Fiskestadsjön. Utredningen 
ska ske i samråd med berörda intressenter. 

- att en översyn av kommunens samtliga sjöar och vattendrag 
genomförs för att avgöra om behov av åtgärder finns på fler platser" 

Fiskestadsjön och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har i skrivelse 
2018-10-04 till Tingsryds kommun med rubriken "Stabila vattennivåer i 
Fiskestadsjön påverkar hela Bräkneåns avrinningsområde" påtalat den oro 
som fiskevårdsområdesföreningen känner inför framtiden vad gäller 
Fiskestadsjön. I skrivelsen redovisas fakta, historik och åtgärdsförslag. 

Yttrande 

Det lokala vattenvårdsprojektet för Fiskestadsjön 
Tingsryds kommun har 2019-01-31 med revideringsdatum 2019-03-01 hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ansökt om statlig medfinansiering för 
genomförande av rubricerat LOVA-projekt. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut 2019-03-08 beviljat 640 000 
kronor för projektet. Enligt beslutet ska projektet genomföras under tiden 
2019-03-30 till 2020-11-30 och genomföras enligt de villkor i övrigt som 
länsstyrelsen föreskriver i beslutet. 

Det kan således konstateras att arbetet är påböijat för att uppfylla motionens 
första att-sats vad gäller att starta en utredning kring vattenutflödet och 
vattenregl.eringen av Fiskestadsjön. 

I Utdragsbestyrkande 
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\:!:). kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 1 01 fortsättning 

Övriga pågående utredningar inom området 
Vad gäller motionens andra att-sats kan det konstateras att det finns ett 
flertal stora vattenrelaterade ärenden som i nuläget är aktuella och pågående 
i planerings- och utredningshänseende, varav kan nämnas bland annat: 

Årliga kalkningsåtgärder i sjöar och våtmarker i Tingsryds kommun 
Karlshamns kommuns kommande ansökan om nytt tillstånd för 
regleringsdammen vid sjön Mien 
Pågående arbete med att utarbeta VA-plan med tillhörande VA
policy för Tingsryds kommun 
Avisering från Länsstyrelsen i Krono bergs län att påböij a arbetet 
med att ta fram en ny vattenförsöijningsplan för Kronobergs län 
Länsstyrelsens i Blekinge län fortsatta aktiviteter med stöd av 
nyantagen Vattenförsöijningsplan för Blekinge län 

Dessa pågående utredningar och aktiviteter visar indirekt att även motionens 
andra att-sats har aktualiserats i den kommunala och statliga planerings- och 
utredningsprocessen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-02, landsbygdsutvecklare, miljö- och 
byggnadschef & utvecklingschef 

2. Tingsryds kommuns ansökan om LOVA-bidrag, 2019-01-31 
3. Beslut om LOVA-bidrag 2019-03-08, Länsstyrelsen 
4. Skrivelse 2018-10-04, Kroksjöns och Fiskestadsjöns 

Fiskevårdsområdesföreningen 

I Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om utredning för att kunna reglera vattenflödet ut från 
Fiskestadsjön m fl frågor 
 
Förslag till beslut 
att bifalla motionen samt  
att som svar i ärendet framlägga nedanstående text.  
   
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion för yttrande.  
I motionen (bilaga 1) sammanfattas avsikterna med motionen enligt följande: 
”att en utredning tillsätts för att ta fram underlag och förutsättningar för att kunna re-
glera vattenflödet ut från Fiskestadsjön. Utredningen ska ske i samråd med berörda 
intressenter. 
att en översyn av kommunens samtliga sjöar och vattendrag genomförs för att avgöra 
om behov av åtgärder finns på fler platser” 
 
Fiskestadsjön och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har i skrivelse 2018-10-04 till 
Tingsryds kommun med rubriken ”Stabila vattennivåer i Fiskestadsjön påverkar hela 
Bräkneåns avrinngsområde” påtalat den oro som fiskevårdsområdesföreningen känner 
inför framtiden vad gäller Fiskestadsjön (bilaga 2). I skrivelsen redovisas fakta, historik 
och åtgärdsförslag. 
 
Det lokala vattenvårdsprojektet för Fiskestadsjön 
Tingsryds kommun har 2019-01-31 med revideringsdatum 2019-03-01 hos Länsstyrel-
sen i Kronobergs län ansökt om statlig medfinansiering för genomförande av rubricerat 
LOVA-projekt (bilaga 3). 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut 2019-03-08 beviljat 640 000 kronor för pro-
jektet (bilaga 4). Enligt beslutet skall projektet genomföras under tiden 2019-03-30 till 
2020-11-30 och genomföras enligt de villkor i övrigt som Länsstyrelsen föreskriver i 
beslutet. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott kommer vid sammanträdet 2019-04-08 att organisera 
arbetet med det aktuella vattenvårdsprojektet för Fiskestadsjön. 
 
Det kan således konstateras att arbetet är påbörjat för att uppfylla motionens första att-
sats vad gäller att starta en utredning kring vattenutflödet och vattenregleringen av  
Fiskestadsjön. 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
\:!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Vad gäller motionens andra att-sats kan det konstateras att det finns ett flertal stora vat-
tenrelaterade ärenden som i nuläget är aktuella och pågående i planerings- och utred-
ningshänseende, varav kan nämnas bland annat: 
- Årliga kalkningsåtgärder i sjöar och våtmarker i Tingsryds kommun 
- Karlshamns kommuns kommande ansökan om nytt tillstånd för regleringsdammen vid 
sjön Mien  
- Pågående arbete med att utarbeta VA-plan med tillhörande VA-policy för Tingsryds 
kommun 
- Avisering från Länsstyrelsen i Kronobergs län att påbörja arbetet med att ta fram en ny 
vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
- Länsstyrelsens i Blekinge län fortsatta aktiviteter med stöd av nyantagen Vattenför-
sörjningsplan för Blekinge län 
Dessa med flera pågående utredningar och aktiviteter visar indirekt att även motionens 
andra att-sats har aktualiserats i den kommunala och statliga planerings- och utred-
ningsprocessen.  
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Berörda 
 
 
Camilla Norrman                     Henrik Paulsson                  Jörgen Larsson 
Miljö- och byggnadschef         Utvecklingschef                  Landsbygdsutvecklare 
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1/J lå/ /0-:J-S- J'7U 
MODERATERNA 

Motion·till kommunfullmäktige i Tingsryd kommun 2018-08-31 

Moderaterna i Tingsryds kommun ser med bekymmer på klimatet som blir allt mer extremt. 
Den torka som drabbat, inte bara oss i Tingsryds kommun utan hela landet, innebär att 
åtgärder måste vidtas för att minska effekterna av framtida torrperioder. 

En effekt.av sommarens extrema värme är att Fiskestadsjöns vattennivå har sjunkit drastiskt. 
Växter som vanligtvis återfinns på land har börjat växa på den torrlagda sjöbottnen. Det har 
även varit svårt att med båt ta sig runt sjön då det blivit för grunt. Fiskstadsjön är en 
uppskattad sjö både för sin natur och möjligheter till bad och fiske. 

Fiskestadsjön är idag oreglerad, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att reglera 
vattenflödet och vattennivåerna till följd av detta. För att ge kommunen möjlighet att 
behålla vattennivåerna I Flskestadsjön krävs åtgärder. Med en reglering av flödet ut från 
Fiskestadsjön kan vattennivån förhoppningsvis behållas på en stabil nivå och på så vis 
skyddas den fauna och flora som idag finns i och kring sjön. Om inga åtgärder vidtas finns en 
risk att den vattenspegel som idag utmärker Fiskestadsjön övergår till att bli ett träsk. 

Moderaterna i Tingsryd kommun vill 

att en utredning tillsätts för att ta fram underlag och förutsättningar för att kunna reglera 
vattenflödet ut från Fiskestadsjön. Utredningen ska ske I samråd med berörda intressenter . 

att en översyn av kommunens samtliga sjöar och vattendrag genomförs för att avgöra om 
behov av åtgärder finns på fler platser. · 

Marie Fransson Åke Nyberg 



Ärende 15 
Tingsryds kommuns arbete 
med framtagande av lokala 
miljömål samt arbetet med de 
globala målen, Agenda 2030 



~Tingsryds 
_\:!9_kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04~08 

Justerare 

§ 102 

Tingsryds kommuns arbete med framtagande av lokala 
miljömål samt arbetet med de globala målen, Agenda 2030 
Dm KS/2019:90 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Anta projektbeskrivning och tidplan för arbetet med kommunens 
lokala miljömål samt de globala målen Agenda 2030. 

2. Arbetet ska ske förvaltningsövergripande och prioriteras av 
kommunens nämnder/styrelser och bolag samt centrala chefsgruppen 
under 2019. 

3. Utbildning inom miljöområdet ska ges till politiker samt delar av 
tjänstepersonerna under hösten 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun förra miljöprogram antogs 2005. En 25 procentig tjänst 
för miljöstrategiskt arbete har funnits i ett antal år och 2015 fördes pengar 
och ansvar över från kommunledningsförvaltningen till dåvarande bygg
och miljöavdelningen, numera miljö- och byggnadsförvaltningen för att 
hantera koi:nmunens miljöstrategiska arbete. · 

Tingsryds kommun har även antagits i kommunikationsprojektet Glokala 
Sverige för inf01mationsspridning och förankring av de 17 Globala 
håll barhetsmålen. 

Plan- och näringslivsutskottet beslutade 2018-11-20 § 66 att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya lokala miljömål för 
Tingsryds kommun samt implementera de Globala hållbarhets målen, 
Agenda 2030 i kommunen. 2019-01-22 § 9 beslutade plan- och 
näringslivsutskottet att antaga projektbeskrivning och tidsplan för arbetet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av 
nya lokala miljömål för Tingsryds kommun samt arbetet med Agenda 2030. 
En projektbeskrivning har tagits fram. Tingsryds kommun har även antagits 

__ _i Glokala_Sverige. Glokala Sverige är ett projekt som FN-förbundet i _ ______ -• 
samverkan med SKL driver för att .utbilda och engagera kring Agenda 2030 
i kommuner. En uppstaiisdag hölls för den 7 mars där politiker från 

I Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (38) 

· Kommunstyrelsens arbetsutskott · .... · 2019-04~08 

Justerare 

§ 102 fortsättning 

kommunstyrelsens arbetsutskott, plan- och näringslivsutskottet samt miljö
och byggnadsnämnden bjöds in och deltog. Förvaltningschefer, ett antal 
övriga chefer samt tjänstepersoner med vissa nyckelfunktioner deltog också 
på denna utbildningsdag. 

För att arbetet ska få bredd i organisationen är arbetet upplagt att 
arbetsgruppen för arbetet är kommunens centrala chefsgrupp. 300 000 
kronor är avsatta i budget under 2019 för arbetet. Medverkan i Glokala 
Sverige kommer också att bestå av utbildnings- och informationsinsatser för 
kommunens organisation men också för allmänheten i kommunen. En 
utbildningsdag för politiker och tjänstemän inom miljö och hållbarhet 
planeras under hösten 2019. 

För att arbetet ska prioriteras och genomsyra hela kommunens organisation 
samt kommunens bolag är det viktigt att det finns en tydlig bred 
viljeinriktning från politiken samt att arbetsgruppen centrala chefsgruppen 
prioriterar detta arbete. Hållbarhetsfrågoma inom de tre olika 
dimensionerna: ekologisk, sociala och ekonomi är av största vikt för 
kommunen att arbeta med för att långsiktigt kunna trygga kommunens 
framtid. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Patrick Stå~gren (M) yrkar_ bifall_ til_l förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-27, Miljö- och byggnadschef 
2. Beslut Kommunstyrelsen 2019-02-25, § 63 
3. Beslut Plan- och näringslivsutskottet 2019-01-22 
4. Projektbeskrivning och tidplan för framtagande av nya lokala 

miljömål samt Agenda 2030 för Tingsryds kommun, Miljö-och 
byggnadschef 2019-01-14 

5. Beslut Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20, § 66 

I Utilragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KS/ 2019:90 1.3.1
2018-0802-430

Tingsryds kommuns arbete med framtagande av lokala milöjmål samt arbetet med 
de de globala målen, Agenda 2030

För slag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antaga den projektbeskrivning och tidplan för arbetet med 
kommunens lokala miljömål samt de globala målen Agenda 2030. Arbetet skall ske 
förvaltningsövergripande och prioriteras av kommunens nämnder/styrelser och bolag samt 
centrala chefsgruppen under 2019. Utbildning inom miljöområdet skall ges till poltiker 
samt delar av tjänstemännen under hösten 2019.

Beskrivning av ärendet

Tingsryds kommun förra miljöprogram antogs 2005. En 25% tjänst för miljöstrategiskt 
arbete har funnits i ett antal år och 2015 fördes pengar och ansvar över från 
kommunledningsförvaltningen till dåvarande bygg- och miljöavdelningen, numera miljö- 
och byggnadsförvaltningen för att sköta kommunens miljöstrategiska arbete. 

Tingsryds kommun har även antagits i kommunikationsprojektet Glokala Sverige för 
informationsspridning och förankring av de 17 Globala hållbarhetsmålen

Plan- och näringslivsutskottet beslutade 2018-11-20 § 66 att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya lokala miljömål för Tingsryds kommun 
samt implementera de Globala hållbarhets målen, Agenda 2030 i kommunen. 2019-01-22 
§ 9 beslutade plan- och näringslivsutskottet att antaga projektbeskrivning och tidsplan för 
arbetet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av nya lokala 
miljömål för Tingsryds kommun samt arbetet med Agenda 2030. En projektbeskrivning 
har tagits fram. Tingsryds kommun har även antagits i Glokala Sverige. Glokala Sverige är 
ett projekt som FN-förbundet i samverkan med SKL driver för att utbilda och engagera 
kring Agenda 2030 i kommuner. En uppstartsdag hölls för den 7 mars där politiker från ks 
au, plan- och näringslivsutskottet samt miljö- och byggnadsnämnden bjöds in och deltog. 
Förvaltningschefer, ett antal övriga chefer samt tjänstemän med viss nyckelfunktioner 
deltog också på denna utbildningsdag. För att arbetet skall få bred i organisationen är 
arbetet upplagt att arbetsgruppen för arbetet är kommunens centrala chefsgrupp. 300 000 
kronor är avsatta i budget under 2019 för arbetet. Medverkan i Glokala Sverige kommer 
också att bestå av utbildnings- och informationsinsatser för kommunens organisation men 
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också för allmänheten i kommunen. En utbildningsdag för politiker och tjänstemän inom 
miljö och hållbarhet planeras under hösten 2019.
För att arbetet skall prioriteras och genomsyra hela kommunens organisation samt 
kommunens bolag är det viktigt att det finns en tydlig bred viljeinriktning från politiken 
samt att arbetsgruppen centrala chefsgruppen prioriterar detta arbete. Hållbarhetsfrågorna 
inom de tre olika dimensionerna: ekologisk, sociala och ekonomi är av största vikt för 
kommunen att arbeta med för att långsiktigt kunna trygga kommunens framtid.

Beslutsunderlag

-Plan-och näringslivsutskottet beslut  2018-11-20 §66

-Plan- och närinsglivsutskottet beslut 2019-01-22 §9 samt bilaga projektbeskrivning 

Camilla Norrman
Miljö- och byggnadschef



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-25 

§ 63 

Information om Agenda 2030 samt lokala miljömål • 
Dnr KS/2019:90 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

32 (37) 

Plan- och näringslivsutskottet har i beslut§ 9 2019-01-22 antagit en 
föreslagen projektbeskrivning enligt bilaga. Vid beredningen inför 
kommunstyrelsens behandling framkommer 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. 

Kommunstyrelsen kan även ta ställning till om det föreslagna projektet 
anses besvara eller bifalla aktuell motion från Göran Mård (V) och Jörgen 
Forsberg (V). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet behandlas som ett 
inf 01mationsärende vid dagens sammanträde, för att åter komma upp till 
kommunstyrelsen 2019-03-25. Ärende kan tas upp förnyat i plan- och 
näringslivsutskottet. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadschefen 
Sekreterare plan-och näringslivsutskottet 

I Utdragsbestyrkande 
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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 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. 

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 

I Utdrngsbesty,kande 
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Bilaga 1 

Projektbeskrivning och tidsplan för framtagande av nya lokala miljömål samt 
Agenda 2030 för Tingsryds kommun 

Projektansvarig: Camilla Nonman, 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 kommun:fullmäktigemål 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 uppföljnings bara. 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 Arbeta fram ett förslag till nya lokala miljömål med koppling till Agenda 
- -- 2030: Koppla Agenda-2030 till befintliga eller nya·kommun:fullmäktigemål. -- · 

- 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 

/ =i-::- Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
~ 362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-posUhemsida 
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 

J 7::-- Tingsryds kommun v 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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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 

ÅIV 

§ 66 

Miljöprogram för Tingsryds kommun 
Dm2018-0802-430 1 i'\I": W11-/LJ.'6} l.403 

/AA 
Plan- och näringslivsutkostets beslut 

1. Arbetet med miljöprogram ska påbö1jas och färdigställas under 
2019. 

2. Ansökan görs för att kunna arbeta med globala miljömål. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet bordlades på utskottets sammanträde 2018-09-18. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i budgetbeslut i kommunfullmäktige 
2018-11-12 tilldelats medel för miljöprogram. 

Beslutunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-18 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman 

I~ · 1 Utdrng,bosty,kande 



Ärende 16 
Motion om framtagande av 
miljöprogram och 
utbildningsdag i miljöfrågor för 
Tingsryds kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 103 

Motion om framtagande av miljöprogram och 
utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun 
Dnr: KS/2019:451 1.2.6 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen med hänvisning miljö- och 
byggnadschefens svar. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet inkom 2017-06-14 med en motion om framtagande av 
miljöprogram och utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun. 

Svar 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har påbö1jat arbetet med 
framtagande av nya lokala miljömål för Tingsryds kommun samt 
arbetet med Agenda 2030. En projektbeskrivning har tagits fram och 
förankrats i plan- och näringslivsutskottet. Tingsryds kommun har 
även antagits i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett projekt som 
FN-förbundet i samverkan med SKL driver för att utbilda och 
engagera kring Agenda 2030 i kommuner. 

En uppstari:sdåg· hölls 2019-03-07 där politiker från kommunstyreisens 
arbetsutskott, plan- och näringslivsutskottet samt miljö- och 
byggnadsnämnden bjöds in och deltog. Förvaltningschefer, ett antal 
övriga chefer samt tjänstepersoner med vissa nyckelfunktioner deltog 
också på utbildningsdag. 

För att arbetet ska få bredd i organisationen är arbetet upplagt att 
arbetsgruppen för arbetet är kommunens centrala chefsgrupp. 

För arbetet är 300 000 kronor är avsatta i budget 2019. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen delar åsikten att kunskapsnivån bör höjas och 
planerar därför en utbildningsdag för politiker och tjänstemän under 
hösten 2019. Medverkan i Glokala Sverige kommer också att bestå av 
utbildnings- och inf01mationsinsatser för kommunens organisation 
men också för allmänheten i kommunen. 

I Utdragsbestyrkande 



�Tingsryds 
\::)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 103fortsättning

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut med följande 
f01mulering: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen med hänvisning till miljö- och 
byggnadschefens svar. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Magnus Carlsbergs (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadschef, 2019-03-27
2. Motion Vänsterpartiet, 2017-06-12
3. Beslut Plan-och näringslivsutskottet 2018-11-20, § 66
4. Beslut Plan- och närinsglivsutskottet 2019-01-22, § 9
5. Projektbeskrivning och handlingsplan för framtagande av

nya lokala miljömål samt Agenda 2030 för Tingsryds
kommun,2019-01-14

I
Utdrags bestyrkande 

15 (38) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 Dnr:  2017/437 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvarande av motion från Vänsterpartiet Tingsryd. ”Motion från Vänsterpartiet om 
framtagande och utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige bifaller Vänsterpartiet Tingsryds motion med justeringen år 2019.  
  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Från Vänsterpartiet Tingsryd har inkommit motion om framtagande av miljöprogram och 
utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun.  I motionen anges bl a följande: 
Miljöarbetet har länge varit en nedprioriterad och eftersatt fråga i Tingsryds kommun. 
Andra frågor har ansetts viktigare och merkostnaden för mer kemikaliesmarta, energisnåla, 
klimatanpassade eller på andra sätt mer miljövänliga val har oftast inte varit önskvärda. 
Tingsryds kommun förra miljöprogram antogs 2005. En 25% tjänst för miljöstrategiskt 
arbete har funnits i ett anal år och 2015 fördes pengar ochansvar 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 miljöporgram elller på annat sätt föra 
miljöarbetet framåt. Särskilt inte när politiskt uppdrag saknas i frågan. 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 skillnad. 2016 hölls en utbildningsdag 
om miljöfrågor för politiker och tjänstemän i Ljungby kommun. En liknande 
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 prioriter att arbeta med. Vänsterpartiet yrkar: att en utbildninsdag för politiker 
och tjänstemän bör hållas under början av 2018, att ett nytt klimat- och miljöprogram med 
tydliga miljömål tas fram och erfoderliga medel avsätts. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av nya lokala 
miljömål för Tingsryds kommun samt arbetet med Agenda 2030. En projektbeskrivning 
har tagits fram och förankrats i plan- och näringslivsutskottet. Tingsryds kommun har även 
antagits i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett projekt som FN-förbundet i samverkan 
med SKL driver för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner. En upp-
startsdag hölls för den7 mars där politiker från ks au, plan- och näringslivsutskottet samt 
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miljö- och byggnadsnämnden bjöds in och deltog. Förvaltningschefer, ett antal övriga che-
fer samt tjänstemän med viss nyckelfunktioner deltog också på denna utbildningsdag. För 
att arbetet skall få bred i organisationen är arbetet upplagt att arbetsgruppen för arbetet är 
kommunens centrala chefsgrupp. 300 000 kronor är avsatta i budget under 2019 för arbe-
tet.  Miljö- och byggnadsförvaltningen delar åsikten att kunskapsnivån bör höjas och pla-
nerar därför en utbildningsdag för politiker och tjänstemän under hösten 2019. Medverkan 
i Glokala Sverige kommer också att bestå av utbildnings- och informationsinsatser för 
kommunens organisation men också för allmänheten i kommunen.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
-Motion från Vänsterpartiet om framtagande av miljöprogram och utbildningsdag i 
miljöfrågor för Tngsryds kommun 2017/437 
 
-Plan-och näringslivsutskottet beslut  2018-11-20 §66 
 
-Plan- och närinsglivsutskottet beslut 2019-01-22 §9 samt bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Norrman     
Miljö- och byggnadschef     
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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 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. 

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 

I Utdrngsbesty,kande 
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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 Nonman, 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 kommun:fullmäktigemål 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 uppföljnings bara. 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 Arbeta fram ett förslag till nya lokala miljömål med koppling till Agenda 
- -- 2030: Koppla Agenda-2030 till befintliga eller nya·kommun:fullmäktigemål. -- · 

- 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 

/ =i-::- Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
~ 362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-posUhemsida 
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 

J 7::-- Tingsryds kommun v 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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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 kemikaliesmat-ta, 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. Påbö1jat 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 

20 l 0. 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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( 
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Vänsterpartiet 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 liknande 

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 

d~r-C~ 
Jörgen Forsberg 

Ledamot KF 



Ärende 17 
Handlingsplan för 
belysningsstrategi för 
kommunal belysning i 
Tingsryds kommun 



~Tingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

Justerare 

§ 93 

Handlingsplan för belysningsstrategi iör kommunal 
belysning i Tingsryds kommun 
Dnr KS/2019:29 1.31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta handlingsplaner för belysningsstrategin för kommunal belysning i 
Tingsryds kommun under förutsättning att Linneryd och Korrö 
prioriteras i höstens trygghetsvandringar 

2. Genomförande av ingående moment i handlingsplanerna finansieras 
inom befintlig budget under 2019 samt i budgetprocessen för åren 2020 
- 2024. 

3. Genomförande av handlingsplanerna sker under åren 2019- 2024. 

4. Återkoppling sker efter behov. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 2019-01-21 Belysningsstrategin för kommunal 
belysning i Tingsryds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-
01-07 § 5 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för genomförande av belysningsstrategin under 2019 
respektive 2020 och påföljande år. 

Föreslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
Linneryd och Korrö prioriteras i höstens trygghetsvandringar. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner Mikael Jeanssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse utredningsingenjör, 2019-03-18 
2. Följedokument till handlingsplanerna inom belysningsstrategin 
3. Bilaga 1 Handlingsplan för inventering, underhåll, åtgärder efter 

trygghetsvandringar och övergång-till LED-teknik 
4. Bilaga 2 Handlingsplan för trygghetsvandringar 
5. Översiktskarta för Tingsryds kommuns vägbelysning 
6. Anläggningsregister E.ON Elnät Sverige AB & Kraftringen Nät AB 

I Utdragsbestyrkande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2019-03-18 

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

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan till belysningsstrategi för kommunal belysning i Tingsryds 
kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller framlagda förslag på handlingsplaner till belysningsstra-
tegin för kommunal belysning i Tingsryds kommun.

2. Genomförande av ingående moment i handlingsplanerna finansieras inom befintlig
budget under 2019 samt i budgetprocessen för åren 2020 - 2024.

3. Genomförande av handlingsplanerna sker under åren 2019 - 2024.

4. Återkoppling sker efter behov.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-01-21 Belysningsstrategin för kommunal belysning i 
Tingsryds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-01-07 § 5 kommunled-
ningsförvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsplaner för genomförande av belys-
ningsstrategin under 2019 respektive. 2020 och påföljande åren.  

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts genom Tekniska avdelningen på Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

1. Följedokument till handlingsplanerna inom belysningsstrategin;
2. Bilaga 1 Handlingsplan för inventering, underhåll, åtgärder efter 
trygghetsvandringar och övergång till LED-teknik;
3. Bilaga 2 Handlingsplan för trygghetsvandringar;
4. Översiktskarta för Tingsryds kommuns vägbelysning;
5. Anläggningsregister E.ON Elnät Sverige AB och Kraftringen Nät AB

Beslutet skickas till 
Teknisk chef   
Projekteringsingenjör  

Jonas Weidenmark Jens Steinbacher  
Teknisk chef Projekteringsingenjör 

r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



 2019-03-18 1 

Följedokument till handlingsplanerna inom belysningsstrategin 

Bilaga 1 Handlingsplan för Inventering, Underhåll, Åtgärder efter trygghetsvandringar och 
Övergång till LED-teknik 

Inventering av befintlig vägbelysning med avseende på behov av förändring och utveckling sker 
ortsvis i samband med trygghetsvandringar (se nedan under bilaga 2).  

Alla åtgärder har lagts in från och med 2020 som är första året som en investeringsbudget kan beslutas 
för. Undantag är inventering av lutande stolpar resp. växtlighet samt åtgärdande av akut lutande 
stolpar som ska genomföras 2019 inom befintlig budget för drift och underhåll av vägbelysning. 

Alla kostnader har kalkylerats noggrant efter samråd med resp. entreprenör. 

Åtgärderna ska i första hand utföras genom den entreprenör för underhåll av vägbelysning som har 
tagits fram genom offentlig upphandling. Undantag är stabilitetsprovningar (sker genom certifierad 
entreprenör) och inventeringar. 

Stabilitetsprovning av stolpar är fördelat över en 5 årsperiod eftersom de stolpar som blir godkända 
ska provas på nytt om 5 år. 

Vem som ska genomföra inventering av lutande stolpar resp. växtlighet är inte bestämt i dagsläget. 

Växtlighet som skymmer ljuset från vägbelysningen ska åtgärdas av den fastighetsägare på vems mark 
växtligheten är rotad. 

Rötskadebesiktning av trästolpar ska genomföras vart 8:e år. 

Löpande underhåll av vägbelysning är upphandlat för perioden 2019 – 2021 med möjlighet till 
förlängning om 1 år. 

Byte till armaturer med LED-teknik är fördelat över en 5 årsperiod som är en rimlig tidsperspektiv för 
att därefter kunna räkna sig till godo energibesparingen för hela anläggningen.                                                                                  
Armaturbytet får först ske efter att stabilitetsprovning samt utbyte av underkända stolpar i resp. 
område är genomfört. 

 

Bilaga 2 Handlingsplan för Trygghetsvandringar 

Trygghetsvandringar i tätorterna genomförs i storleksordning enligt invånarantalet. De börjar i Ryd 
som är näststörsta tätorten efter Tingsryd som inte prioriteras i första hand eftersom det redan finns en 
centrumplan på gång för Tingsryds tätort.  

Turordning för trygghetsvandringar: Ryd, Väckelsång, Urshult, Konga/Fagerfors, Linneryd/Korrö, 
Rävemåla, Fridafors, Dångebo/Södra Sandsjö, Älmeboda, Hensmåla, Norraryd, Kvarnamåla, 
Yxnanäs. 

Trygghetsvandringar ska vara genomförda till och med hösten 2020. 

Inventering av befintlig vägbelysning med avseende på behov av förändring och utveckling sker 
ortsvis i samband med trygghetsvandringar.  

Till varje trygghetsvandring upprättas ett protokoll som antecknar framförda förändringsbehov samt 
övriga synpunkter på belysningen. Protokollet ska justeras av representant från resp. intressegrupp. 
Beslut om förändring/utveckling ska ske i samråd med ortens intressegrupper. 

---



 2019-03-18 Handlingsplan för Inventering, Underhåll, Åtgärder efter trygghetsvandringar och Övergång till LED-teknik Bilaga 1

ÅTGÄRD TID KOSTNAD UTFÖRS GENOM . . . KOMMENTAR

Stabilitetsprovning av stolpar 2020 - 2024, 5 år ca 3200 stolpar x 850 kr/st = 2,72 mkr => ca 544 kkr/år Roch Services Skandinavien AB

Utbyte av underkända stolpar (ca 15 %) 2020 - 2024, 5 år ca 480 stolpar x 14 kkr/st = 6,72 mkr => ca 1,344 mkr/år 1   
Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

Inventering av lutande stolpar 2019 Interna personal- och fordonskostnader Tingsryds kommun På kraftig lutande eller påkörda stolpar ska även fundamentet 

Finansiering inom budget för drift och underhåll av vägbelysning Entreprenör friläggas och fotograferas m a p sprickor i fundamentet.

Åtgärdande av lutande stolpar 2019 Akuta stolpar: ca 50 st x 3900 kr/st = ca 195 kkr 2
Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

2020 Övriga stolpar: ca 30 st x 3900 kr/st = ca 117 kkr 2

Inventering av växtlighet 2019 Interna personal- och fordonskostnader Tingsryds kommun

Finansiering inom budget för drift och underhåll av vägbelysning Entreprenör

Åtgärdande av växtlighet 2019 - 2020 Ingen kostnad för kommunen Fastighetsägare

Interna personal- och fordonskostnader Tingsryds kommun

Rötskadebesiktning av trästolpar 2020 ca 315 stolpar x 200 kr/st = ca 63 kkr 3    
Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

Utbyte av rötskadade stolpar 2020 ca 50 stolpar x 12 kkr/st = ca 600 kkr 4
Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

Löpande underhåll av vägbelysning 2019 - 2021 Fasta priser för inspektioner och seriebyten enligt avtal med upphandlad Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

entreprenör för underhåll av vägbelysning. Övrig felavhjälpning samt

beställningsarbeten enligt avtalad à-prislista.

Finansiering inom budget för drift och underhåll av vägbelysning.

Övergång till LED-teknik 2020 - 2024 600 belysningspunkter/år x ca 2800 kr/st = ca 1,68 mkr/år 5
Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

Finansiering inom investeringsbudgeten för energibesparande 

åtgärder motsvarande 5 mkr/år.

Åtgärder efter trygghetsvandringar 2020 - 2024 ca 200 kkr/år 6 Upphandlad entreprenör för underhåll av vägbelysning

1) ny rotlackad stolpe ca 2500 kr - 6000 kr => ca 5000 kr/stolpe

maskinkostnad ca 2,5 tim x 2700 kr/tim = ca 6700 kr

montörskostnad ca 2,5 tim x 810 kr/tim = ca 2000 kr

2) åtgärdande av lutande stolpar:

maskinkostnad ca 2,0 tim x 1165 kr/tim = ca 2300 kr

montörskostnad ca 2,0 tim x 810 kr/tim = ca 1600 kr

3) montörskostnad ca 0,25 tim x 810 kr/tim = ca 200 kr/stolpe

4) ny trästolpe ca 2000 - 2500 kr

maskinkostnad ca 2,5 tim x 3000 kr/tim = ca 7500 kr

montörskostnad ca 2,5 tim x 810 kr/tim = ca 2000 kr



 2019-03-18 Handlingsplan för Inventering, Underhåll, Åtgärder efter trygghetsvandringar och Övergång till LED-teknik Bilaga 1

5) ny LED-armatur ca 2000 kr 

montörskostnad ca 1,0 tim x 810 kr/tim = ca 800 kr/armatur

6) Dessa kostnader är svåra att uppskatta eftersom åtgärderna kan handla om

nya rotlackade stolpar (ca 14 kkr/st), nya trästolpar (ca 12 kkr/st),  

nya LED-armaturer (ca 2800 kr/st), ny belysningsledning eller en kombination av

dessa. En kostnad på ca 200 kkr/år över 5 år är en rimlig uppskattning med tanke på 

det 15-tal tätorter där trygghetsvandringarna  ska genomföras.



 2019-03-15 Handlingsplan för Trygghetsvandringar Bilaga 2

TÄTORT TID KOSTNAD INTRESSEGRUPPER KOMMENTAR

Ryd Mars 2019 interna kostnader för personal och fordon samt Rydkampen c/o Christer Johnsson Trygghetsvandring genomförs 2019-03-21

trycksaker Almundsryds Föräldraförening c/o Emma Johnsson

Sockenråd Ej aktiv

Väckelsång Mars 2019 interna kostnader för personal och fordon samt Björkeborgs byggnadsförening c/o Sören Johansson

trycksaker Sockenråd Ej aktiv

Urshult Höst 2019 interna kostnader för personal och fordon samt Urshults sockenråd c/o Anders Borgehed

trycksaker

 Konga, Fagerfors Höst 2019 interna kostnader för personal och fordon samt Södra Sandsjö sockenråd c/o Niclas Göstasson 

trycksaker

 Linneryd, Korrö Höst 2019 interna kostnader för personal och fordon samt  Linneryds sockenråd c/o Mikael Kamph

trycksaker

Rävemåla Vår 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Älmeboda sockenkommitté c/o Pia Granstedt Söderling

trycksaker

Fridafors Vår 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Fridafors FritidsCenter c/o Paul-Willy Olsson

trycksaker

Dångebo, Södra Sandsjö Vår 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Södra Sandsjö sockenråd c/o Niclas Göstasson 

trycksaker

Älmeboda Vår 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Älmeboda sockenkommitté c/o Pia Granstedt Söderling

trycksaker

Hensmåla Höst 2020 interna kostnader för personal och fordon samt 

trycksaker

Norraryd Höst 2020 interna kostnader för personal och fordon samt 

trycksaker

Kvarnamåla Höst 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Kvarnamåla fritidsförening Ej aktiv

trycksaker

Yxnanäs Höst 2020 interna kostnader för personal och fordon samt Föreningen Holken c/o Bengt Holmqvist

trycksaker
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Nätområde E.ON Elnät Sverige AB
Anläggningsregister Tingsryds kommun

2018-08-17

Anläggnings-ID:  SMS 735 999 114 007 812 071           

SAMHÄLLE Na-H Longlife

50W Na-H 70W Na-H 100W Na-H 150W Na-H 50W 70W 100W 70W MeHa 150W MeHa 35W LED 250W Hg 23W Lågen.

Aritsbomåla 5

Bro 21 1 11

Dångebo 16 2 7 71

Fagerfors 7

Fliselycke 26

Flålycke 23

Fridafors 61 9 31

Grevamåla-Bisterhult 12

Hensmåla 5 30 4

Kompersmåla 8

Konga 83 16 1 47

Korrö 12

Kvarnamåla 38 2

Linneryd 73 183 8
varav 6 st 70W Na-H Ej är inkopplade vid planerat bostadsområde.

Norraryd 5 20

Ruveboda 16

Ryd 280 112 17 86 18 19

Rävemåla 8 13 110 20 6



Nätområde E.ON Elnät Sverige AB
Anläggningsregister Tingsryds kommun

2018-08-17

Anläggnings-ID:  SMS 735 999 114 007 812 071           

SAMHÄLLE Na-H Longlife

50W Na-H 70W Na-H 100W Na-H 150W Na-H 50W 70W 100W 70W MeHa 150W MeHa 35W LED 250W Hg 23W Lågen.

Svartabäck 6

Tingsryd 348 320 29 11 222 36 16 15

Urshult 108 59 121 12 7
varav 18 st 50W Na-H där belysningsföreningen svarar för underhåll. Av dessa är 9 st släckta.
Smöramålavägen 11

Vrångebo 15

Väckelsång 72 55 15 84 23

Ålshult 6 1

Älmeboda 44 25

Summa antal armaturer: 1150 686 99 11 1053 142 7 0 16 19 0 15 6



Nätområde Kraftringen Nät AB
Anläggningsregister Tingsryds kommun

2018-08-17

Anläggnings-ID:  HLB 735 999 199 005 111 906

HLB 735 999 199 005 111 913

HLB 735 999 199 005 111 920           

SAMHÄLLE Na-H Longlife

50W Na-H 70W Na-H 100W Na-H 50W 70W 100W 30W LED

Yxnanäs 16 17

Yxnanäs, LV 122 30

Fagerfors, västra delen 11

Summa antal armaturer: 16 47 0 0 0 0 11



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (40) 

2019-01-21 

§ 24 

Belysningsstrategi för kommunal belysning i Tingsryds 
kommun 
Dnr Ks 72019:29 1.3.3 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer belysningsstrategi för kommunal belysning i 
Tingsryds kommun i enlighet med bilagt förslag med följande tillägg: 

1. Punkt 5. till Regler för allmän belysning, som ska gälla vid 
nybyggnation presenteras och fastställs för kommunstyrelsen under 
2019. 

2. Stryka formuleringen Dialog med sockenråd, hembygdsföreningar 
och föräldraföreningar och ersätt med formuleringen Dialog med 
intresse grupper. 

3. Återkoppling och presentation av handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsen senast den 23 april 2019. Teknisk 
dokumentation biläggs handlingsplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-07, § 5: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltning i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan innehållande infmmation om vad som är möjligt 
att genomföra under år 2019 samt vad som behöver hanteras i 
budgetprocessen för år 2020. 

2. Återkoppling och presentation av handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 

En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna 
upplever en ökad trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och 
cykelleder och andra allmänna platser. Det är dock en bedömningsfråga och 
en ekonomisk fråga om var det skall placeras belysning och vilka krav som 
den skall uppfylla. 

Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många 
belysningspunkter har funnits under en längre tid och det finns behov av en 
plan för underhållet av dessa. Belysningstekniken utvecklas också och på 
sikt bör nya LED-lampor ersätta de äldre lamporna. 

I Utdragsbestyckande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-21 
§ 24 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-12-06 
2. Förslag till ny belysningsstrategi 
3. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C): 

Återkoppling och presentation av handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsen senast den 23 april 2019. 

Lennart Fohlin (C), Patrick Ståhlgren (M) och Åke Gummesson (S) 
yrkar att teknisk dokumentation biläggs handlingsplanen. 

9 (40) 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) 
yrkar att formuleringen under punkt 1 lyder presenteras och fastställs. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Göran Mårds (V),Lennart 
Fohlins (C) och Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

I Utdragsbestydiande 



Kommunledningsförvaltningen 

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

2019-01-09 

Belysningsstrategi för Tingsryds kommun 

Bakgrund 
Belysningsstrategin omfattar kommunal belysning på vägar, gator, gång- och cykelleder och på 
allmänna platser. Strategin anger, på ett övergripande sätt, hur kommunen, under mandatperioden 
2019-2022, skall arbeta med planer, underhåll och utveckling/förändring av den kommunala be
lysningen. 

Belysningsstrategin - en viktig del i trygghetsarbetet inom kommunen 

En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna upplever en ökad 
trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och cykelleder och andra allmänna platser. 
Det är dock en bedömningsfråga och en ekonomisk fråga om var det skall placeras belys
ning och vilka krav som den skall uppfylla. 

Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många belysningspunkter har 
funnits under en längre tid och det finns behov av en plan för underhållet av dessa. Belys
ningstekniken utvecklas och på sikt bör nya LED-lampor ersätta de äldre lamporna. 

Belysningsstrategin omfattar följande delar: 

• Inventering av nuvarande kommunal belysning. 

• Trygghetsvandringar i kommunens olika tätorter. 

• Dialog med intressegrupper. 

• Underhållsplan av befintlig belysning och plan för övergång till ny teknik. 

• Plan för utveclding/förändring av den kommunala belysningen. 
• Fastställande av vilka regler som skall gälla vid nybyggnation. 
• Finansiering av underhåll och förändringar 

• Framtagandet av handlingsplaner. 

Kommunövergripande mål för mandatperioden 2019 - 2022 
• Inventering genomförs av befintlig kommunal belysning. 
• Underhåll med stabilitetstester och utbyten av dåliga stolpar samt övergång till ny 

teknik med LED-lampor genomförs i hela kommunen. 
• Trygghetsvandringar och dialog med intressegrupper genomförs i samtliga tätorter 

inom kommunen. 
• Plan tas fram för förändring av vilka områden som ska belysas eller antalet belys-

.... -··· ________ ningspunkte.r .so.m.s_ka_fmnas. __ _ _ .. _ .. _____ . __ ______ .. ..... .. .... _______ ... . . _ ... . 
• Regler, för allmän belysning, som ska gälla vid nybyggnation fastställs och presen-

teras för kommunstyrelsen under år 2019. 

Ansvarig för att driva arbetet för att uppnå målen, under mandatperioden 2019 - 2022, är 
Tekniska avdelningen inom Kommunledningsförvaltningen. Arbetet förutsätter att finan
siering har fastställts i budget. 



Ärende 18 
Motion om belysning i 
Väckelsång 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

Justerare 

§ 94 

Motion om belysning i Väckelsång 
Dm KS/2019:322 1.2.6 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta besvara motionen i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraten Magnus Carl berg inkom 2018-07-23 med en motion om 
att sätta upp belysning i Väckelsång vid den naturliga gång- och cykelvägen 
mellan bostadsföreningen Saxagårds område och Tjädervägen. Av 
säkerhets- och trygghetsskäl är förslaget att en lampa sätts upp i anslutning 
till lekplatsen som finns där. Ortens invånare ser sträckan som en gång- och 
cykelväg och använder den som en förbindelse till Sydostleden. 

Motionen beskriver att förslaget tidigare har varit uppe för ställningstagande 
och då avslogs det mot bakgrund av tidigare beslut samt att en 
belysningsstrategi skulle upprättas. Vid motionens tillkomst hade en 
belysningsstrategi ännu inte upprättats. 

Yttrande 

Motionens förslag om att sätta upp belysning på den naturliga gång- och 
cykelvägen mellan bostadsföreningen Saxagårds område och Tjädervägen i 
Väckelsång hänvisas till det arbete som pågår enligt den framtagna 
belysningsstrategin. Belysningsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2019-
01-21, § 24. Belysningsstrategin är en viktig del i trygghetsarbetet och 
kommunen ska göra trygghetsvandringar och inleda dialog med 
intressegrupper angående kommunal belysning i samtliga tätmier. En plan 
ska tas fram för förändring av vilka områden som ska belysas eller antalet 
belysningspunkter som ska finnas. Befintlig kommunal belysning ska 
inventeras, instabila stolpar bytas ut och en övergång till LED-lampor ska 
genomföras med mera. Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en 
handlingsplan innehållande information om vad som utefter 
belysningsstrategin är möjligt att genomföra under år 2019 och vad som 
behöver hanteras i budgetprocessen för år 2020. Handlingsplanen 
presenteras för _kommunstyrelsens !lrb~sutskott st:nast 2019: 04-0 l ._ I arb~tet 
med förverkligandet av belysningsstrategin kommer sträckan mellan 
området Saxagård och Tjädervägen i Väckelsång särskilt beaktas. 

I Utdragsbestydkande 



~ Tingsryds 
~ .kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

Justerare 

§ 94 fo1isättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-03-18 
2. Kommunstyrelsen 2019-01-21§ 24, Belysningsstrategi för 

kommunal belysning i Tingsryds kommun 
3. Motion Socialdemokraterna, 2018-07-23 

I Utdragsbestyrkande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 
Motion om belysning i Väckelsång 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med kommunledningsför-
valtningens yttrande.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Socialdemokraten Magnus Carlberg inkom 2018-07-23 med en motion om att sätta upp 
belysning i Väckelsång vid den naturliga gång- och cykelvägen mellan bostadsförening-
en Saxagårds område och Tjädervägen. Av säkerhets- och trygghetsskäl är förslaget att 
en lampa sätts upp i anslutning till lekplatsen som finns där. Ortens invånare ser sträck-
an som en gång- och cykelväg och använder den som en förbindelse till Sydostleden.  
 
Motionen beskriver att förslaget tidigare har varit uppe för ställningstagande och då 
avslogs det mot bakgrund av tidigare beslut samt att en belysningsstrategi skulle upprät-
tas. Vid motionens tillkomst hade en belysningsstrategi ännu inte upprättats.  
 
Yttrande 
 
Motionens förslag om att sätta upp belysning på den naturliga gång- och cykelvägen 
mellan bostadsföreningen Saxagårds område och Tjädervägen i Väckelsång hänvisas till 
det arbete som pågår enligt den framtagna belysningsstrategin. Belysningsstrategin an-
togs av kommunstyrelsen 2019-01-21, § 24. Belysningsstrategin är en viktig del i 
trygghetsarbetet och kommunen ska göra trygghetsvandringar och inleda dialog med 
intressegrupper angående kommunal belysning i samtliga tätorter. En plan ska tas fram 
för förändring av vilka områden som ska belysas eller antalet belysningspunkter som 
ska finnas. Befintlig kommunal belysning ska inventeras, instabila stolpar bytas ut och 
en övergång till LED-lampor ska genomföras med mera. Kommunledningsförvaltning-
en ska ta fram en handlingsplan innehållande information om vad som utefter belys-
ningsstrategin är möjligt att genomföra under år 2019 och vad som behöver hanteras i 
budgetprocessen för år 2020. Handlingsplanen presenteras för kommunstyrelsens ar-
betsutskott senast 2019-04-01. I arbetet med förverkligandet av belysningsstrategin 
kommer sträckan mellan området Saxagård och Tjädervägen i Väckelsång särskilt beak-
tas.  
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsen 2019-01-21§ 24, Belysningsstrategi för kommunal belysning i Tings-
ryds kommun 

~Tingsryds 
~kommun 
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Nämndens beslut ska skickas till 
Motionären 
 
 
 
 
Jonas Weidenmark  
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 



TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motion - Belysning Väckelsång 

Belysningen på den naturliga gång- och cykelvägen mellan HSBs bostadsföreningen 
Saxagårds område och Tjädervägen har varit uppe tidigare för ställningstagande. 2014-09-

29 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsnämnden att mot bakgrund av att det inte är 
någon gång- och cykelväg samt att medel saknades att inte sätta upp belysning. En motion 
från Centerpartiet som inkom 2014-12-03 behandlades 2017-04-19 av 
samhällsbyggnadsutskottet och där avslogs det än en gång mot bakgrund av det tidigare 
beslutet samt att en belysningsstrategi skulle upprättas senast november 2017. 

Någon belysningsstrategi har ännu inte upprättats. Högst troligt har andra frågor 
prioriterats vilket mycket möjligt har varit en klok prioritering mot bakgrund av de många 
ärenden som är aktuella inom samhällsbyggnadsområdet. 

På frågan huruvida det är en gång- och cykelväg eller inte tror jag de flesta Väckelsångsbor 
skulle vilja påstå att det är. Det är den naturliga vägen för många att ta sig till Sydostleden 
och en naturlig sträcka för många motionärer på orten. Vägen är till större delen upplyst av 
HSBs bostadsrättsföreningen Saxagård så det är endast biten mellan Saxagårdesområdet 
och Tjädervägen som saknar belysning. En (1) lampa vore rimligt i detta glapp då det just 
där också ligger en lekplats. Så mot bakgrund att det är en populär gång- och cykelväg, 
visserligen en naturlig sådan samt att det på platsen finns en lekplats så är det min 
uppfattning att kommunen bör sätta upp belysning. Av säkerhets och trygghetsskäl vore 
det rimligt att ha en ljuspunkt vid lekplatsen. Något som man kan spekulera i skulle belysts i 
en framtida belysningsstrategi. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

Att belysning skall sättas upp på den naturliga gång- och cykelvägen mellan 
bostadsföreningen Saxagårds område och Tjädervägen i anslutning till lekplatsen. 

Magnus Carlberg (S) 
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Ärende 20 
Kommunal hyresgaranti för 
Tingsryds kommun samt 
förslag om att inrätta tjänst för 
sociala boendefrågor 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Arbete- och lärandeutskottet 2019-04-12 

Justerare 

/ ~ 

§ 60 

Kommunal hyresgaranti för Tingsryds kommun 
Dm KS/2019:88 1.5.3 

Beslut 

l. Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom rutinen för sociala andrahandskontrakt och att den omfattar hela 
kommunkoncernen från och med den 1 juli 2019. 

2. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att hyresgarantier 
kan erbjudas den målgrupp som bedöms ha tillräckligt god ekonomi för 
att ha eget boende från och med den 1 juli 2019. 

3. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
rekommendera Tingsrydsbostäder att gemensamt med Arbete och 
lärande imätta en permanent tjänst för sociala boendefrågor i 
kommunen. 

4. Arbete- och lärandeutskottet föreslår konmrnnstyrelsen att inkludera ett 
socialt perspektiv på boendefrågorna i den reviderade versionen av 
Bostadsförsö1jningsprogrammet 

5. Kostnader för samtliga åtgärder sker inom befintlig budget. 

Beskrivning av ärendet 

Boendefrågan är en avgörande del för individens välmående. I kombination 
med sociala problematiker blir ofta bostadsfrågan en avgörande komponent 
för att få progression på vägen tillbaka. Att ha en övergripande målsättning 
runt det sociala boendet är avgörande för att kommunens invånare ska uppnå 
en trygghet i rätten till boende med eget ansvar i frågan. I en komplex fråga 
krävs samarbete för att nå resultat. Därför är gränsöverskridande samarbete 
inom den kommunala organisationen avgörande för att uppnå framgång i 
denna viktiga fråga. 

Att genom flera alternativ kunna stötta utsatta personer i vägen till en egen 
bostad-hjälper-verksamheten att-tillsammans med-individen-skapa-en tydlig- - - -
målsättning-mot-ett helt eget boende och en egen-försörjning. Både sociala -
andrahandskontrakt och hyresgarantier är verktyg som hjälper individen mot 
egenfinansierad bostad. 

I Utdragsbosty,hnde 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Arbete- och lärandeutskottet 2019-04-12 

Justera~ I 

§ 60 forts 
Dnr KS/2019/2019:88 1.5.3 

Att skapa en funktion som ansvarar för uppdraget och fångar målgruppens 
behov vore en tydlig signal till våra verksamheter och ett viktigt verktyg för 
att nå målsättningen att skapa goda boendesituationer för alla kommunens 
invånare. 

Beslutsundcrlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-15 
Utredning - hyresgaranti 
Rutiner gällande andrahandskontrakt (fastställda 2017-08-18) 

Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbescy,k,nde 



r.'ITingsryds 
\;!!)kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-03-15 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Kommunal hyresgaranti för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut att 

1. Arbete- och lärandeutskottet fö reslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom rutinen 
för sociala andrahandskontrakt och att den omfattar hela kommunkoncernen från 
och med den 1 juli 2019. 

2. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att hyresgarantier kan erbju
das den målgrupp som bedöms ha tillräckligt god ekonomi för att ha eget boende 
från och med den 1 juli 2019. 

3. Arbete- och lärandeutskottet föreslår k01runw1styrelsen att rekommendera Tings
rydsbostäder att gemensamt med Arbete och lärande inrätta en permanent tjänst för 
sociala boendefrågor i kommunen. 

4. Arbete- och lärandeutskottet föreslår k01rummstyrelsen att inkludera ett socialt per
spektiv på boendefrågorna i den reviderade versionen av Bostadsförsötjningspro
grammet 

5. Kostnader för samtliga åtgärder sker inom befintlig budget. 

Beskrivning av ärendet 
Boendefrågan är en avgörande del för individens välmående. I kombination med sociala 

problematiker blir ofta bostadsfrågan en avgörande komponent för att få progression på 
vägen tillbaka. Att ha en övergripande målsättning runt det sociala boendet är avgö

rande för att kommunens invånare ska uppnå en trygghet i rätten till boende med eget 
ansvar i frågan. I en komplex fråga krävs samarbete för att nå resultat. Därför är gränsö

verskridande samarbete inom den kommunala organisationen avgörande för att uppnå 
framgång i denna viktiga fråga. 

Att genom flera alternativ kunna stötta utsatta personer i vägen till en egen bostad hjäl

per verksamheten att tillsammans med individen skapa en tydlig målsättning mot ett helt 
eget boende och en egen försö1jning. Både sociala andrahandskontrakt och hyresgaran
tier är verktyg som }tjäl per individen mot egenfinansierad bostad. Att skapa en funktion 

som ansvarar för uppdraget och fångar målgruppens behov vore en tydlig signal till våra 
verksamheter och ett viktigt verktyg för att nå målsättningen att skapa goda boendesitu

ationer för alla kommunens invånare. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 

Rutin -
Andrahandskontrakt , 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



l'.JTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

UTREDNING 

2019-03-15 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Utredning - hyresgaranti 

Beskrivning och bakgrund 

Enligt bland annat konceptet Bostad.forst är boendet en avgörande och många gånger 

den initiala vägen framåt för personer i utanförskap. En akut bostadslöshet behöver tas 

på största allvar av kommunens verksamheter. Även den bostadslöshet som är penna

nenl men inte akut är avgörande för den enskilde individen. Inom socialtjänstens arbete 

är boendefrågan en viktig och frekvent återkommande fråga. Diagrammet nedan visar 

hur ofta socialsekreterarna inom IFO Vuxen under en period under sommaren 2018 job

bade med just boendefrågan i det löpande arbetet. 

2. Hur ofta, enligt din egen skattning, bemöter du 
frågor om boende från klienter? 

■ 1 gång ete r mindre per v ecka ■ 2-3 gånger per vecka 

5 gånger eler f ler per •1ecka 

Sociala andrahandslägenheter har under ett antal år bakåt i tiden varit Tingsryds kom

muns lösning på kommuninvånares svårighet att hitta en egen bostad. Sociala andra

handslägenheter innebär att kommunen hyr, via socialtjänsten eller något aimat kom

munalt organ, ett antal lägenheter av sina bostadsföretag och/eller av privata fastighets

ägare. I Tingsryd har det företrädelsevis varit Tingsrydsbostäder som IFO Vuxen hyit 

lägenheter av. Dessa lägenheter hyrs sedan ut i andra hand till bostadslösa personer, 

som inte kan få eller inte klarar av att sköta ett eget boende långsiktigt. 

Nationellt är de två modeller som dominerar på den sektu1dära bostadsmarknaden. Den 

ena modellen bygger på att den boende ska bo kvar och med tiden få ta över lägenhets

kontraktet utan särskilda krav och villkor. Den andra modellen bygger på att den boende 

1(5) 

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 



2(5) 

efter en tid flyttar vidare. Antingen som ett led i en boendetrappa eller så flyttar man till 

en egen bostad. Båda varianterna ingår i definitionen. 

På IFO Vuxen i Tingsryds kommun finns det en rutin för hantering av sociala andra

handslägenheter där tanken har varit ett förstahandskontrakt ska aktualiseras efter några 

år med andrahandskontrakt. Tyvärr har det aktiva arbetet med att få individen från den 

sociala andrahandslägenheten mot ett förstahandskontrakt tappats bort och klienterna 

alternativt kommuninvånarna har fastnat i sitt andrahandskontrakt under en mycket lång 

tid. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgår således i nuläget till drygt fyra år utifrån 

de pågående kontrakten som finns upprättade på IFO Vuxen. Om även de avslutade 

kontrakten skulle inkluderas, eftersom vissa klienter haft flera kontrakt efter va11a1mat, 

hade den genomsnittliga kontraktstiden blivit längre. 

Socialtjänstens samverkan med kommunala bostadsbolag och i mindre utsträckning 

privata fastighetsägare, vilar i grunden på att det finns garantier som skyddar lägenhets

upplåtaren om något går snett. För att fastighetsägarna ska våga hyra ut lägenheter till 

personer som tidigare kanske varit missbrukare eller blivit vräkta på grund av att gran

nar och kringboende blivit störda, måste socialtjänsten med andra ord agera snabbt, om 
andrahandshyresgästen inte uppfattas sköta sig. Genom att hyra ut lägenheterna i andra 

hand sätts besittningsskyddet ur spel. När socialtjänsten fungerar som hyresvärd mini

meras bostadsupplåtarens risker. För personer med stora utmaningar runt om sig kan en 

social andrahandslägenhet vara ett första steg mot en egen bostad, med betoning på 

första steg då det är viktigt att målsättningen tydliggjort för samtliga inblandade paiter 

att ett eget kontrakt på egen bostad är det slutgiltiga målet. 

De senaste åren har dock upplevelsen stärkts i att allt mer av socialsekreterarnas tid gått 

till boendefrågorna. I februari 2019 var det 46 andrahandslägenheter som hyrs ut via 

IFO Vuxen. Anledningarna till andrahandskontrakten är följande; 

✓ Personer som på grund av ekonomiska svårigheter/skulder inte accepteras av hy

resvärd 21 st, 46 % 

✓ Flera har hernmavai·ande barn. 4 st (19 % av gruppen) är ensamkommande som 

har flyttats över i september det år som de fyller 20 år. 

✓ Personer med missbruk 12 st, 26 % 

✓ Personer med funktionsnedsäthung som har behov av annat stöd enligt SoL och 

LSS 8 st, 17 % 
✓ Våld i nära relationer (samt svag ekonomi) 3 st, 7 % 

✓ Hemmaboende ungdomar (med svag ekonomi) 1 st, 2 % 

✓ Stora barnfainiljer (med svag ekonomi) 1 st, 2 % 

Inom ramen för projektet "Bo bra i Tingsryds kommun" fastställer projektledare Märtha 

Westerholm följande när hon tittar närmare på hanteringen av sociala andrahandslägen

heter inom IFO Vuxen: 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
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"Vid handläggning av andrahandskontrakt ingår bland annat.föl
jande arbetsuppgifter,· göra en utredning av behovet, samverka med 
Tings,ydsbostäder, hantera alla handlingar (i urval hyresavtal, hem

.försäkring, besUtningsskyddshandling till hyresnämnden), hämta 
nycklar och överlämna !il! klienten, besiktiga lägenheten 1-2 

gånger/år, kolla och samordna u(flytt, besiktiga lägenheten samt boka 
flytts/öd (0111 klienten inte har städat). 

Ji;Jerparten av arbetsuppg{fterna kräver att social sekreteraren har 
möjlighet att lämna kontoret och besöka exempelvis lägenheten. Ef-

tersom socialsekreterarna på enheten.för Vuxna kontinuerligt behöver 
handlägga ansökan om bistånd (vilket är av högsta prioritet) kan det 
dröja innan de har möjlighet att åka iväg på tjänsteärenden till exem
pelvis lägenheter. Processen när en klient.flyttar.från en lägenhet kan 

bli relativt utdragen vilket resultemr i ökade omkostnader till hyror 
för tomma lägenheter. En av medarbetarna besla·iver i.fri text denna 
upplevelse "Nuvarande system med andmhandskontrakt är absurt. 
Och att vi ska leka uthyrare, bovärdar och besiktningsmän". En an
nan utflycker " Introduktion behövs och tydliga och lättillgängliga 

rutiner". Det praktiska ansvaret främst i arbetet med andrahandskon
tmkt upplevs inte riktigt vara/orenligt med det övriga arbetsuppg[f
ter. Arbetet i sig upplevs även vam i behov av mer tydliga rutiner. " 
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Det fitms tydliga rutiner som är upprättade inom IFO Vuxen men inte förankrade kom
munövergripande. Den sociala aspekten av boendefrågor är kommunövergripande och 
även om inte frågan berörs i exempelvis kommunens Bostadsförsö1jningsprogram från 

2018 så är inte frågan oviktig. Det vore lämpligt att inkludera ett socialt perspektiv på 
boendefrågorna i kommunen när Bostadsförsötjningsprogramrnet ska revideras under 

denna mandatperiod. Att skapa ett gemensamt fundament och lägsta nivå n.mt hur de 
sociala bostadsfrågorna hanteras i kommunen är en framgångsfaktor för att vi enhetligt 

och effektivt ska kmma arbeta med frågan. 

Den rutin som är upprättad inom IFO Vuxen liknar många andra kommuners förhåll
ningssätt till de sociala andrahandslägenheterna och om modellen ska kunna implemen

teras fullt ut och ge avsedda effekter behöver även Tingsrydsbostäder vara inbegripna i 
att de sociala andrahandskontrakt.en ska övergå till ett förstahandskontrakt efter som 
regel två år, med möjlighet till förlängning i ett år om giltig anledning förekommer och 
maximalt kunna uppgå till ett fyra års kontrakt om synnerliga skäl föreligger. Rutiner 

som IFO Vuxen har upprättat bör med andra ord vara kommunövergripande och omfatta 
andra berörda instanser, även kommunala bolag. 

Motparten hos IPO Vuxen gällande socia1a andrahandslägenheter är, som tidigare 

nämnts, kommunens kommunala bostadsbolag, Tingsrydsbostäder. Där finns bovärdar 
som mottagare för hanteringen av IFO Vuxens lägenhetsinnehavare. I projektet" Bo bra 

i Tingsryds kommun" var även Tingsryds bostäder tillfrågade om samarbetet med IFO 
Vuxen och Märtha Westerholm uttrycker sig i projektredovisningen på följande sätt: 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

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

e-posUhemsida 
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" Tings,ydsbostäder upplever att samarbetet med IFO har stom bris
ter och e.fte,:frågar en kontaktperson hos IFO som kan ha ett samord
ningsansvar.for andmhandskontrakten. Vidare beskriver de all det 

praktiska arbetet som är ålagt socialsekreterarna inte .fimgerar sär
skilt väl. " 

Mäitha Westerholm kommer med följ ande lösning på de problemställningar som pre
senteras: 

" Förslagsvis skulle dessa typer av arbetsuppgifter kunna hanteras av 
en (jänst som är mer rörlig och.fl.exibel än socialsela·eterarna. Det är 
också en kostnadsa!)pekt i att socialsekretemre lägger sin arbetstid på 
delta uti.fi'ån deras lönenivåer. Nya rutiner där exempelvis en boende-

samordnare koordinerar och delegerar de pm/etiska uppg(fterna 
kopplat till andrahandskontrnkten kan utifrån min bedömning gene
rem en kvalitetssälffing och kostnadse.ffektivisering av verksamhet-

en. 

Sedan januari 2019 finns en person anställd inom IFO Vuxen till 50 % för att arbeta 
med de sociala andrahandslägenheterna. Det finns ett behov i verksamheten att över de 

organisatoriska gränserna arbeta närmare varandra i frågan. Att därför ha en tjänst som 
likt en brygga kan ta sig an de sociala boendefrågorna utifrån olika perspektiv men med 

samma målsättning där medborgaren finns i centrum vore en konkret åtgärd för att nå 
framgång i frågan. Arbete och lärande föreslår därför att Tingsrydsbostäder går samman 

med IFO Vuxen runt den tjänst som redan föms rekryterad hos IFO Vuxen och med ett 
tydligt uppdrag till funktionen tillsammans bestämmer arbetsuppgifter för resursen som 
redan finns i verksamheten. 

Ett komplement till de sociala andrahandslägenheterna är en kommunal hyresgaranti 
vilket inte Tingsryds kommun använt sig av historiskt. Riksdagen fattade den 20 juni 

2007 ett beslut som gav kommunerna befogenhet att ställa ut säkerhet till hushåll som 
inte befinner sig i en situation att de har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001 :453 ), men som ändå har behov av bidrag för att kunna etablera sig på bostads
marknaden. Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyres

gäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt 
att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel en projektanställd med regelbun

den inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att individen ska få 

ett eget hyreskontrakt på en lägenhet. Andra exempel där en konununal hyresgaranti 
kan vara en hjälp till ett eget boende är om personer har betalningsamnärkning och där

för har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att personen 
har för låg inkomst men att kommunen bedömer inkomsten som tillräcklig. Vissa kom
muner har även ställt ut hyre_sgc1rantier för nyanlända med statlig etableringsersättning. 

En kommun som lämnar en kommunal hyresgaranti kan enligt förordningen om statligt 
stöd för kommunala hyresgarantier (2007:623) få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per 
garanti. 
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Kriterierna är att: 

✓ den eller de för vilka hyresgarantiema lämnas har fått en bostad med hyresrätt 

som är garanterad med hyresavtal 

✓ hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år 
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✓ den eller de för vilka byresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsätt

ningar att utan försö1jningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001 :453) fullgöra hy

resbetalningar. 

Borgensåtagandet betyder att kommunen åtar sig att betala hyran, om individen av nå

gon anledning inte kan betala den själv. Kommunen går alltså in som en extra ekono

misk säkerhet för hyresvärden. I praktiken betyder detta att även Tingsrydsbostäder be

höver bejaka modellen med hyresgarantier och anamma arbetssättet tillsammans med 

IFO Vuxen. 

Genom att införa två typer av insatser inom socialt boende och tydliggöra kraven och 

målsättningarna på individen skapas en större flexibilitet och effektivitet i organisation

en. Genom att samarbeta inom kommunens verksamheter når vi en tydlighet med vårt 

arbete och möjliggör en högre grad av framgång i en komplex fråga. När frågan lyfts till 

en övergripande nivå kan också en tydlighet i ko1mnunens intentioner med de sociala 

boendefrågorna tydliggöras vilket möjliggör en effektiv styrkedja. Att samordna resur

ser har ett symbolvärde på operativ nivå där handläggare, bovärdar och andra gemen

samt kan skapa en styrning i frågan om boende för alla till ett rimligt pris. 

Beslutsunderlag 
Boverkets rapport nummer 20 11 : 3 3 Sociala hyreskontrakt via kommunen 
Rapport avseende ett av Länsstyrelsens finansierade §37-projekt "Bo bra i Tingsryds 
kommun" 
Rutin gällande andrahandskontrakt se bilaga 
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/ 
bostadforst 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ko1mntmstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 

Rutin -
Andrahandskontrakt, 
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Rutiner gällande andrahandskontrakt 
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Dessa rutiner är framtagna för Individ- och familjeomsorgens verksamhet i Tingsryds 

kommun. Rutinen är framtagen för att säkerställa en rättssäker handläggning och 

uppföljning, samt för att komplettera " Riktlinjer för andrahandskontrakt i Tingsryds 

kommun". Ansvarig för att rutinen fullföljs är IFO-chef Vuxen 

Handläggning 

Ärende om bistånd i form av andrahandskontrakt handläggs av socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd. I särskilda fall kan med handläggare finnas inom FO. 

Ärendet ska i Treserva anges som Övrig Vuxen - insats socialt boende. Ansökan om bistånd i 

form av socialt kontrakt handläggs enligt rutiner för ansökningar. 

Varje beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt ska få en egen fysisk akt där ansökan, 

utredning, handlingsplan, beslut, kopia på förstahandskontrakt, andrahandskontrakt, 

tilläggsavtal, överenskommelse om avstånd från besittningsskydd, nyckelkvittenser, kopia på 

giltig hemförsäkring och besiktningsprotokoll från inflyttning och avflyttning ska finnas. Alla 

dokument ska vara undertecknade av behörig. Alternativ ska dessa finnas undertecknade 

och inscannade i Treserva. 

I pärmen med hyreskontrakt ska förstahandshyreskontraktet i original finnas tillsammans 

med kopia på besiktningsprotokoll och nyckelkvittens mellan hyresvärd och IFO. 

Behörig att besluta om andrahandskontrakt som bistånd samt att teckna hyresavtal är IFO

chef. 

Ansökan 

Ansökan gör av klient på för ändamålet framtagen blankett. 

Den enskilde själv ska stå i bostadskö och göra intresseanmälan till hyresvärden. 

IFO tillhandahåller inga bostäder och bedriver ingen bostadsförmedling. 

Ansökan prövas enligt Riktlinjer för andrahandskontrakt. Efter utredning fattas beslut om 

huruvida det sökta biståndet beviljats eller ej. 

Kontroll hos Kronofogden 

I utredning om bistånd i from av andrahandskontrakt ska utdrag från Kronofogdens register 

finnas. Handläggare mailar Kronofogden förfrågan på personnummer. 

Handlingar som ska upprättas vid beviljat bistånd 

• Förstahandskontrakt i två exemplar. Undertecknas av IFO-chef vuxen och företrädare 

för hyresvärden. 

• Andrahandskontrakt enligt avtalsmal l. Undertecknas av IFO-chef Vuxen samt 

hyresgäst. Vid behov kan istället för andrahandskontrakt ett avtal gällande upplåtelse 

av träningslägenhet tecknas. Vilket som är aktuellt i det enskilda fallet följer av 

Riktlinjer för andrahandskontrakt. 



• Tilläggsavtal till andrahandskontrakt om det finns behov av förmedlingsmedel eller 

annan ytterligare reglering. 

• Överenskommelse om avstånd från besittningsskydd. Denna blankett ska sändas ti ll 

Hyresnämnden för godkännande. Skäl för att avstå besittningsskydd är att upprättad 

handlingsplan ska följas. 

• Handlingsplan. Handlingsplanen ska tillsammans med avstående från 

besittningsskydd skickas till Hyresnämnden. 

• Nyckelkvittens. 

Kontraktsskrivning, hemförsäkring och nyckelutlämning. 

Kontrakt skrivs efter att beslut om bistånd i form av andrahandskontrakt har beviljats. Vid 

kontraktsskrivning ska hyresgästen uppvisa gällande hemförsäkring. Om gällande 

hemförsäkring ej kan uppvisas får nycklar till bostaden ej kvitteras ut. 

Nycklar kvitteras ut från hyresvärden av IFO. IFO behåller en nyckel för att använda vid 

tillsyn. Nyckeln ska märkas med gatuadress, lägenhetsnummer och ort (EJ med namn) och 

förvaras i nyckelskåp i arkivet. 

Två nycklar kvitteras ut av hyresgäst efter undertecknande av andrahandsavtal och 

uppvisande av gällande hemförsäkring. 

Hyreslägenheten ska skrivas in i register på andrahandskontrakt. 

Innan inflyttning ska lägenheten besiktigas av hyresvärd, IFO och hyresgäst. 

Besiktningsprotokollet ska förvaras i akten och kopia ska finnas i pärmen med 

förstahandskontrakt. 

Tillsyn 

Tillsyn ska ske 2 gånger om året. Det är den socialsekreterare som handlägger ärende som 

ansvarar för att besiktning utförs. Socialsekreterare kan delegera tillsynen till 

boendestödjare, behandlingsassistent eller liknande. Notering om gjord tillsyn ska finnas i 

journalen. Vid tillsyn ska även kontrol leras att gällande hemförsäkring finns. Datum för 

senaste tillsyn ska skrivas in i register för andrahandskontrakt. 

Uppsägning, Avflyttning och Besiktning 

Uppsägning ska ske på andrahandsavtalet. I särskilda fal l kan annan skriftlig uppsägning 

godtas. Uppsägningstiden löper på en månad från uppsägningsdatum. Brev med information 

om vad som gäller vid avflyttning samt tid för inlämning av nycklar ska tillsändas 

hyresgästen. Uppsägning och avflyttningsdatum ska skrivas in i register för 

andrahandskontrakt. Uppsägning ska godkännas av IFO-chef. Vid uppsägning ska IFO-chef 

bedöma om förstahandskontraktet ska sägas upp. Innan uppsägning ska IFO-chef först 

undersöka om det finns behov av att kvarhålla lägenheten. 

Vid avflyttning ska lägenheten vara väl städad och s amtliga personliga tillnörigheter vara 

borta. Det är klienten som ansvarar för detta. Klienten ska informeras om att ej godkänd 

städning debiteras klienten. 



Besiktning av lägenheten ska bokas med hyresvärden. IFO ska medverka vid besiktningen, 

klienten ska erbjudas att medverka. Klienten ska informeras om att hen kan debiteras för de 

åtgärder som måste vidtas för att återställa lägenheten i avtalsskick. 

Nycklar ska inlämnas till lFO och kvittens skrivas under. Nycklar ska sen finnas i nyckelskåp i 

arkivet till besiktning är genomförd och godkänd av hyresvärd. Nycklarna överlämnas då till 

hyresvärden. 

Övertagande av avtal 

Det ligger på hyresgästen att ansöka om övertagande av hyresavtal hos hyresvärden. IFO kan 

vara behjälplig med att skriva ansökan om särskilda skäl föreligger. IFOs kontaktperson 

gällande andrahandsavtal ska kontinuerligt avstämma med hyresvärdar om klienter som kan 

vara aktuella för att överta hyreskontrakt. 

Besittningsskydd 

Besittningsskydd börjar gälla direkt när hyresgästen fått tillgång till lägenheten. Avstående 

av besittningsskyddet är i normalfallet endast gällande i fyra år. För fortsatt avstående krävs 

särskilda skäl och ny ansökan ska göras till hyresnämnden om avstående av 

besittningsskyddet. 

Betalning 

Betalning ska ske direkt till hyresvärden. Så långt det är möjligt ska hyresavier gå direkt till 

klienten. Vid ej betalade hyror hänvisas klienten i första hand till att kontakta hyresvärden 

direkt för att göra upp avbetalningsplan. 

Om hyror ej betalas kan IFO ta över betalningen, och där efter fakturera klienten för hyran. 

Klienten ska informeras om att detta kan leda till högre kostnader för klienten. 

Om IFO vid avstämning eller på annat vis får kännedom om att betalning av hyran inte 

ombesörjs av klienten ska socialsekreterare kontakta klienten för avstämning. 

• 1-2 hyror som inte är betalade: Klienten ska informeras om möjlighet till avbetalning, 

förmedlingsmedel och autogiro. Klienten ska informeras om att hen kan komma att 

avhysas från lägenheten om inte hyrorna beta las. Detta kan ske skriftligt eller 

muntligt. 

• 3 hyror som inte är betalade: Klienten ska informeras om möjlighet till avbetalning, 

förmedlingsmedel och autogiro genom ett personligt möte. Klienten ska informeras 

om att hen kommer att sägas upp från lägenheten om inte hyrorna betalas, antingen 

genom omedelbar betalning eller genom avbetalningsplan framtagen av 

hyresvärden. Detta sker skriftligt. 

• 4 hyror eller mer som inte är betalda: Klienten kallas till möte där hen informeras 

muntligt och skriftligt om uppsägning av hyresavtalet samt om att fakturering 

kommer att ske-för ej betalda hyrör. 

I särskilda fall kan uppsägning av hyresavtal ske redan efter 2 ej betalade hyror. Detta om 

det klart framgår av handlingsplanen att så ska ske, om klienten återkommande ej betalar 

hyra eller om andra särskilda skäl föreligger. 

Samtliga åtgärder ska dokumenteras i Treserva. 



Avhysning 

Om klienten ej fullföljer sina åtagande så som framgår i handlingsplan eller hyresavtal finns 

grund för uppsägning. Grund för uppsägning kan vara att inte betalt hyra, inte följt 

ordningsregler för fastigheten, upprepade störningsanmälningar, olovligt förändringsarbete i 

lägenheten eller andra avtalsbrott. I Hyreslagen § 46 finns grunder för förverkad hyresrätt. 

Klienten ska informeras om att uppsägning kommer att ske. Uppsägningen ska vara skriftlig. 

Normal uppsägningstid gäller om inte annat avtalats. 

Om klienten vägrar lämna bostaden kan det vara aktuel lt med avhysning. Vid behov av 

avhysning ska Kronofogden kontaktas. 

Uppföljning och Avs/utandande av insats 

Andrahandskontrakt är ett behovsprövat bistånd. Om behov ej längre föreligger ska 

biståndet upphöra. Beslutet bör därför vara tidsbegränsat. Klienten får ansöka om fortsatt 

bistånd vid upphörande av insatsen. Rimlig tid för beslut bör vara 2 år, med förläggning om 1 

år, men individuell bedömning ska göras i det enskilda fallet. Endast i undantagsfall beviljas 

bistånd utöver 4 år. Uppföljning ska göras enligt upprättad handlingsplan. 
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