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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 113 

Redovisning av partistöd 2018 samt godkännande av 
utbetalning av 2019 års partistöd 
Dm KS/2019:526 1.1.4 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Godkänna redovisning av 2018 års partistöd för Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

2. Beviljar utbetalning av 2019 års partistöd enligt följande: 

Centerpartiet 109 000 kr 
Kristdemokraterna 43 000 kr 
Moderaterna 76 000 kr 
Socialdemokraterna 153 000 kr 
Sverigedemokraterna 7 6 000 kr 
Tingsrydsalternativet 32 000 kr 
Vänsterpaitiet 32 000 kr 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför 
nästa års partistöd göra rutinerna mer tydliga. 

Beskrivning av ärendet 

Om regelverket 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 reglemente för paitistöd i 
Tingsryds kommun (bilaga 1). Reglementet bygger på kommunallagens 
bestämmelser i kap 4 §§ 29-32. Syftet med reglerna om redovisning och 
granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet 
öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala 
partiernas opinions bildande arbete riktat mot kommunmedlemmarna och 
därigenom stärka de lokala paitiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verksamhet i 
Tingsryds kommun. 

I reglementet framgår vidare att paitistöd betalas ut årligen efter inlämnad 
ansökan och redovisning av föregående års användning av partistöd. 

·-··-Fullmäktige ska·minst-en-gång per år fatta·beslut-om·utbetalning av ·· 
partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad 
redovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om stödet använts för 
sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 113 fortsättning 

fullmäktige senast vid mars månads utgång ( senaste inlämnings datum 
reviderades i beslut om reviderat reglemente, KF 2017-12-18 § 192). 

Granskningen av partiets redovisning ska utföras av en av partiet särskilt 
utsedd granskare och är av annat slag än revision. Granskningen syftar till 
att utreda om partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet 
använts . 

Partiernas redovisning för 2018 års partistöd 
Information till partiernas gruppledare gavs vid gruppledarnas möte med 
fullmäktiges presidium 2019-02-12 om möjligheten för partierna att ansöka 
om partistöd 2019. En länk bifogades med hänvisning till hemsidan där 
ansökningshandlingar och reglemente finns. 

Ansökningar har kommit in från Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

Dessa handlingar har av kommunledningsförvaltningen bedömts uppfylla 
fonnkraven, det vill säga att de innehåller redovisning av fön-a årets bidrag, 
granskningsintyg från särskild granskare samt ansökan om utbetalning av 
årets partistöd. Centerpartiets ansökan inkom inskannad 2019-03-31, varför 
den också bedöms ha kommit in i tid. Bedömningen om innehållet uppfyller 
kommunallagens och reglementets krav görs dock i kommunfullmäktige. 

Utbetalning av 2019 års partistöd 
Partistödets storlek har fastställts i reglementet och uppgår till 10 000 kr i 
grundstöd och 11 000 kr i mandatstöd. 

Vissa år har det funnits s.k. tomma stolar i fullmäktige, vilket fullmäktige 
särskilt fått ta ställning till. För närvarande är samtliga stolar besatta i 
fullmäktige, vilket gör att frågan inte är aktuell denna gång. 

Utifrån ovanstående föreslagna bedömning samt de i reglementet fastställda 
beloppen för grundstöd och mandatstöd, kan följande beräkning för 2019 års 
partistöd göras: 

Parti Antal tillsatta Grundstöd Mandatstöd Summa 
mandat/platser (10 000 kr) (11 000 kr) partistöd 
per 2019-01-01 2018 

Centerpartiet 9 10 000 kr 99 000 kr 109 000 kr 
Kristdemokraterna 3 10 000 kr 33 000 kr 43 000 kr 
Moderaterna 6 10 000 kr 66 000 kr 76 000 kr 
Socialdemokraterna 13 10 000 kr 143 000 kr 153 000 kr ·- - --------·--- . 
Sverigedemokraterna 6 10 000 kr 66 000 kr 76 000 kr 

- fingsrydsalternativet 2 iö 000 kr 22 006 kr 32 000 kr 
Vänsterpartiet 2 10 000 kr 22 000 kr 32 000 kr 

Totalt 41 

I Utdragsbescydiande 
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Justerare 

§ 113 fortsättning 

Arendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och granskat om 
ansökningshandlingarna uppfyller formkraven. Bedömningen om 
handlingarna gällande partistöd uppfyller kommunallagens och reglementets 
krav görs i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till följande tillägg: 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför 
nästa års partistöd göra rutinerna mer tydliga. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse kanslichef, 2019-04-02 
2. Reglemente för partistöd, reviderad KF 2017-12-18 § 192 
3. Ansökningar om partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

--- ----- - -

I Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Om fullmäktige finner att inlämnade ansökningshandlingar gällande partistöd uppfyller 
kommunallagens och reglementets krav föreslås följande beslutsformuleringar:

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning av 2018 års partistöd för Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet.

2. Kommunfullmäktige beviljar utbetalning av 2019 års partistöd enligt följande:

Centerpartiet 109 000 kr
Kristdemokraterna 43 000 kr
Moderaterna 76 000 kr
Socialdemokraterna 153 000 kr
Sverigedemokraterna 76 000 kr
Tingsrydsalternativet 32 000 kr
Vänsterpartiet 32 000 kr

Beskrivning av ärendet

Om regelverket
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 reglemente för partistöd i Tingsryds 
kommun (bilaga 1). Reglementet bygger på kommunallagens bestämmelser i kap 4 §§ 
29-32. Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och 
beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala partiernas 
opinionsbildande arbete riktat mot kommunmedlemmarna och därigenom stärka de 
lokala partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska i huvudsak 
användas för politisk verksamhet i Tingsryds kommun. 

I reglementet framgår vidare att partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och 
redovisning av föregående års användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång 
per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska 
fullmäktige ha en granskad redovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om 
stödet använts för sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges 
in till fullmäktige senast vid mars månads utgång (senaste inlämningsdatum reviderades 
i beslut om reviderat reglemente, KF 2017-12-18 § 192). Granskningen av partiets 
redovisning ska utföras av en av partiet särskilt utsedd granskare och är av annat slag än 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 
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revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en rättvisande 
bild av hur partistödet använts. 

Partiernas redovisning för 2018 års partistöd
Information till partiernas gruppledare gavs vid gruppledarnas möte med fullmäktiges 
presidium 2019-02-12 om möjligheten för partierna att ansöka om partistöd 2019. En 
länk bifogades med hänvisning till hemsidan där ansökningshandlingar och reglemente 
finns. 

Ansökningar har kommit in från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet.

Dessa handlingar har av kommunledningsförvaltningen bedömts uppfylla formkraven, 
det vill säga att de innehåller redovisning av förra årets bidrag, granskningsintyg från 
särskild granskare samt ansökan om utbetalning av årets partistöd. Centerpartiets 
ansökan inkom inskannad 2019-03-31, varför den också bedöms ha kommit in i tid. 
Bedömningen om innehållet uppfyller kommunallagens och reglementets krav görs 
dock i kommunfullmäktige. 

Utbetalning av 2019 års partistöd
Partistödets storlek har fastställts i reglementet och uppgår till 10 000 kr i grundstöd och 
11 000 kr i mandatstöd. 

Vissa år har det funnits s.k. tomma stolar i fullmäktige, vilket fullmäktige särskilt fått ta 
ställning till. För närvarande är samtliga stolar besatta i fullmäktige, vilket gör att frågan 
inte är aktuell denna gång.  

Utifrån ovanstående föreslagna bedömning samt de i reglementet fastställda beloppen 
för grundstöd och mandatstöd, kan följande beräkning för 2019 års partistöd göras:

Parti Antal tillsatta 
mandat/platser 
per 2019-01-01

Grundstöd
(10 000 kr)

Mandatstöd
(11 000 kr)

Summa 
partistöd 2018

Centerpartiet 9 10 000 kr 99 000 kr 109 000 kr
Kristdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Tingsrydsalternativet
Vänsterpartiet

Totalt

3
6
13
6
2
2

41

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

33 000 kr
66 000 kr
143 000 kr
66 000 kr
22 000 kr
22 000 kr

43 000 kr
76 000 kr
153 000 kr
76 000 kr
32 000 kr
32 000 kr

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och granskat om 
ansökningshandlingarna uppfyller formkraven. Bedömningen om handlingarna gällande 
partistöd uppfyller kommunallagens och reglementets krav görs i kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag

1. Reglemente för partistöd, reviderad KF 2017-12-18 § 192
2. Ansökningar om partistöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tingsrydsalternativet och 
Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige

Jörgen Wijk
Kanslichef



Tingsryds 
koinlllun 

Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening} 

Centerpartiet i tingsryds kommun 
Adress 

Brunsmåla Ekenäs 
Telefon 

070-636 30 12 

Ordförande 

Maria Petersen 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Organisationsnummer 

642321-0092 
Postadress 

362 98 ÄLMEBODA 
Bankkonto eller BG/PG' 

8006-9, 644 007 065-1 
•vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Kassör 

Johan Karlson 



Tingsryds 
kolllDiun 

Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Mötesverksamhet 35 530 

Deltagande vid nationella partiaktiviteter 22 443 

Annonsering/marknadsföring 48 162 

Medlemsvård 987 

Kostnader val 2018 68 510 

Partistöd kronobergs partidistrikt 53 100 

övriga kostnader 2 294 
redovisningstjänster 2 638 
bankkostnader 250 

Summa 233 916 

Övriga upplysningar: 



Tingsryds 
koD101un 

Granskningsintyg 

Sida 3 av 3 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 

Datum 

2019-03-31 

Namnförtydligande 

Mats Karlsson 
Ort 

Obbetorp, Linneryd 



Ansökan avser: 

I Ordföt;J( [J~--

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistö cllNGSRYDS KOMMUN 

Ank. 2019 ·03- 2 2 

2. 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 



Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Summa 

Övriga upplysningar: 



Intygas ay 

Sida 3 av 3 

Granskningsintyg 

artiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun . 

o.n.,.. 
\ l 



KRISTDEMOKRATERNA I TINGSRYD 

RESULTATRÄKNING RÄKENSKAPSÅRET 2018 

Behållning vid årets bö1jan: 
Kontant i kassan 
Sparbanken Eken 

372:-
33911:-

Inkomster 
Partistöd 
Medlemsavgifter 
Egenavgifter valvaka 
Utgifter 

21 000 

Budgetandelar till distriktet 
Förtäring vid medl.möten 
Reseersättn. Utbildning 
Annonser I hyra 
Övr.Kostn + Valomkostn. 
Bankavgifter 

2 850 
900 

6 757 
4124 
14 839 
4 899 

23077 
797 

24 750 kr 

54 493 kr 

34 283 kr 

Förändring = årets underskott 29 743 kr ----------

Behållning vid årets slut 

Sparbanken Eken 
Kontantkassa 

Årets resultat: 

Tingsryd 4 mars 2019 

3 770:-
770:-

4 540:-

H'!~e~~v.7- .......... . 
4 540 kr 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som vid ordinarie årsmöte utsetts att granska förvaltning och 
räkenskaper för Kristdemokraterna Tingsryd räkenskapsåret 2018 får efter 
fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

Vi har granskat räkenskaperna och därtill hörande handlingar som lämnar 
upplysningar om föreningens ekonomi. 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Intäkter och kostnader under året, 
samt avdelningens resultat- och balansräkning framgår av till oss överlämnade 
handlingar. Revisionen har icke givit anledning till några påpekanden eller 
anmärkningar varför 

Vi föreslår att 

att 

resultat och balansräkning fastställs och 

årsmötet beviljar styrelseledamöter och kassaförvaltare 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

~/~ - I Ot Tingsryd dep .. .. . . .. .. ..... { ......... 

Luis Zuniga 



Sparbanken Eken AB 
Ryd 

KUNDENS EX 
AVTAL 
Företagstjänster m m 
Datum Person-/Org-nummer 

2018-02-15 829502-9139 

Sid 1(2) 

Handläggare, t elefonnummer 

SYDEGÄRD JOAKIM 0459-38799 

KUND 

KRISTDEMOKRATERNA TINGSRYD 

Kunden och banken kommer härmed överens om att de tjänster som anges nedan skall anslutas till 
kundens nedan angivna konto/konton i banken . Finns individuellt avtalat pris gäller det t o m angivet 
datum för respektive tjänst. Därefter gäller ordinarie pris. 

Tjänst Pris debiteras konto . Årspris Tr-pris 

Avtal Bankkort Business 644.009.099-8 
Anslutningskonto: 644 . 009.099-8 
KRISTDEMOKRATERNA TING 
Pris per kort: 350 kr/år 
Bankgiro Direkt 644.009.099 - 8 0 
Bankgiroanslutning,5760-6592 644 . 009.099 - 8 250 
Internetbanken ftg 644.009.099-8 

-Grundavtal 0 
-Ankommande betalningar BG 0 
-Internetbetalning 0 
PgTranspris 0,00 
BgTranspris 0,00 

-Övf annan bank 0 
Trans pris 0,00 

Ärligt engagemangsbesked 0 
(Särskilda villkor saknas) 

Summa årspriser,kr: 250 

FORBAVT1 FOR P006JSY-15-1409-03 EX 001 8295029139 



Ansökan avser: 

Ordförande 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

, Organisationsnummet j cJ,it Cj Lj _ b lJ t} 9 

Bankkonto eller BG/PG_jz, / 3/ JJ tJ 9 .i 
*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Kassör Lhr /sl-1 'o.11 rd 

Medl:>orgarkontoret 

2019 •03m" 2 9 

Tingsryds }{ommun 



Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Kronor 

J /6 
/Jc:J.8 

Summa 98J1)(J 

Övriga upplysningar: 



Sida 3 av 3 

Gransknings intyg 

" 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 
-..., . 

Datum Ort 

~½D 



( 

( 

Handelsbanken 
Kontoinformation - Transaktioner 

Kontohavare : 

Kontonummer : 

BIC/IBAN: 

Kontoform : 

Valuta : 

Kontoförande kontor : 

Bokföringsdag : 

Transaktionstyp : 

.li 

TINGSRYDS MODERATA PARTIFÖRENING 
507 433 092 

HANDSESS / SE84 6000 0000 0005 07 43 3092 
Affärs konto 

SEK 

6629 Tingsryd 

2018-01-01 -- 2018-12-31 

Alla 

Sida 1(2) 

.L> 



Vad får en förening för partistödet som de betalar vidare till Länsförbundet. 

Till att börja med behöver vi konstatera att dessa peugar inte försvinner i ett mörkt hål. .. 

Bakgrund och historik 
I samband med valet 1976, då borgarna för första gången på flera generationer kom till makten, 
villkorades moderaternas inträde i regeringen med att vi avstod från de kontantstöd vi på den tiden 
ännu fick från näringslivet. Detta accepterades och de, vid den tiden, ganska blygsamma 
kontantbidragen ströks. Istället överenskoms att partiet centralt skulle erhålla 10 procent av de 
primärkommunala stöden i landet. 

För att kunna ge föreningar bättre service och göra effektivare kampanjer har länsförbunden runt om i 
landet infört ett liknande system. Varje länsförbund har sina egna överenskommelser med 
föreningarna. I Kronoberg tar länsförbundet ut 48 procent, varav 10 procent av dessa skickas vidare till 
Riksorganisationen. 

Vad används partistödet till? 
De l 0 pröcent som Riksorganisationen :f'ar, går till kansliresurser för att leda partiets verksamhet. 
Föreningarna får tillbaka detta i form av t.ex. kampanjmaterial, internmailsystem, hemsidor, politisk 
service, medlemssystem, utbildningsmaterial och större konferenser. Vidare bygger 
riksorganisationen upp en valfond inför de olika valen delvis med dessa pengar. Då ser vi TV-reklam, 
annonser i rikspress och valaffischer som resultat. 

Länsförbundens verksamhet finansieras främst av partistöd från landstinget, men en viktig del är 
stödet från kommunerna. Det går främst till kanslier i varje län där det finns en anställd 
partiombudsman. Partiombudsmannen ger föreningarna hjälp i verksamheten under mandatperioderna, 
samt leder valrörelserna ihop med Länsförbundens styrelser. I vår region har vi dessutom satsat på ett 
gemensamt servicekansli i Jönköping som hjälper alla föreningar i regionen med tryck och utskick och 
medlemsregisterhantering. Det gör att denna apparatur inte behöver köpas in överallt, samt sparar stora 
pengar i personalkostnader. 

Under en mandatperiod bygger alla länsförbund upp en valfond på länsnivå. Då går partistödspengarna 
från kommunerna och landstinget in och bygger upp kapitalet. Dessa används till annonsering, 
kampanjer, utbildning och kampanjmaterial i valtider. Valrörelser är kostsamma och sköts effektivast 
med samordnade aktiviteter. Ett exempel på det är den samordnade mediasatsningen varje val då 
riksorganisationen står för 50 procent och länsförbund/föreningar för den andra halvan. På detta sätt 
återkommer pengarna till föreningarna - dessutom förstärkta av partistöden från landstinget. 

I vanlig "fredstid" genomförs kampanjer och utbildningar. Många konferenser arrangeras av 
länsförbunden för att ge de lokala politikerna bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter. Detta är 
också en nödvändig service som kommer till föreningarna - fmansierade av partistöden! 

Sammantaget kan man säga att partistödsinbetalningama från föreningarna förräntar sig och 
återkommer i andra former med god råge. 



Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening) Organisationsnummer 

Tingsryds Soc Dem Arbetarkommun 829501-2812 
Adress Postadress 

Tingsryds Folkpark, Mårslycke 362 91 Tingsryd 
Telefon Bankkonto eller BG/PG* 

0470/34086 (Gunilla Svensson) BG 5727-8590 

•Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Ordfö nde Kassör 

Magnus Carlberg Gunilla Svensson 

( 

( 

l 



( 

Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Hyra av Folkparken/externa hyror 24000 

Försäkringar 2000 

Data, Telefoni, Internet 8000 

Kopiering 15000 

Annonser 35000 

Profilmaterial 38000 

Övriga Kampanjkostnader 21000 

Möten 10000 

Summa 153000 

Övriga upplysningar: 
Utöver partistödet så har vi även andra intäkter såsom medlemsavgifter, lotteriintäkter, medfinansiering vid arrangemang 
som finansierar delar av vår verksamhet. 
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~~~ Torsten Larsson 
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*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

( Ordförande I I /J r J . r 
nn-"-ou. ,.se , u I n 

( 



( 

( 

( 

TINGSRYDS KOMMUN 
Redovisning av lokalt partistöd 
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Summa 

Övriga upplysningar: 
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Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Intygas av 

S~e.phe.1,,e ~,,,V\el(e,, 
Namnförtydligande Ku 
s te ehe n: e.... "r,cl__,le_ ~ 

Datum C 
13-0:3-~01 1 Ort ~yyl. 

( 



Sparbanken Eken I ~~•.., ·, 

\~I Clearingnr 
'---' KONTOBEVIS 8006-9 

Kontoslag Kontonummer 

Eken F öretagskto 03 181 008-8 
Kontohavare I Kundnummer 

Sverigedemokraterna Tingsryd 06802510-1224 
Uttagsrättshavare I Kundnummer 

Bank I Telefonnummer 

Sparbanken Eken AB 0459-387 77 
För kontot gäller Allmänna lnlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör inte något fordringsbevis 
gentemot banken. : 

'.:}< - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r 
I 



Ansökan avser: 

Telefon 

cJJ6 

Ansökan om kom 

Organisationsnummer 

Medborf_Jarkontoret 
unalt partistöd 

I .. ' . 

f 2019 -03.: 2 9 

T;ngsryds Kommu_J 
z (,, ro - 6 

*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Kassör ,f J 
/VJ//.-,,•1'1,i. 
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Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 
"' \ 

Valtirb,th,, 2016 ( ai!lsc~~r uJ,s/;.,c/4,, I//IJl-~.,,j ~~J) 0/{Jot:r 
JJ I I J 

Summa ~IS-~o~" 

Övriga upplysningar: 
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Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 

Namnförtydligande 

[;. lias Hvo rviu. I/V\. 
Ort Il • It 

V , 



( 

( 

Tingsryds 
kotnlllun 

Ansökan avser: 

Telefon 

(:) 0 6'3 2. 

IOrdför~~ 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Organisationsnummer 

06öl 2.. b'-l lf - I 59 

*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

Medborgarkontoret 

2019 -03.: 1 9 - ·. · 

Tingsryds Kommun 
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Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

C)cJ ,_ , 

Summa 

Övriga upplysningar: 



( 

Tingsry s 
kolllillnn 

Granskningsintyg 

Sida 3 av 3 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds kommun. 



Ärende 22 
Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 104 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dm KS/2019:550 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

2. Revideringarna gäller från 2019-04-23. 

3. Genomgång av delegationsordningen görs igen under hösten 
2019 

4. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram bilaga 
med förk01iningar över tillämpliga lagrum. 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsordnings senaste revideringar gäller från 2018-12-17. Samtliga 
avdelningar har beretts möjlighet att inkomma med revideringar. 
Revideringar har gjorts utifrån inkomna skrivelser och samtal med de olika 
avdelningarna. 

Uppdateringar har gjo1is av lagstiftning: 

Förvaltningslag (2017:900)-i kraft 2018-07-01 
Spellag (2018: 113 8) - i kraft 2019-01-01. Ersätter Lotterilagen 
Kamerabevakningslagen (2018: 1200) - i kraft 2018-08-01. Ersätter 
Kameraövervakningslagen 

Samtliga förk01iningar av lagar och förordningar har gåtts igenom. 
Uppdatering har gj01is till officiella förko1iningar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen uppdrag att ta fram 
bilaga med förko1iningar över tillämpliga lagrum. 

- --Besl1itsgång 

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

I Utdragsbestyrkande 



~ Tingsryds 
~kommun _ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 104 fotisättning 

Beslutsunderlag 

1. Föreslagen reviderad delegationsordning 
2. Tjänsteskrivelse kanslichef, 2019-03-25 

I Utdragsbeslyrkande 

17 (38) 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-03-25 Dnr: KS/2019:550

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 Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna revideringar i delegationsordning

2. Revideringarna gäller från 2019-04-23

3. Genomgång av delegationsordningen görs igen under hösten 2019. 

Beskrivning av ärendet

Delegationsordnings senaste revideringar gäller från 2018-12-17. Samtliga avdelningar 
har beretts möjlighet att inkomma med revideringar. Revideringar har gjorts utifrån 
inkomna skrivelser och samtal med de olika avdelningarna. 

Uppdateringar har gjorts av lagstiftning:

Förvaltningslag (2017:900) – i kraft 2018-07-01
Spellag (2018:1138) – i kraft 2019-01-01. Ersätter Lotterilagen
Kamerabevakningslagen (2018:1200) - i kraft 2018-08-01. Ersätter 
Kameraövervakningslagen

Samtliga förkortningar av lagar och förordningar har gåtts igenom. Uppdatering har 
gjorts till officiella förkortningar. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kansliavdelningen. 

Beslutsunderlag
Delegationsordning dnr XKS/2018:708
Föreslagna revideringar (skriftliga och muntliga) från kommunledningsförvaltningens 
avdelningar

Nämndens beslut ska skickas till
Kommunledningsförvaltningens avdelningar
Handläggare kansliavdelningen

Anna Arvidsson Jörgen Wijk
Handläggare Kanslichef
Kansliavdelningen

~Tingsryds 
\:!;)kommun 



Dokumenttyp
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författningssamling
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2017-10-16, § 197
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(2018/708   002)
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2018-05-28, § 156
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____________________________________
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 

1. Administrativa ärenden

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

1.1 Hantering av allmänna handlingar
1.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild

Kanslichef Att lämna ut en handling är 
att betrakta som verkställighet

2 kap 14 § 
Tryckfrihetsförordningen 
(TF)
6 kap. Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL)

1.2 Dataskyddsförordningen
1.2.1 Besluta om utlämnande av registerutdrag, 

begäran om rättande, raderande eller 
blockerande av personuppgifter.

Förvaltningschef
(med rätt till 
vidaredelegation)

Personuppgiftsansvarig är 
respektive nämnd och styrelse

Dataskyddsförordningen 
(DSF)
Art. 15-18

1.2.2 Lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta 
om överklagande gällande utlämnande av 
registerutdrag, begäran om rättande, raderande 
eller blockerande av personuppgifter.

Förvaltningschef
(med rätt till 
vidaredelegation)

1.2.3 Ansvar för registerförteckning Förvaltningschef
(med rätt till 
vidaredelegation)

DSF art. 30

LJ j 

n , 1 
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1.2.4 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef
(med rätt till 
vidaredelegation)

DSF art. 28.3

1.3 Överklagande
1.3.1 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 

enligt förvaltningslagen samt beslut om 
avvisning

Kanslichef Om ett överklagande felaktigt 
inkommit till kommunen ska 
det omgående vidarebefordras 
till rätt instans 

24 § FL
45 § Förvaltningslag 
(FL)

1.4 Ombud och delgivning
1.4.1 Befullmäktigande av ombud att föra 

kommunens talan inför domstol eller liknande 
myndigheter samt vid förrättningar av olika 
slag

Kommunstyrelsens 
ordförande 
(kommunchef)

1.4.2 Utse ombud att företräda kommunen vid olika 
stämmor o.d

Kommunstyrelsens 
ordförande

1.4.3 Motta delgivning Kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchef, 
avdelningschef, registrator, 
enhetschef, handläggare, 
utredningsingenjör, 
gatuingenjör

1.5 Hemvärn
1.5.1 Yttranden om antaganden av hemvärnsmän Kommunstyrelsens 

ordförande
Kanslichef

I 

I 
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1.6 Brådskande ärenden
1.6.1 Brådskande ärenden där utskottsbeslut inte kan 

avvaktas
Kommunstyrelsens eller 
respektive
utskottsordförande

6 kap 39 § 
Kommunallagen (KL) 
2017:725

1.6.2 Yttrande till länsstyrelsen Datainspektionen 
gällande tillstånd att bruka 
övervakningskamera bevakningskamera eller 
liknande

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

18 § kamera-
övervakningslagen 
(2013:460)
12 § 
kamerabevakningslagen 

1.6.3 Besluta om yttranden i brådskande fall då 
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas 
(gäller inte yttranden vid överklaganden)

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

6 kap 37 § KL 

1.7 Avtal, remisser mm
1.7.1 Undertecknande av avtal, förbindelser, andra 

handlingar och skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens eller 
respektive utskotts 
ordförande

1.7.2 Underteckna avtal och andra rättshandlingar 
avseende löpande ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet 

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

I övrigt betraktas det som 
verkställighet att den som har 
delegation på att ingå avtal 
också undertecknar detsamma

Ny 
punkt

Avge svar till andra nämnder och myndigheter 
inom det egna verksamhetsområdet

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Verksamhetsnära rapporter, 
frågor, enkäter mm. 

1.8 Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d.
1.8.1 Beslut om deltagande i kurser, konferenser o.d. 

för samtliga utom kommunstyrelsens eller 
Kommunstyrelsens eller 
respektive utskotts 

Deltagande i kurser, 
konferenser o.d. mer än 2 

I I 

I I 

I I 

I I 

L 
~ 

I 

I I I I 
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utskotts ordförande. Max 2 dagar ordförande dagar beslutas av 
kommunstyrelsen

1.9 Arvodesregler
1.9.1 Tolkning och tillämpning av arvodesregler för 

förtroendemän i ärenden av principiell 
betydelse

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

1.9.2 Tolkning och tillämpning av arvodesregler för 
förtroendemän i ärenden av mindre betydelse

Personalchef

2. Ekonomiärenden

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

2.1 Omfördelning av budgetmedel
2.1.1 Omfördelning av medel ur centralt anslag för 

löneökningar
Ekonomichef

2.1.2 Budget omfördelningar av budgettekniska 
karaktär

Ekonomichef Avser hela budgeten, dvs 
även förvaltningar

2.1.3 Fördelning av investeringsanslag som 
fastställts av kommunfullmäktige – upp till 1 
mkr per investeringsobjekt

Förvaltningschef Investeringsobjekt 
överstigande 5 mkr beslutas 
av KF

2.2 Likvida medel samt donationsfonder
2.2.1 Placering av medel Ekonomichef 

(Redovisningsekonom)
2.2.2 Placering av donationsmedel Ekonomichef 
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(Redovisningsekonom)
2.2.3 Utdelning från donationsfonder Resp. kommitté

2.3 Lån                                                                                                          
Placering av lån sker inom ramen för kommunens finanspolicy

2.3.1 Upptagande av nya lån inom den av 
kommunfullmäktige beslutade låneramen samt 
förändringar i den befintliga lånestocken, 
såsom konvertering, långivarbyte eller 
liknande

Ekonomichef
(Redovisningsekonom)

2.3.2 Underskrift av skuldebrev Ekonomichef (kommunchef) 
med kontrasignering av 
redovisningsekonom
(koncerncontroller)

2.3.3 Underskrift av övriga handlingar avseende lån Ekonomichef

2.4 Borgensåtaganden    
Beslut om borgen och borgensram fattas av kommunfullmäktige.                                                                                   

Till koncernföretagen:
2.4.1 Beslut om borgen inom av 

kommunfullmäktige fastställd borgensram
Ekonomichef 
(Redovisningsekonom) 

2.4.3 Underskrift av borgensförbindelse Ekonomichef 
(Redovisningsekonom)

Till övriga:
2.4.3 Underskrift av borgensförbindelse Kommunstyrelsens ordf 
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(Ekonomichef)

2.5 Avskrivningar
2.5.1 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av 

fordringar:

2.5.2 Understigande ¼ prisbasbelopp per gäldenär Förvaltningschef
(Ekonomichef)

2.5.3 Överstigande ¼ prisbasbelopp per gäldenär Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

2.6 Externa medel
2.6.1 Ansökan om externa medel för beslutade 

projekt- och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och 
EU-bidrag (medfinansiering)

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Ej förpliktande ansökningar 
om externa medel betraktas 
som verkställighet

2.7 Kommunal medfinansiering av EU-projekt
Finansieringen ska beslutas inom ramen för gällande anslag.

2.7.1 Understigande 1 prisbasbelopp Kommunstyrelsens 
ordförande

2.7.2 Överstigande 1 prisbasbelopp Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

2.8 Tillfälliga lån inom EU-projekt
2.8.1 Beviljande av tillfälliga lån inom ramen för 

EU-projekt
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
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2.9 Allmänna bidrag
2.9.1 Beslut om allmän annonsering, 

marknadsföring m.m. av kommunen upp till 1 
basbelopp (utöver budgeterade medel) 

Kommunstyrelsens 
ordförande
Kommunchef

2.10 Attestanter
2.10.1 Utse beslutsattestanter enligt gällande 

attestreglemente
Förvaltningschef
(Ekonomichef)

2.10.2 Utse ersättare för viss tid avseende rätt att 
beslutsattestera fakturor

Avdelningschef
(ekonomichef)

2.11 Leasing och hyra
2.11.1 Beslut om leasing/hyra mer än 2 år Ekonomichef 

(Redovisningsekonom)

2.12 Kassation och försäljning
2.12.1 Beslut om kassation och försäljning av 

egendom som inte längre kan användas i 
förvaltningens verksamhet

Avdelningschef
Enhetschef
(ekonomichef)

T ex utrangering och/eller 
försäljning av kontorsmöbler, 
enklare utrustning mm. 

2.13 Skadestånd
Beslut i civilrättsliga skadestånds- och 
ersättningsärenden: 

Avser inte arbetsrättsliga 
skadestånd

2.13.1 Understigande ½ prisbasbelopp Förvaltningschef

2.13.2 Understigande 2 prisbasbelopp Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

I I LI 
I 
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3. Upphandlingsärenden

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

3.1 Fullmakt
3.1.1 Lämna fullmakt att för kommunens räkning 

upphandla ramavtal gällande vara eller tjänst

Lämna fullmakt att föra kommunens talan vid 
överprövningsärenden av länsgemensamma 
upphandlingar

Kommunstyrelsens 
ordförande

Gäller även då SKL 
Kommentus Inköpscentral 
eller Kammarkollegiet 
genomför hela upphandlingen

3.2 Upphandlingsunderlag
3.2.1 Beslut om godkännande av underlag för 

upphandling (kravspecifikation) gällande vara 
eller tjänst överstigande gränsen för 
direktupphandling. Direktupphandling räknas 
som verkställighet 

Kommunövergripande upphandlingar

Kommunledningsförvaltningens 
upphandlingar

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Respektive utskott

Med kommunövergripande 
upphandlingar avses 
upphandlingar som rör mer än 
en nämnd

Samråd ska vid behov ske 
med upphandlaren.
Se Inköps- och 
upphandlingspolicy för 
Tingsryds kommun, gällande 
beloppsgränsen för 
direktupphandling

3.3 Antagande av leverantör
Beslut om antagande av leverantör i ärende om 
upphandling av vara eller tjänst:

Gäller även då upphandling genomförts via 
direktupphandling.
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3.3.1 Kommunövergripande upphandlingar Kommunchef
(Ekonomichef)

Gäller även beslut om att 
avbryta en upphandling

Kommunledningsförvaltningens 
upphandlingar

Avdelningsspecifika upphandlingar

Enhetsspecifika upphandlingar

Kommunchef 
(Ekonomichef)

Avdelningschef 
(kommunchef)

Enhetschef 
(avdelningschef)

Gäller även beslut om att 
avbryta en upphandling

Gäller inom budgetramarna; 
skulle värdet väsentligt 
överstiga budgeterade medel 
ska ärendet lyftas till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott

3.4 Teckna avtal som genererats ur en upphandling
3.4.1 Kommunövergripande upphandlingar Kommunstyrelsens 

ordförande
3.4.2 Kommunledningsförvaltningens 

upphandlingar

Upp till 50 prisbasbelopp/upphandling

Avdelningsspecifika

Enhetsspecifika

Överstigande 50 prisbasbelopp

Kommunchef

Avdelningschef

Enhetschef

Kommunstyrelsens 
ordförande

-
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3.5 Överprövningsärenden
3.5.1 Undertecknande av svar till 

förvaltningsdomstol 
Kommunchef
(Ekonomichef)

Förslag till yttrande tas fram 
av upphandlare tillsammans 
med kommunjurist

3.6 Avropa från ramavtal
3.6.1 Överstigande 50 prisbasbelopp/avrop Kommunstyrelsens 

ordförande
Avser avrop från t ex 
Länssamverkan, SKL 
Kommuntus Inköpscentral, 
Kammakollegiet

3.6.2 2-50 prisbasbelopp/avrop (understigande 2 
basbelopp är verkställighet)

Kommunchef
Avdelningschef
Enhetschef

Löpande anskaffningsbeslut 
som följer ramavtal, 
direktupphandlingar räknas 
som verkställighet. Ansvar 
och befogenheter i detta 
hänseende regleras genom 
attestlistan

4 Tekniska ärenden

4.1 Fastighetsärenden

Ärende Delegat Anmärkning Lagrum
4.1.1 Överlåtelse eller upplåtelse av mark för bostäder 

och industrier bostads- och industritomter inom 
detaljplanelagt område enligt av 
kommunfullmäktige beslutade tomtpriser

Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör

Jordabalken (JB)
 (1970:994)

4.1.2 Upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål Teknisk chef Ordningslagen (OL) 

-

I LJ 

I I I 
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Mark- och 
exploateringsingenjör

(1993:1617)

4.1.3 Utarrendering av kommunens mark för en tid av 
högst tre år med rätt till förlängning med ett år i 
sänder

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Jordabalken 
JB

Uthyrning av bostäder och lokaler Fastighetsstrateg
Teknisk chef
Lokalstrateg

Jordabalken
JB

4.2
Fastighetsreglering, servitut, 
markupplåtelse, inteckningar mm

4.2.1 Fastighetsregleringar genom köp, försäljning 
och byte av mark inom detaljplanelagt område 
enligt fastställd taxa

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Gäller även för 
avstyckningar, klyvningar 
och andra lantmäteriåtgärder

Fastighetsbildningslagen 
(FBL) 
(1970:988)

4.2.2 Ingå avtal om servitut, ledningsrätt och 
markupplåtelse genom nyttjanderätt i de fall 
kommunens fastighet(er) är härskande eller 
tjänande område upp till ett värde av 50 
prisbasbelopp per upplåtelse

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör
VA-chef Alltid samråd med VA-chef 

gällande VA-anläggningar

Jordabalken
JB

4.2.3 Framställningar till och yttrande över remisser 
från miljö- och byggnadsnämnden eller 
lantmäterimyndighet angående 
fastighetsbildning, bygglov m.m

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Grannintyg mm
Detta gäller inte strand-
skyddsärenden

4.2.4 Utsträckning, nedsättning, dödning, 
sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed 
jämförliga åtgärder

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Jordabalken
JB

I 

r 

I 
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4.3 Lantmäteriärenden, övrigt
4.3.1 Samråd med lantmäterimyndighet angående 

fastighetsbildning
Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

4.3.2 Kommunens ombud vid lantmäteriförrättningar Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

4.3.3 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med 
fastighetsbildningsmyndighet

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Fastighetsbildningslagen
FBL
Anläggningslagen (AL)
(1973:1149)
Ledningsrättslagen (LL) 
(1973:1144)

4.3.4 Rätt att påkalla förrättning Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Fastighetsbildningslagen
Anläggningslagen
Ledningsrättslagen
FBL
AL
LL

4.3.5 Godkännande av beslut eller åtgärd Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

Fastighetsbildningslagen
Anläggningslagen
Ledningsrättslagen
FBL
AL
LL

4.3.6 Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs 
för att mark och vatten skall kunna användas 
för bebyggelse på ett ändamåls-
enligt sätt enligt plan

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

5 kap 3 § 3 st 
Fastighetsbildningslagen
FBL 

I 

I 

I 

1111 

I 

1• 
I 

1• 
I 
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4.3.7 Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt 
gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande 
vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana 
bestämmelser

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

14 kap 1 § 2 st 
Fastighetsbildningslagen
FBL

4.3.8 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut 
eller gränsutmärkning

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör

15 kap 11 § 
Fastighetsbildningslagen
FBL

Ny 
punkt

I ärenden med dikningsföretag föra kommunens 
talan

Teknisk chef
Mark- och 
exploateringsingenjör
VA-chef

Samråd ska alltid ske med 
VA-chef

Ny 
punkt

Bestämma förbindelsepunkt för fastighet VA-chef
VA_ingenjör

4.4 Lokala trafikföreskrifter

Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

4.41 Meddelande av särskilda trafikregler genom 
lokala trafikföreskrifter i den omfattning som 
anges i 10 kap 1 § och 3 § punkt § a – e 
Trafikförordningen (1998:1276)

Utredningsingenjör 
(Handläggande 
administratör)
Teknisk chef 
Projekteringsingenjör 
Handläggande 
administratör

10 kap 1 § och 3 §
Trafikförordningen (TrF) 
(1998:1276)

4.4.2 Meddelande av tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter

Utredningsingenjör 
(Handläggande 
administratör)

10 kap 3 § 
Trafikförordningen
TrF

I 

-
I 

L ~ I 
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Teknisk chef 
Projekteringsingenjör 
Handläggande 
administratör

4.5 Dispenser (undantag)
4.5.1 Medgivande av undantag i de fall kommunen 

enligt 13 kap 3 § Trafikförordningen TrF får 
medge sådant

Utredningsingenjör 
(Handläggande 
administratör)
Teknisk chef 
Projekteringsingenjör 
Handläggande 
administratör

Delegationen ger rätt både att 
bevilja undantag och ge 
avslag.

4.5.2 Beslut om undantag från trafikföreskrift för 
rörelsehindrad (parkeringstillstånd)

Utredningsingenjör 
(Handläggande 
administratör)
Teknisk chef 
Projekteringsingenjör 
Handläggande 
administratör

Delegationen ger rätt både att 
bevilja undantag och ge 
avslag. 

13 kap. 8 § 
Trafikförordningen (TrF)
2 kap 
Transportstyrelsens 
författningssamling 
(TSFS) (2016:19)

4.6 Övriga tekniska ärenden, VA, renhållning, måltidsverksamhet mm
4.6.1 Tillämpning av allmänna bestämmelser för 

brukande av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

VA-chef 
(Rörnätsförman)

Ny 
punkt

Administrera och utfärda grävtillstånd. För- och 
efterbesiktning av utfärdat grävtillstånd

Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Gatuningenjör

Ny 
punkt

Administrerar och ingå avtal gällande 
ledningsarbete i enskild väg. För- och 
efterbesiktning samt uppföljning och utvärdering 

Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Gatuningenjör

Sk REV-avtal (Riksförbundet 
för Enskilda Vägar)

---• 
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av garantiåtgärder

Ny 
punkt

Besluta om vissa ärenden enligt allmänna 
bestämmelser Allmänna bestämmelser VA och 
taxa, t ex avstängning av vatten

VA-chef
VA-ingenjör

§§ 24, 43 Lagen om 
allmänna vattentjänster 
(LAV) (2006:412)
Allmänna bestämmelser 
VA (ABVA)
VA-taxa

Ny 
punkt

Avtal och avgifter i samband med anslutning till 
kommunens VA-nät utanför verksamhetsområde

VA-chef
VA-ingenjör

Ny 
punkt

Besluta om bevattningsförbud Teknisk chef
VA-chef

Samråd ska ske med KSO, 
kommunchef 

LAV
ABVA

Ny 
punkt

Medge anstånd med betalning och 
anläggningsavgift

VA-chef § 36 LAV

4.6.2 Tillämpning av avfallsföreskrifter för 
renhållningen

Renhållningschef 
(Handläggande 
administratör)
Teknisk chef
Handläggare

4.6.3 Fastställande av priser inom måltids- 
kostverksamheten (gäller ej pris för lunch, 
middag, söndagsmiddag, buffémiddag, 
personalpriser)

Måltidschef
(Produktionsansvarig)

Priser fastställs i samverkan 
med ekonom

4.6.4 Kärlplacering enligt avfallsföreskrifter Renhållningschef
(handläggande 
administratör)

4.6.5 Miljöansvar för att samtliga kommunens B- och 
C- anläggningar drivs enligt miljöbalken

Teknisk chef
VA-chef gällande VA-
anläggningar

I 
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4.6.6 Tecknande av avtal om externa drift av 
trädgårdskomposter

Renhållningschef

4.6.7 Beslut om flyttning av fordon Gatu- och parkchef
Gatuingenjör

Lag (1982:129) om 
flyttning av fordon med 
tillhörande förordning

5 Personalärenden

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Förvaltningschef i detta kapitel innefattar kommunchef, chef 
bildningsförvaltningen, chef för vård- och omsorgsförvaltningen samt miljö- och byggnadschef.                                                 

Nr. Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

5.1 Inrättande av tjänster
a) Inrättande av tjänster och/eller förändring av tjänster sker löpande. För delegation enligt nedan gäller att beslut om finansiering i 
förvaltningen måste vara klar

b) Delegationsbeslut kan inte förlängas på samma nivå. Den totala tiden avgör var ärendet ska avgöras

c) Delegationsbeslut om bemanning, dvs. vem som ska besluta om anställning på inrättade vakanta tjänster finns under rubriken 
Anställning

5.1.1 För tjänster från 3 månader och däröver Förvaltningschef

5.1.2 För tjänster upp till 3 månader Resultatansvarig

-

I I 

I 
I 
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5.2 Anställning
a) Alla delegater är skyldiga att kontrollera om någon har företrädesrätt till nyanställning och att kontinuerligt samråda med 
personalavdelningen i rekryteringsfrågor

b) Förvaltningschefen kan utfärda anvisningar som gäller den egna förvaltningen, om de inte strider mot övriga anvisningar

5.2.1 Anställning av alla förvaltningschefer (utom 
kommunchef), avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens 
personalutskott
Kommunchef

Vid anställning av 
förvaltningschef hos annan 
nämnd än kommunstyrelsen 
ska samråd ske med 
nämnden.

Kommunchef anställs av 
kommunstyrelsen

5.2.2 Anställning av chefer och arbetsledare Förvaltningschef
Närmsta chef

Enligt kommunens 
rekryteringspolicy ska 
personalavdelningen vara 
med vid all rekrytering av 
chefer och arbetsledare. 
Förvaltningschefen ska 
samråda med sin nämnds 
presidium om hur tillsättning 
av rektorer, avdelningschefer 
och områdeschefer ska gå till

5.2.3 Övriga anställningar Avdelningschef, rektorer 
och områdeschef
(förvaltningschef)
Närmsta chef

Finns inte avdelningschef, 
rektor eller områdeschef inom 
en förvaltning ligger 
rekryteringen på 
förvaltningschefen. 
Inom skolområdet har 
planeringsledaren 
utvecklingsledare ansvar för 
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samordning av anställning 
inför terminsstarten. Skolans 
delegater ska samråda med 
planeringsledaren 
utvecklingsledare före beslut.
Skolchefen Bildningschefen 
kan utse annan tjänsteman att 
ha denna uppgift

5.2.4 Anställningar pga. beslut från 
Arbetsförmedlingen.
Anställningsfrämjande åtgärder som 
kostnadsmässigt belastar centralt konto

Personalchef

5.3 Organisationsfrågor
Principiella beslut och beslut av större vikt fattas alltid av kommunfullmäktige

a) Beslut om sammanslagning av förvaltningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fullmäktige

b) Vid beslut om start av ny verksamhet som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och som varar 
mer än 1 år sker beslut i fullmäktige. Sådant beslut förutsätter att finansiering finns

5.3.1 Beslut om redan finansierad förändring av 
verksamhet upp t.o.m. förändringar mellan 
enheter (skolor, servicehus samt avdelningar 
inom förvaltningen o.d.) samt beslut om 
nedläggning av enhet/enheter som inte är av 
principiell karaktär

Nämnd Principiella beslut och beslut 
av större vikt fattas alltid av 
kommunfullmäktige

5.3.2 Beslut om redan finansierad förändrad 
verksamhet inom respektive enhet (lokal skola, 
lokalt servicehus samt avdelning inom 

Förvaltningschef, om inte 
speciallagstiftning säger 
något annat
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förvaltningen o.d.) 

5.4 Anställningens upphörande
5.4.1 På den anställdes egen begäran att godkänna 

entledigandet med iakttagande av gällande 
uppsägningstid

Den som har 
anställningsrätten på 
befattningen
Närmsta chef

5.4.2 Förkortning av uppsägningstiden utan lön Förvaltningschef
Närmsta chef

5.4.3 Skriftlig varning Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchef

5.4.4 Avstängning Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchef

5.4.5 Uppsägning pga. personliga skäl Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchef

5.4.6 Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i 
verksamheten

Respektive nämnd

5.4.7 Uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchef

5.4.8 Avskedande Kommunstyrelsens 
personalutskott

Samråd ska ske med 
personalchef

5.5 Tjänstledighet
Se även anvisningar om tjänstledighet

Tjänstledighet ska enbart beviljas om det kan ske utan men för verksamheten

5.5.1 Tjänstledighet med lön

I 

I I 
I 
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Beslut om tjänstledighet med lön Personalchefen

5.5.2 Tjänstledighet vid konferenser, kurser och 
studier med lön eller del av lön

Kurser och konferenser upp till en vecka

Ledighet vid utbildning med lön understigande 
22 arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare 
och 22 arbetsdagar per kalenderår för övriga 
arbetstagare medarbetare

Närmaste chef

Förvaltningschef

5.5.3 Tjänstledighet utan lön, som inte har stöd i 
lag eller avtal
Överstigande en månad

Understigande en månad

Förvaltningschef

Närmaste chef

5.5.4 Tjänstledighet utan lön för att prova annat 
arbete

Överstigande 12 månader

Understigande  Maximalt 12 månader

Kommunstyrelsens 
personalutskott

Förvaltningschef

5.5.5 Övriga tjänstledigheter Se anvisning om 
tjänstledigheter

5.6 Lag och avtalsfrågor
5.6.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess 
Kommunstyrelsens 
personalutskott

-
I I 

I I 

-
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arbetstagare medarbetare genom lag eller 
kollektivavtal med bindande verkan för 
kommunen

5.6.2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchef efter samråd 
med personalutskottets 
ordförande

Information till 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

5.6.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11-12 §§ och 38 § lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Personalchefen efter 
samråd med
Kommunstyrelsens 
personalutskott

5.6.4 Förhandlingar enligt 11-12 §§ och 38 § MBL Den tjänsteman som är 
ansvarig inför sin nämnd i 
denna typ av frågor har även 
skyldighet att MBL-
förhandla. Om 
beslutanderätten har 
delegerats till tjänsteman har 
hon/han även skyldighet att 
MBL-förhandla

5.6.5 Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens 
personalutskott

5.6.6 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare

Kommunstyrelsens 
personalutskott

5.7 Löneöversynsförhandlingar
a) Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för grupperna kommunchef/förvaltningschefer och avdelningschefer inom 

I I 

~ 
I 

I 
I I 
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kommunledningsförvaltningen samt övrig personal för sig inom hela kommunen

b) Löneöversynsförhandlingar och fastställande av lönen för:

5.7.1 Kommunchefen Kommunstyrelsens 
ordförande

5.7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer i 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunchef

5.7.3 Övrig personal Personalchef Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef och/eller 
avdelningschef

5.8 Löne- och pensionsförmåner
5.8.1 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag Kommunstyrelsens 

personalutskott

5.8.2 För kommunchefen Kommunstyrelsens 
ordförande

5.8.3 För förvaltningschefer, avdelningschefer i 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunchef

5.8.4 För övriga Personalchef, som kan 
vidaredelegera med 
anvisningar.

5.9 Omplaceringar
5.9.1 Omplacering upp till 18 månader (medicinskt 

betingade)
Personalspecialist med 
ansvar för 
omplaceringskontot

5.9.2 Övriga omplaceringar av förvaltningschefer, Kommunchef
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avdelningschefer i 
kommunledningsförvaltningen 

5.9.3 Övriga omplaceringar Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchef

5.10 Bisyssla
5.10.1 Fråga om bisysslor är förenliga med anställning 

i kommunen.
Enligt gällande riktlinjer 
närmaste chef. Vid 
oenighet om bisyssla ska 
upphöra avgörs ärendet av 
kommunstyrelsens 
personalutskott

Samråd ska ske med 
förvaltningschef

5.11 Arbetsmiljö
5.11.1 Ansvaret för arbetsmiljön inom 

verksamhetsområdet förvaltningskontor enligt 
arbetsmiljölagen AML och AFS 2001:1

Förvaltningschef med rätt 
att fördela 
arbetsmiljöuppgifter

Detta är fördelning av 
uppgifter helt enligt AML och 
ingen delegering enligt KL

3 kap Arbetsmiljölagen 
(AML) (1977:1160)
6 § Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS) 
2001:1

6  Plan- och näringsliv

Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

6.1 Planärenden
6.1.1 Beslut om planuppdrag Plan- och näringslivsutskott

6.1.2 Beslut om planbesked Plan- och näringslivsutskott 5 kap, 2 ,3, 4, 5 §§ 
plan- och bygglagen 
(2010:900)
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6.1.3 Beslut samråd Plan- och näringslivsutskott Planen ska inte vara 
kontroversiell, strategisk eller 
vara av prejudicerande 
karaktär och ska handläggas 
enligt standardförfarande

5 kap 7 6 § plan- och 
bygglagen 

Ny 
punkt

Beslut granskning Plan- och näringslivsutskott Planen ska inte vara 
kontroversiell, strategisk eller 
vara av prejudicerande 
karaktär och ska handläggas 
enligt standardförfarande

5 kap 6 § plan- och 
bygglagen

6.1.4 Mindre ändringar i detaljplan Planarkitekt Planförslaget ska inte vara 
kontroversiellt, strategiskt 
eller av prejudicerande 
karaktär

Ny 
punkt

Teckna planavtal Miljö- och byggnadschef

Ny 
punkt

Teckna avtal inom GIS-området Miljö- och byggnadschef

6.2 Namngivning fastigheter och adresser
6.2.1

Namngivning för kvarters- och gatumark Miljö- och byggnadschef
6.2.2

Fastställande av belägenhetsadress och 
lägenhetsnummer

Miljö- och byggnadschef
10-11 §§ lag 
(2006:378) om 
lägenhetsregister

6.3 Näringsliv, remisser, mm
6.3.1

Medfinansiering av näringslivsprojekt och 
projekt med inriktning kompetensförsörjning

Plan- och näringslivsutskott

6.3.2
Bidrag till föreningar med samverkansavtal som Plan- och näringslivsutskott

- Li 
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ej faller under annan nämnd eller utskotts 
verksamhetsområde

6.3.4
Avge yttrande över remisser som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt och som helt kan lämnas utan erinran

Plan- och näringslivsutskott Detta innefattar 
remissyttrande över andra 
kommuners planer

6.3.5
Tillstånd att använda kommunens vapen Utvecklingschef

Lag (1970:498) om 
skydd för vapen och 
vissa andra officiella 
beteckningar

 
7-18 Arbete och lärande

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum
Ny 
punkt

Arbete- och lärandeutskottet beslutar inte i ärendegrupper där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till tjänsteperson. Om tjänsteperson 
avstår från att fatta beslut i visst individärende, hänskjuts ärendet till arbete- och lärandeutskottet. (enligt reglemente § 37 sista stycket)

7.1 Överklagande, brådskande ärenden mm
7.1.1 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 

enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning
Delegat i ursprungsförslaget Om ett överklagande felaktigt 

inkommit till kommunen ska det 
omgående vidarebefordras till rätt 
instans

24 § FvL
45 § 
Förvaltningslagen 
(FL)

7.1.2 Beslut huruvida omprövning skall ske samt
omprövning av beslut

Delegat i ursprungsförslaget 27 § FvL
37-39 §§ FL

L= 

I 

I 

I 
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7.1.3 Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsdomstol och allmän 
domstol

Områdeschefer IFO 10 kap 2 § SoL
27 § Lag om stöd 
och service till 
vissa 
funktionshindrade 
(LSS)

7.1.4 Brådskande ärenden där utskottets beslut inte kan 
avvaktas

Ordförande arbete- och 
lärandeutskottet

”Ordförandebeslut” Jfr 6 kap 39 § 
Kommunallagen 
(KL) 2017:725

7.1.5 Besluta om yttranden i brådskande fall då 
utskottets beslut inte kan avvaktas 

Ordförande arbete- och 
lärandeutskottet

”Ordförandebeslut” Jfr 6 kap 39 § KL 
2017:725

7.2 Personuppgifter
7.2.1 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte
Avdelningschef 12 kap 6 § SoL

7.2.2 Beslut om anonymitetsskydd för anmälare Avdelningschef 26:5 OSL
26 kap 5 § OSL

7.3 Barn/elevärenden, allmänna
Skyldigheter avseende kränkande 
särbehandling

Skollag (SkolL)

Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

7.3.1 Genomförande av åtgärder för att förebygga och 
förhindra att elever utsätts för kränkande 
behandling

Rektor 6 kap 7 § SL SkolL
6 kap 10§ SL SkolL

7.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling Rektor 6 kap 8 § SL SkolL

~ 
I 

I 

I 

-_l__J 

-
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7.3.3 Uppföljning gentemot nämndens verksamheter av 
arbetet med kränkande behandling

Avdelningschef 6 kap 10 § SL 
SkolL

8 Individ- och familjeomsorg

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum
Alla ansökningar om bistånd ska 
oavsett ändamål, prövar enligt 4:1 
SoL för att den enskilde ska ha 
möjlighet att få sin sak rättsligt 
prövad. I vissa fall när avslag ges 
enligt 4:1 kan så speciella 
omständigheter föreligga att 
kommunstyrelsen eller arbete- och 
lärandeutskottet med stöd av 4:2 
SoL beviljar bistånd

9 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd

Socialtjänst-
lagen (SoL)

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

9.1 Beslut om ekonomiskt bistånd, inklusive 
försörjningsstöd, enligt riktlinjer

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL

9.2 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL
- upp till 10% av prisbasbeloppet
- 10-40% av prisbasbeloppet
- över 40% av prisbasbeloppet

Socialsekreterare
Områdeschefer IFO
Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 2 § SoL

-

I 
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9.3 Beslut i ärenden om försörjningsstöd

- Med villkor om praktik eller     
kompetenshöjande åtgärd

- Med vägrande av eller nedsättning av      
fortsatt försörjningsstöd

Socialsekreterare

Socialsekreterare

En individuell bedömning skall 
alltid göras i biståndsärenden

4 kap. 1 § SoL

9.4 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

9.5 Beslut om att bortse från förälders 
försörjningsskyldighet för ungdom under 
gymnasiestudier
Beslut om att bortse från makars 
försörjningsskyldighet

Områdeschefer IFO 7 kap. 1 § 
Föräldrabalken (FB) 
6 kap 1 § 
Äktenskapsbalken 
(ÄktB)  
4 kap 1, 3 §§ SoL

9.6 Flyttkostnader
- upp till 10% av basbeloppet

- 10-75% av prisbasbeloppet

-     över 75% av prisbasbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap. 1 § SoL

9.7 Möbelkostnader
- upp till 15% av prisbasbeloppet

- 15-75 % av prisbasbeloppet

- över 75 % av prisbasbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1 § SoL



30 (68)

9.8 Hyresskulder
- t.o.m. 2 månader

- t.om. 6 månader

- mer än 6 månader

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap. 1 § SoL 
alternativt
4 kap. 2 § SoL

9.9 Övriga skulder
- upp till 10% av prisbasbeloppet

- tom 75 % av prisbasbeloppet

- över 75% av prisbasbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1 § SoL

9.10 Skuldsanering Arbete- och lärandeutskottet 4 kap. 1 § SoL 
alternativt
4 kap. 2 § SoL

9.11 Tandvård
- upp till 20% av prisbasbeloppet

- 20-75% av prisbasbeloppet

- mer än 75% av prisbasbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1 § SoL

9.12 Teckna förstahandskontrakt hyresavtal.
Bistånd i form av andrahandskontrakt

Områdeschefer IFO 4 kap. 1 § SoL
12 kap Jordabalken 
(JB)

9.13 Beslut om uppsägning av hyresavtal på grund av 
avtalsbrott av hyresgäst

Områdeschefer IFO 12 kap Jordabalken
JB

7 

I 
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9.14 Att begära handräckning/betalningsföreläggande 
hos kronofogdemyndighet. Föra nämndens talan i 
hyresnämnd

Områdeschefer IFO 10 kap. 2 § SoL

9.15 Beslut om bistånd i form av hyresgaranti
- upp till 6 månadshyror eller 60 % av 

prisbasbelopp

- över 6 månadshyror eller över 60 % av 
prisbasbelopp

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap. 1 § SoL

9.16 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravnings-
kostnader och utgifter i omedelbar anslutning till 
dödsfallet
- upp till 50% av prisbasbeloppet

- upp till ett prisbasbelopp

- över ett prisbasbelopp

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1-2 §§ SoL

9.17 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL
- upp till 50% av prisbasbeloppet
- över 50 % av prisbasbeloppet

Socialsekreterare
Områdeschefer IFO

9 kap. 1 § och 9 kap 
2 § SoL

9.18 Beslut om bistånd i avvaktan på ersättning från 
annan socialförsäkringsförmån (= förskott på 
förmån) 
Beslut om återkrav av bistånd enligt 9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

9 kap 2 § SoL
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9.19 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enl. 4 
kap. 2 § SoL

Områdeschefer IFO Återkrav får endast ske om 
biståndet getts under villkor om 
återbetalning

9 kap. 2 §, 2 st. SoL 

9.20 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enl. 9 kap. 1 §
Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2 § SoL

Arbete- och lärandeutskottet
Områdeschefer IFO

9 kap. 3 § 1 st. 
SoL

10 Beslut i ärenden om barn och 
ungdomar

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

10.1 Beslut om att inleda utredning (barn) Socialsekreterare Socialnämndens befogenheter och 
skyldigheter vid barnutredningar 
regleras i 11 kap. 2 § SoL

11 kap. 1 § SoL

10.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna)

Områdeschefer IFO . 11 kap. 1 § SoL

10.3 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd Områdeschefer IFO 11 kap. 1 § SoL

10.4 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn  

Områdeschefer IFO 11 kap. 2 § SoL

10.5 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i familjehem.

Arbete- och lärandeutskottet Placeringar av barn och ungdom är 
så ingripande åtgärder oavsett om 
de ges med stöd av SoL eller LVU 
att de bör beslutas av 
socialnämnden.
Utredning av familjehemmet skall 
alltid ske

4 kap. 1 § SoL
4 kap  2 § SoL
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10.6 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning).
- ersättning enligt rekommendation 
- ersättning utöver rekommendation

Socialsekreterare
Områdeschefer IFO

Uppdraget ska regleras genom 
avtal med familjehemmet. Se 
aktuellt cirkulär från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL)

10.7 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör 
någon av hans föräldrar eller annan 
vårdnadshavare.

Arbete- och lärandeutskottet Gäller endast privatplacerade barn. 6 kap. 6 § SoL

10.8 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs

Arbete- och lärandeutskottet Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om 
vård enligt socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-
placeringar och privata placeringar

6 kap 8 § SoL

10.9 Övervägande om ansökan om 
vårdnadsöverflyttning vid boende i familjehem.

Arbete- och lärandeutskottet Ska göras om barnet vistats i 
familjehemmet längre än tre år

6 kap 8 § 2 st SoL

10.10 Beslut om akuta placeringar i familjehem, 
stödboende eller hem för vård eller boende upp till 
4 månader

Områdeschefer IFO Inte varaktig vård, högst fyra 
månader

4 kap. 1 § SoL

10.11 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller stödboende

Arbete- och lärandeutskottet Stödboende ny insats fr 1/1-16 4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § p 3 SoL
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10.12 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård(placering/omplacering) i stödboende.

Arbete- och lärandeutskottet Gäller ensamkommande 
asylsökande ungdomar som fyller 
18 år innan asylansökan prövats 
eller tills avslag på asylansökan 
vinner laga kraft

4 kap   2 § SoL

10.13 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan kommun

Områdeschefer IFO Avser även ärenden enligt LVU 
och LVM

16 kap. 1 § SoL

10.14 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun.

Områdeschefer IFO 16 kap. 1§ SoL

10.15 Beslut om hemterapeut- eller ungdomsbehandlare 
insats

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

10.16 Beslut om stöd i eget boende för 
gymnasiestuderande ensamkommande ungdomar 
18-20 år

Socialsekreterare Gäller de som studerar på annan 
ort

10.17 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom 
i samband med placering, omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård eller 
boende 
-  enligt kommunens riktlinjer
-  utöver kommunens riktlinjer

Socialsekreterare
Områdeschefer IFO

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

10.18 Beslut om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalmottagare för allmänt barnbidrag 
när barn är placerade utom hemmet.

Socialsekreterare 4 § 3 st. resp. 7 §
Lag om allmänt 
barnbidrag
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10.19 Beslut om framställning till Centrala 
studiestödsnämnden om ändring av 
betalningsmottagare av studiebidrag.

 Socialsekreterare 2 kap 33 § 
studiestödsför-
ordningen

10.20 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg

Socialsekreterare 1-3 §§ kungörelsen 
(1962:393) om rätt i 
vissa fall för 
kommun eller annan 
att uppbära 
folkpension

10.21 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat hem än det egna

Avdelningschef Se Kommunförbundets cirkulär 
1997:128 

8 kap. 1 § 2 st. SoL 
och SoF 6 kap. 2 §

10.22 Beslut om ferievistelse/kolonivistelse Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL

10.23 Kostnader i samband med förebyggande 
barnavård/extern öppenvård
- upp till 10% av basbeloppet

- 10-75% av basbeloppet

-     mer än 75% av basbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1 § SoL

10.24 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

10.25 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

LJ 

LJ 
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10.26 Beslut om förordnande och entledigande
- av kontaktperson

- av kontaktfamilj

Socialsekreterare

Socialsekreterare

10.27 Beslut om bistånd i form av kvalificerad 
kontaktperson

Områdeschefer IFO 4 kap 1 § SoL

10.28 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vård-
nadshavare som tidigare varit familjehemsförälder

Arbete- och lärandeutskottet Särskilt avtal bör ingås mellan 
nämnden och de nya 
vårdnadshavarna

6 kap. 11 § SoL

10.29 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj
- ersättning enligt rekommendation

- ersättning utöver rekommendation

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Uppdraget ska regleras genom 
avtal. 
Se aktuellt cirkulär från 
Kommunförbundet

10.30 Underrättelse till försäkringskassan om att barn 
med underhållsstöd placerats i familjehem eller 
HVB-hem respektive återflyttat till boförälder

Socialsekreterare 2 § förordningen om 
underhållsstöd 
jämfört med 11 § 
lagen om 
underhållsstöd

10.31 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare

Områdeschefer IFO OBS! Ansökan om överflyttning 
av vårdnaden beslutas av 
socialnämnden

5 kap. 3 § 
Socialtjänstförord-
ningen (SoF)

10.32 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger

Områdeschefer IFO 5 kap. 3 § SoF

I 
I 
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10.33 Beslut om anmälan till överförmyndaren om för-
hållanden betr. förvaltningen av underårigs 
egendom

Områdeschefer IFO Avser all slags egendom och 
inkomster inklusive 
tilläggspension

5 kap. 3 § SoF

10.34 Beslut om anmälan till försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den 
som bereds vård i sådant hem för vård eller boende 
eller familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare av alkohol eller 
narkotika

Socialsekreterare 3 kap. 15 § AFL

11 Vård enligt LVU Lag med särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU)

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

11.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enl. LVU

Arbete- och lärandeutskottet 4 § LVU

11.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år

Arbete- och lärandeutskottet
Ordförande i avvaktan på 
utskottets beslut

6 § 1 st. LVU

11.3 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVU-placering

Områdeschefer IFO 45 § 2. LVM

11.4 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård Avdelningschef 8 § LVU

11.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden

Arbete- och lärandeutskottet
Ordförande i avvaktan på 
utskottets beslut

 11 § 1 st LVU
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11.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden

Arbete- och lärandeutskottet
Ordförande i avvaktan på 
utskottets beslut

11 § 2 st. LVU

11.7 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs

Arbete- och lärandeutskottet 13 § 1 och 2 st LVU

11.8 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall 
upphöra

Arbete- och lärandeutskottet 13 § 1 och 3 st LVU

11.9 Beslut om vården skall upphöra Arbete- och lärandeutskottet Beträffande kvarstående ansvar för 
kommunen se Socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88

21 § 1 st. LVU

11.10 Prövning om beslut om förebyggande insats skall 
upphöra att gälla

Arbete- och lärandeutskottet Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs

22 § 3 st LVU

11.11 Beslut om förebyggande insats enl. 22 § 3 st LVU Arbete- och lärandeutskottet 22 § 3 st LVU

11.12 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud

Arbete- och lärandeutskottet 24 § LVU

11.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs

Arbete- och lärandeutskottet Bestämmelserna innebär att 
nämnden minst en gång var 3:e 
månad skall pröva om 
flyttningsbeslut fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

11.14 Beslut om flyttningsförbud skall upphöra Arbete- och lärandeutskottet 26 § 2 st. LVU

11.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Arbete- och lärandeutskottet 27 § 1 st. LVU

11.16 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i öppna former

Arbete- och lärandeutskottet 22 § 1 st. LVU
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11.17 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra

Arbete- och lärandeutskottet 9 § 3 st. LVU

11.18 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 
2 st. LVU

Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familje-
hemmet eller hemmet för vård 
eller boende

11 § 4 st. LVU

11.19 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas
- när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren

- när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan 
på nämndens beslut

Arbete- och lärandeutskottet

Områdeschefer IFO

14 § 2 st. 1. LVU
14 § 2 st. 1. LVU

11.20 Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enl 14 § 2 st och 2 
fortfarande behövs

Arbete- och lärandeutskottet Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om 
ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs

14 § 3 st. LVU

11.21 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren
-  i avvaktan på nämndens beslut

Arbete- och lärandeutskottet

Områdeschef Barn

14 § 2 st. 2. LVU

14 § 2 st. 2. LVU

11.22 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 
27 § LVU skall upphöra

Ordförande eller vice 
ordförande för arbete-och 
lärandeutskottet

Jfr. 4.2.4. 30 § 2 st. LVU
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11.23 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttnings-
förbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överens-
kommelse inte kan nås

Arbete- och lärandeutskottet 31 § LVU

11.24 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen

Socialsekreterare 32 § 1 st. LVU

11.25 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning

Utskottets ordförande eller 
vice ordförande 

OBS! Beslutanderätten kan inte 
delegeras till annan ledamot

43 § punkt 1 LVU

12 Föräldrabalken, familjerättsärenden
& adoption (reviderad 171016)

Jfr. 10 kap. 5 § 
SoL

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

12.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse,
A) när föräldrarna inte sammanbor

B) där föräldrarna sammanbor

a) Socialsekreterare,
  Familjerättsenhet,   
Växjö

b) Administratör, IFO
  Tingsryd

Se Socialstyrelsens allmänna råd 
1988:6 Att fastställa faderskap. 
Utredning skall anses inledd när 
nämnden fått födelseanmälan eller 
rätten förklarat en man inte vara 
far, enligt 1 kap. 2 § FB

1 kap. 4 § 1 st. 
Föräldrabalken (FB)

12.2 Godkännande av faderskapsbekräftelse Socialsekreterare, 
Familjerättsenhet,
Växjö

Det som sägs i 1 kap. 4§ FB om 
bekräftelse av faderskap tillämpas 
också i fråga om bekräftelse av ett 
föräldraskap

1 kap 9 § FB

12.3 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

2 kap. 1 § FB

-

I I 
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12.4 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

2 kap. 8 a § FB

12.5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

2 kap. 1 § och 2 
kap. 8 a § FB

12.6 Beslut om rättsgenetisk undersökning Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

2 kap. 6§ FB

12.7 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet. 

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

Beslut att inte påbörja utredning 
eller lägga ned en påbörjad 
utredning ligger på 
kommunstyrelsen. 

2 kap. 9§ 1st FB

12.8 Beslut om att inleda utredning om det kan antas att 
en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 
kap. 9§ FB istället för den man som är gift med 
barnets moder

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

Ett sådant fall kan undantagsvis 
aktualiseras om barnet har 
tillkommit genom assisterad 
befruktning enligt 1984 eller 1988 
års lag och barnets mor ingår 
äktenskap innan barnet föds, prop. 
2004/05:137

2 kap. 9§ 1 st FB

12.9 Beslut om överflyttning av faderskaps- och 
föräldraskapsutredning till annan kommun

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

2 kap 3§ FB

12.10 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

3 kap. 5 § 2 st. 
och 6§ 2 st FB

12.11 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
föräldraskap

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

3 kap. 14 § FB

12.12 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

Se cirkulär från SKL 1998:174 6 kap. 6 § 2 st.
14 a § 2 st., 15 a§ 2 
st. FB
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12.13 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge. 

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

Beslutet kan ej överklagas. 6 kap. 6 §, 14 a § 2 
st., 15 § FB. 

12.14 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
, boende- och umgängesmål.

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

6 kap 19 § FB. 

12.15 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende och 
umgänge

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

6 kap. 20 § FB

12.16 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden

Enhetschef familjerättsenhet, 
Växjö

6 kap. 19 § 3 st FB

12.17 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader.

Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö

Se aktuellt cirkulär, SKL 7 kap 7§ 2 st. FB

12.18 Beslut att lägga ned eller att ej inleda 
föräldraskapsutredning vid ifrågasatt 
faderskapspresumtion 

Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

2 kap 7 och 9 § FB

12.19 Väcka talan om överflyttning av vårdnad rörande 
barn som rotats i enskilt hem eller i familjehem

Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

6 kap. 8 § FB

12.20 Väcka talan om överflyttning av vårdnad då en 
eller båda föräldrarna är förhindrade att utöva 
vårdnaden

Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

6 kap. 8a § FB

12.21 Väcka talan om överflyttning av vårdnad då en 
eller båda föräldrarna är döda

Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

6 kap. 9 § FB

12.22 Väcka talan om överflyttning av vårdnad från 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

6 kap. 10 § FB

-

I 

I 

I 

I 

I 
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12.23 Beslut om att vissa åtgärder inom hälso-och 
sjukvården och socialtjänsten får vidtas trots 
oenighet mellan vårdnadshavare

Arbete- och lärandeutskottet 6 kap 13 a § FB

12.24 Väcka talan om umgänge Kommunstyrelsen Beslut i Kommunstyrelsen
Dessa ärenden får inte delegeras 
enligt 10 kap. 5 § SoL

6 kap. 15 a § 1 st 

12.25 Beslut om samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
A) Bevilja samtycke
B) Neka samtycke

A) Socialsekreterare
Familjerättsenhet
Växjö
B) Arbete- och 
lärandeutskottet

6 kap. 14 § SoL. 

12.26 Beslut att utse utredare i adoptionsärenden Enhetschef
Familjerättsenhet, Växjö

4 kap. 14 och 15 §§ 
FB

13 Beslut i ärenden om vuxna
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

13.1 Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare 11 kap. 1 § SoL

13.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna)

Områdeschefer IFO 11 kap. 1 § SoL

13.3 Beslut om bistånd i form av placering på Hem för 
vård eller boende (HVB) eller i familjehem
- upp till 3 månader

- mer än 3 månader

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap. 1 § SoL

13.4 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i 
hem för vård eller boende eller i familjehem 

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

I 
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13.5 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning)
- enligt norm och riktlinjer

- över norm och riktlinjer

Socialsekreterare

Arbete- och lärandeutskottet

Uppdraget ska regleras genom 
avtal med familjehemmet.
Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL)

13.6 Beslut om ersättning från den enskilde till 
kommunen för missbruksvård i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i familjehem 
(vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § SoL och 6 
kap. 1 § SoF

13.7 Särskilda kostnader i samband med placering på 
HVB eller i familjehem, eller kostnader för extern 
öppenvård
- upp till 10% av beloppet

- 10-50% av basbeloppet

- mer än 50% av basbeloppet

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

13.8 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

13.9 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Områdeschefer IFO 4 kap. 1 § SoL

13.10 Beslut om förordnande och entledigande
- av kontaktperson

- av kontaktfamilj

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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13.11 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj
- ersättning enl rekommendation

- ersättning utöver rekommendation

Socialsekreterare

Områdeschefer IFO

Uppdraget ska regleras genom 
avtal. 
Se aktuellt cirkulär från 
Kommunförbundet

.

13.12 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 
missbrukare inom den egna verksamheten 

Socialsekreterare 4 kap. 1 § SoL

13.13 Beslut om bistånd i form av övriga 
behandlingsinsatser utöver egen verksamheten
- upp till 6 månader

- över 6 månader

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap. 1 § SoL

13.14 Beslut om ersättning för missbruksvård i form av 
plats i hem för vård eller boende eller i familjehem 
(vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § 1 st. SoL 
och SoF 6 kap. 1 §

13.15 Beslut om bistånd i form av anhörigstöd Socialsekreterare Gäller ej stöd från 
anhörigsamordnare

5 kap

13.16 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som 
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 
förskott på förmån

Socialsekreterare 17 kap. 1 § Lag om 
allmän försäkring 
(AFL)
9 kap. 2 § SoL

13.17 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 
8 kap. 1 § SoL

Avdelningschef 9 kap. 3 § 1 st. 
SoL

I 
I 
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13.18 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 
8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §

Områdeschefer IFO 9 kap. 4 § SoL

13.19 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan kommun

Områdeschefer IFO Avser även ärenden enligt LVU 
och LVM.

16 kap. 1 § SoL

13.20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

Områdeschefer IFO 16 kap. 1 § SoL

13.21 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare

Socialsekreterare OBS! Ansökan om överflyttning 
av vårdnaden beslutas av 
socialnämnden

5 kap. 3 § SoF

13.22 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger

Socialsekreterare 5 kap. 3 § SoF

13.23 Beslut om bistånd i form av insats skyddat boende 
eller annat skydd.
- upp till 3 månader

- över 3 månader

Områdeschefer IFO

Arbete- och lärandeutskottet

4 kap 1 § SoL

13.24 Beslut om bistånd i form av kortsiktig 
boendelösning
- upp till 3 dygn
- över 3 dygn

Socialsekreterare
Områdeschefer IFO

4 kap 1 § SoL
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14 Vård av missbrukare enligt LVM Lag om vård 
av 
missbrukare i 
vissa fall 
(LVM)

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

14.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 
tvångsvård

Socialsekreterare Vid anmälan enligt 6 § LVM ska 
utredning inledas

7 § LVM

14.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

Områdeschefer IFO 7 § LVM

14.3 Beslut om vilken tjänsteman som skall svara för 
kontakterna med missbrukaren och olika 
vårdgivare

Områdeschefer IFO 8 § LVM

14.4 Beslut om att ansöka om tvångsvård hos 
förvaltningsrätten

Arbete- och lärandeutskottet 11 § LVM

14.5 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen

Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig

9 § LVM
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14.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

Utskottets ordförande eller 
utskottets vice ordförande, 
eller ledamot i utskott med 
flest tjänstgöringsår

Beslutet skall dokumenteras och 
skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta 
situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i 
efterhand

13 § LVM

14.7 Upphävande om omedelbart omhändertagande, om 
det inte längre finns skäl för omhändertagande

Ordförande arbete- och 
lärandeutskottet

18 b § LVM

14.8 Yttrande till åklagarmyndigheten beträffande den 
som vårdas enl. LVM

Områdeschefer IFO 46 § LVM

14.9 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
en missbrukare till läkarundersökning

Områdeschefer IFO 45 § 1. LVM

14.10 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus

Områdeschefer IFO 45 § 2. LVM

14.11 Beslut om ersättning från den enskilde till 
kommunen för missbruksvård i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i familjehem 
(vuxna)

Socialsekreterare 8 kap. 1 § SoL och 6 
kap. 1 § SoF

14.12 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut och 
detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsförslaget 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot enskilda i 
ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (jfr. RÅ 
1994 ref 67)

10 kap. 1-2 §§ SoL,
4 kap. 10 §, 6 kap 
33 § och 34 § 3. KL
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14.13 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsdomstol i SoL-, LVU- och LVM-
ärenden

Avdelningschef Beslutet fattat av nämnd/utskott 
men brådska råder och 
nämnd/utskott kan inte avvaktas

10 kap. 1-2 §§ SoL,
6 kap. 36 § KL

14.14 Yttrande till allmän domstol i brottmål Områdeschefer IFO 31 kap. 1 § 1 st. 
Brottbalken (BrB)

15 Delegation för gemensam socialjour

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum
Gemensam delegationsordning för socialjouren i Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Ljungby, Markaryd, Älmhult, Uppvidinge, 
Lessebo och Tingsryd. 

 Beslut som fattas med stöd av delegation av socialsekreterare i den kommungemensamma socialjouren gäller som regel i avvaktan 
på nästkommande vardag/arbetsdag.

 Beslut som fattas med stöd av delegation av socialnämndens (eller motsvarande) ordförande eller annan ledamot som nämnden 
förordnat avser situationer då socialnämndens (eller motsvarande) beslut inte kan avvaktas.

 Beslut som fattas av delegat ska anmälas till socialnämnden (eller motsvarande) i ansvarig kommun enligt gällande lagstiftning 
och riktlinjer. 

Socialtjänstlagen 
(SoL)

15.1 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till 
försörjningsstöd och livsföring i övrigt vid akut 
behov

Socialsekreterare i 
socialjouren

Bistånd avser att täcka de mest 
akuta och elementära behov 
fram till nästa kontorsdag då 
ärendet kan handläggas i 
hemkommunen. 
Behov som avses är t ex 
husrum, mat, billigast möjliga 
transport till hemkommun etc

4 kap 1 § SoL

15.2 Beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i hem 
för vård eller boende vid akut vårdbehov

Socialsekreterare i 
socialjouren

Beräknad varaktighet högst två 
veckor

4 kap 1 § SoL och 6 
kap 1 §

I 

n 1 I I 1 I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

LJ I I j 
I I I 

I 

I 
LJ I 

I I I I 
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- Avseende barn och ungdom
- Avseende vuxna

15.3 Beslut om bistånd i form av placering i jourhem, 
familjehem eller annat enskilt hem vid akut 
vårdbehov
- Avseende barn och ungdom
- Avseende vuxna

Socialsekreterare i 
socialjouren

Beräknad varaktighet högst två 
veckor

4 kap 1 § SoL och 6 
kap 1 §

15.4 Beslut om tillfällig placering på skyddade boenden Socialsekreterare i 
socialjouren

5 kap 11 § SoL

15.5 Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare i 
socialjouren

11 kap 1 § SoL

15.6 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott

Socialsekreterare i 
socialjouren

Gäller i akuta fall om det inte 
kan vänta tills ordinarie kontor 
öppnar

12 kap 10 § SoL

Lag med 
särskilda 
bestämmelser 
om vård av unga 
(LVU)

15.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 
under 20 år

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

Beslutet ska skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut 
får endast förekomma i sådana 
akuta situationer där underskrift 
absolut inte kan avvaktas. 
Sådana beslut måste skrivas 
under i direkt anslutning till 
beslutet – vid första möjliga 
tillfälle

6 § 1-2 st LVU

15.8 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 
§ LVU ska upphöra

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

9 § 3 st LVU
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Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

15.9 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

11 § 1 och 3 st LVU

15.10 Beslut om hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och föräldrar ska utövas
- När överenskommelse inte kan nås med 

vårdnadshavare
- I avvaktan på nämndens (motsvarande) beslut

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

14 § 2 st 1 p LVU

15.11 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på 
nämndens (motsvarande) beslut

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

14 § 2 st 2 p LVU

15.12 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

14 § 1-2 st LVU

15.13 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 

31 § LVU
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(motsvarande) förordnat
15.14 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen
Socialsekreterare i 
socialjouren

32 § 1 st LVU

15.15 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

43 § 1 p LVU

15.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU samt återkallande av 
polishandräckning

Socialsekreterare i 
socialjouren

43 § 2 p LVU

Lag om vård av 
missbrukare i 
vissa fall (LVM)

15.17 Beslut att inleda utredning om det finns skäl för 
tvångsvård

Socialsekreterare i 
socialjouren

7 § LVM

15.18 Beslut om läkarundersökning samt att utse läkare 
för undersökningen

Socialsekreterare i 
socialjouren

Beslut om läkarundersökning 
ska fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig

9 § LVM

15.19 Beslut om ansökan om inskrivning på hem för vård 
eller boende
- SIS-institution

Socialsekreterare i 
socialjouren

12 och 19 §§ LVM 
3 kap 10 § SoF

15.20 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 

13 § LVM

I 
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(motsvarande) förordnat
15.21 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

13 § LVM ska upphöra
Socialnämndens (eller 
motsvarande) ordförande

Ersättare: Annan ledamot 
som nämnden 
(motsvarande) förordnat

18b§ LVM

15.22 Beslut att begära polishandräckning för att föra en 
missbrukare till beslutad läkarundersökning eller för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande

Socialsekreterare i 
socialjouren

45 § 1-2 p LVM

15 16 Elevärende, Vuxenutbildningen

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum
Antagning av elever i vuxenutbildningen

Skollagen 
(SkolL)

15.1
16.1

Ansökan från elev till annan kommun Rektor 20 kap 14 § SL 
SkolL

15.2
16.2

Mottagning av sökande ska tas emot till utbildning 
för vuxna

Rektor 20 kap 22 § SL 
SkolL

15.3
16.3

Antagning av sökande till utbildning på gymnasial 
nivå

Rektor 20 kap 23 § SL
 SkolL

-

~ 
- -

- -

- -
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15.4
16.4

Beslut om mottagande av elev till särskild 
utbildning för vuxna

Rektor 21 kap 7 § SL 
SkolL

Svenska för invandrare (SFI)
15.5
16.5

Mottagande av sökande till svenska för invandrare Rektor 22 kap 15 § SL 
SkolL

16 17 Alkohollagen
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

16.1
17.1

Beslut i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där det tidigare ej 
funnits stadigvarande serveringstillstånd

Arbete- och 
lärandeutskottet

Avser ny ansökan 8 kap. 2 § 
Alkohollagen (AL)

16.2
17.2

Beslut bifall i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där tillstånd tidigare 
funnits

Alkoholhandläggare 8 kap 2 § AL

16.3
17.3

Beslut avslag i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där tillstånd tidigare 
funnits

Arbete- och 
lärandeutskottet

8 kap 2 § AL

16.4
17.4

Beslut om ändring av tidigare meddelat 
stadigvarande serveringstillstånd avseende 
serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid 
mellan klockan 11.00-02.00

Alkoholhandläggare 8 kap 2 § AL

- -

- -

7 7 

-

--
--
--
--
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16.5
17.5

Beslut om tillfällig ändring av serveringstillstånd 
avseende serveringslokal, alkoholdryck och 
serveringstid mellan klockan 11.00-02.00

Alkoholhandläggare 8 kap 2 § AL

16.6
17.6

Beslut om serveringstid utanför normaltid vid 
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap.

Alkoholhandläggare 8 kap 2 § AL

16.7
17.7

Beslut om tillfällig utökning av serveringsyta Alkoholhandläggare Tillfällig utökning max 5 dagar 8 kap 2 § AL 

16.8
17.8

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap

Alkoholhandläggare 8 kap 2 § AL

16.9
17.9

Beslut i ärenden rörande stadigvarande särskilt 
tillstånd för provsmakning (vid 
tillverkningsstället)

Alkoholhandläggare Provsmakning vid 
tillverkningsstället

8 kap 7 § AL

16.10
17.10

Beslut i ärende rörande tillfälligt särskilt tillstånd 
för provsmakning (vid tillverkningsstället)

Alkoholhandläggare 8 kap 7 § AL

16.11
17.11

Beslut i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd i samband med 
cateringverksamhet för slutna sällskap 
(cateringtillstånd)

Alkoholhandläggare Cateringtillstånd 8 kap 4 § AL

16.12
17.12

Beslut i ärende om anmälan av cateringlokal Alkoholhandläggare 8 kap 4 § AL

16.13
17.13

Beslut bifall i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd gemensam serveringsyta

Alkoholhandläggare 8 kap 14 § AL

--
--
-

n 
--
--
-

1111 
-

1111 

-

17 
-

1111 
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16.14
17.14

Beslut avslag i ärenden rörande stadigvarande 
serveringstillstånd gemensam serveringsyta

Arbete- och 
lärandeutskottet

8 kap 14 § AL

16.15
17.15

Beslut i ärenden rörande tillfälligt 
serveringstillstånd gemensam serveringsyta

Alkoholhandläggare 8 kap 14 § AL

16.16
17.16

Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning 
(mässtillstånd)

Alkoholhandläggare Mässtillstånd 8 kap 6 § p.2 AL

16.17
17.17

Beslut med anledning av ansökan från konkursbo 
om att få fortsätta rörelsen

Alkoholhandläggare Ansökan skall behandlas med 
förtur

9 kap. 12 § AL 

16.18
17.18

Beslut om att avslå ansökan när sökanden ej har 
godkänt kunskapsprov efter tredje försöket

Alkoholhandläggare Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter om 
kunskapsprov

16.19
17.19

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd Arbete- och 
lärandeutskottet

9 kap. 18 § AL

16.20
17.20

Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 
varning avseende serveringstillstånd 

Arbete- och 
lärandeutskottet

9 kap. 17 § AL

16.21
17.21

Beslut om att meddela tillståndshavare erinran 
avseende serveringstillstånd

Alkoholhandläggare 9 kap. 17 § AL

16.22
17.22

Yttrande till överprövande instans vid 
överklagande av delegats beslut

Arbete- och 
lärandeutskottet

10 kap 1 § AL

16.23
17.23

Beslut om att förbjuda detaljhandel av folköl eller 
servering av folköl

Arbete- och 
lärandeutskottet

9 kap. 19 § AL

-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
-

1111 
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16.24
17.24

Beslut om att meddela varning till den som 
bedriver detaljhandel med eller servering av 
folköl

Arbete- och 
lärandeutskottet

9 kap. 19 § AL 

16.25
17.25

Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle

Arbete- och 
lärandeutskottet

3 kap. 10 § AL

16.26
17.26

Beslut i ärenden rörande registrering av 
detaljhandel med eller servering av folköl

Alkoholhandläggare 5 kap 5 § AL

16.27
17.27

Beslut om att förstöra samt rätt att verkställa 
beslut att förstöra vara som köps genom 
kontrollköp

Alkoholhandläggare 9 kap 15a § AL

16.28
17.28

Beslut om att inleda tillsynsutredning Alkoholhandläggare 9 kap 2 § AL

16.29
17.29

Beslut att avskriva tillsynsutredning Alkoholhandläggare 9 kap 2 § AL

16.30
17.30

Beslut att avskriva ansökan (vid återtagen 
ansökan)

Alkoholhandläggare

16.31
17.31

Beslut om nedsättning och avskrivning av 
ansöknings- och tillsynsavgift

Arbete- och 
lärandeutskottet

16.32
17.32

Yttrande till lotteriinspektionen
Spelinspektionen

Alkoholhandläggare

-

1111 

-

1111 
-

1111 
-

1111 

-

17 
-

17 
-

1111 
-

1111 
-

1111 I I 
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17 18 Yttranden och anmälningar m.m. – 
till förvaltningsdomstol, allmän 
domstol och andra myndigheter

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

Beslut
17.1
18.1

Beslut att ordna gravsättning Områdeschefer IFO Kommunen har rätt till ersättning 
för kostnaderna av dödsboet.

5 kap. 2 § begrav-
ningslagen 

Yttranden 
17.2
18.2

Yttranden i planfrågor skickade från miljö- och 
byggnadsförvaltningen och som inte är av stor 
socialpolitisk betydelse för samhällsutvecklingen.

Avdelningschef

17.3
18.3

Yttrande enligt namnlagen Områdeschefer IFO 45 och 46 §§ 
Namnlagen

17.4
18.4

Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare 3 kap. 8 § och 5 kap. 
2 § kör-
kortsförordningen

17.5
18.5

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande

Socialsekreterare 3 § 2 st 
Passförordningen

17.6
18.6

Yttrande beträffande äktenskapsdispens Socialsekreterare 15 kap. 1 § ÄB

17.7
18.7

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

Socialsekreterare 11 kap. 16 § 2 st. FB

17.8
18.8

Yttranden angående värdeautomatspel Alkoholhandläggare 44 § Lotterilagen
5 kap 7-8 §§ Spellagen 

-

-

n 
--
-

n 
--
--
-

n 
--
-- I 
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17.9
18.9

Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt till det 
(JO 1983/84 s. 188 f.)

17.10
18.10

Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-mål

Områdeschefer IFO 31 Kap. 2 § 1 st BrB

17.11
18.11

Yttrande till allmän domstol i brottsmål Avdelningschef 31 Kap. 1 § 1 st BrB

17.12
18.12

Yttrande till åklagarmyndighet Områdeschefer IFO 11 § Lag om särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare

17.13
18.13

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Områdeschefer IFO 46 § LVM

17.14
18.14

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell 
utredning beträffande den som är under 15 år

Områdeschefer IFO 31 0ch 33 §§ lag om 
särskilda bestämmelser 
om unga lagöver- 
trädare

17.15
18.15

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt yttrande över 
kostnadsberäkning

Avdelningschef 3 § Lagen om offentligt 
biträde samt 7 § 
Förordningen om 
offentligt biträde

17.16
18.16

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare Avdelningschef 29 § Smittskyddslagen

Anmälningar

17.17
18.17

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott

Områdeschefer IFO Avser misstanke om brott enligt 
BrB 3, 4 och 6 kap. samt 
misstanke om brott för vilket inte 
är föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse två år

12 kap. 10 § SoL

--
-

1111 
-

17 
-

1111 
-

17 
-

1111 

-

1111 

-

17 

-

1111 
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17.18
18.18

Beslut om polisanmälan angående brott som 
hindrar nämndens verksamhet 

Avdelningschef 12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL

17.19
18.19

Ta emot rapport om missförhållanden enl. Lex 
Sarah 

Avdelningschef
Områdeschefer IFO

Anmälan till Inspektion för vård 
och omsorg (IVO) om 
missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet – Lex Sarah görs 
av kommunstyrelsen

14 kap. 3 § SoL

17.20
18.20

Dödsboanmälan Socialsekreterare Folkbokföringsmyndighet skall 
underrättas om vem som är 
delegat

20 kap. 8 a § 
Ärvdabalken (ÄB)

Bevistalan

17.21
18.21

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan Områdeschefer IFO 38 § lag om särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare

18 19 Arbetsmiljö, kommunallagen
Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

18.1
19.1

Inom ramen för tilldelad budget 
arbetsgivaransvar i arbetsmiljöfrågor

Områdeschefer IFO
Rektor 

Se vidare under punkt 5.11.1

18.2
19.2

Beslut i brådskande ärenden i enlighet med det 
som föreskrivs i kommunallagen

Utskottets ordförande 6 kap 39 § KL 
2017:725

19 20 Kultur- och fritid

-

1111 
-

1111 

-

1111 I 1 

-

1111 

-

- I -
--
-

I I I 
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Nr. Ärende Delegat Anmärkning Lagrum

Bibliotek, konst
19.1
20.1

Besluta om utställningar i biblioteken och andra 
kommunala lokaler

Kultur- och 
fritidsutskottet

19.2
20.2

Inköp av konst från utställningar inom ramen för 
budgeterade medel

Kultur- och 
fritidsutskottet

19.3
20.3

Bidrag samt inköp av konst, musik, teater, 
fotografier, dans, folkbildning, museiverksamhet 
och andra kulturella sektorer, inom ramen för 
budgeterade medel

Kultur- och 
fritidsutskottet

19.4
20.4

Försäljning av tidigare inköpt konst Kultur- och 
fritidsutskottet

Lotterier 
19.5
20.5

Bevilja lotteritillstånd och lotteriregistrering 
enligt lotterilagen spellagen

Kultur- och 
fritidssamordnare

Lotterilagen 
(1994:1000)
9 kap 2 o 9 §§ 
Spellagen 

Lokaluthyrning 
19.6
20.6

Teckna avtal om nyttjandetider vid idrotts- och 
fritidsanläggningar samt konsert- och 
konferenslokalen

Kultur- och 
fritidssamordnare

-

-

-

-

7 

-
I I 

I ~ 

-
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Stöd till ideell sektor

För samtliga stödformer gäller KF 2017-09-25, § 128, Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och 
arrangörer samt riktlinjer för bidrag

19.7
20.7

Stöd till studieförbund Kultur- och fritidsutskottet

Ny 
punkt
20.8

Verksamhetsstöd Kultur- och fritidsutskottet Verksamhetsstödet ersätter 
tidigare kommunala bidrag för 
exempelvis drift, lokaler, 
aktiviteter och ledarutbildningar. 
Ansökningar ska vara inne senast 
30 april och samtliga beslut tas 
samlat en gång per år. 

19.8
20.9

Investeringsstöd upp till 1 prisbasbelopp Utvecklingschef Kommunal delfinansiering av en 
investering på en föreningsägd 
anläggning eller stöd till inköp av 
betydelsefull utrusning av 
investeringskaraktär
Kan sökas av föreningar, ej av 
studieförbund

19.9
20.10

Evenemangsstöd upp till 1 prisbasbelopp Utvecklingschef Stöd till förening som ska 
genomföra ett offentligt 
evenemang som bedöms ha ett 
allmänintresse, t ex konserter, 
utställningar, teater, festivaler 
och mästerskapstävlingar
Kan sökas av föreningar och 
studieförbund

19.10
20.11

Utvecklingsstöd upp till 1 prisbasbelopp Utvecklingschef Stöd till lokala utvecklings-
grupper, nattpatruller m fl. Kan 
sökas av enskilda personer. 

19.11 Besluta om förskottsutbetalning av beviljat Kultur- och Omfattar endast beslut som 

I I I I 

-

7 
L I 

~ 
~ 

I 
-

-

-

-
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20.12 bidrag fritidssamordnare delegerats till utvecklingschef

Ersättare
Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får 
beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef. 
Vid förfall för kommunchef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. 

Varje överordnad chef har minst samma befogenhet som underställd personal. 

Bilaga 1
Riktlinjer för delegation

Revideringar
Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov.

Syftet med delegation

Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 
frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att 
förbättra servicen och effektiviteten inom förvaltningen. 

Nämndens ansvar

Varje nämnd beslutar själv inom de ramar som lagen anger vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till en anställd hos 
kommunen. Detta är bl.a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden 
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kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. En nämnd kan när som helst återkalla delegation. Det kan göras generellt men 
det kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan 
tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden 
har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.

Delegation
Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 
fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överklagas på samma sätt. 
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Av 6 kap 37 § och 7 kap 5 § KL(2017:725) följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut 
på nämndens vägnar till:

 presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare

 en anställd hos kommunen
Det går inte att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (t.ex. en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation. 

Delegationsförbud
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras 6 kap 38 § KL (2017:725)

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
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För den som är beslutsdelegat innebär detta att, trots att beslutanderätten är överförd till delegaten, varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det 
sig att ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av delegationsförbudet, måste nämnden kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för 
ärendet tillbaka till nämnden.
Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av beslut som nämnden i dess helhet har fattat. 
Däremot är delegation möjlig om det överklagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som 
fattat det överklagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden ska hålla sig underrättad om hur delegationsuppdraget 
utövas kan det emellertid finnas skäl att inte delegera befogenheten att avge yttranden. 
Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och föräldrabalken innehåller också uttryckliga delegationsförbud, som 
grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte 
delegeras från nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut
Av 6 kap 40 § KL (2017:725) framgår det att nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap 37 § 
KL (2017:725) – delegationsbeslut – ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap KL (2017:725) – laglighetsprövning. 
Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte 
myndighetsbeslut där överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av beslutet. Beslut som är 
vidaredelegerade från förvaltningschef återrapporteras tillbaka till denne, för anmälan till nämnden. Förvaltningschefs beslut anmäls direkt till 
nämnden.

Kompletterande beslutsdelegation
I viss speciallagstiftning (t.ex. LVU och LVM) får en nämnd uppdra åt ordföranden – eller en annan ledamot som nämnden har utsett – en 
kompletterande beslutanderätt på nämndens vägnar. Denna möjlighet finns även enligt 6 kap 39 § KL (2017:725). Till skillnad mot 
beslutanderätt genom delegation är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av nämnden eller delegat inte går 
att avvakta. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några 
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begränsningar framgår inte av lagtexten. Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas 
art finns inte. Den här möjligheten till delegation till ordförande har betydelse bl.a. vid överklaganden, yttranden vid överklaganden samt begäran 
om inhibition. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap 39 § KL (2017:725) ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde, 6 kap 40 § KL 
(2017:725).
I delegationsordningen bör ersättare för delegat vid t.ex. sjukdom och semester utses. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till 
någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller 
inte. Om ett sådant beslut överklagas kan en förvaltningsdomstol upphäva beslutet och återförvisa det till nämnden. 

Vidaredelegation 
I 7 kap 6 § KL (2017:725) finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Denna möjlighet finns för att underlätta utveckling av målstyrning 
av verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef 
rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschef får endast använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant 
sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschef eller 
delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna 
vidaredelegation. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som förvaltningschef. Dessa kan även föregripa ett beslut 
genom att ingripa i ärendet och överta beslutsfattandet. Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 §§ KL (2017:725) ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap KL (2017:725) – laglighetsprövning. 
Om en nämnd med stöd av 6 kap. 33 § KL 7 kap 5 § KL (2017:725) uppdrar åt en anställd att besluta å nämndens vägnar, får nämnden uppställa 
villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas (6 kap. 38 
§ KL). Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt 
beslutet ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig, innan beslut fattas. 
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet, 7 kap 7 § KL (2017:725). 

Lämplig beslutsnivå 
Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegationen, men det innebär inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet, t.ex. till 
handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens 
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kompetens och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaktär för den enskilde m.m. I vissa fall bör beslutanderätten således läggas på 
politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller handläggande tjänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare.

Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 
ärenden av rent verkställande art. 
Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader kan dock uppmärksammas. Delegation 
innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, 
antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att 
yttranden normalt inte kan överklagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I 
dessa ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 

Exempel på verkställighet är

 Avgiftsdebitering enligt fastställd taxa

 Tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip

 Åtalsanmälan, polisanmälan

 Bevilja semester

 Fastställa arbetsrutiner

Ärendegrupp eller enskilt ärende 
Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning 
i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direkt. I stället för att nämnden tar upp 
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras. 
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Senast uppdaterad 2019-01-29. Listan revideras vid behov av kanslichefen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott · 2019-04-08 

Justerare 

§ 106 

Justering av måltidspriser 2019 
Dnr KS/2019:158 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa måltidspriser enligt nedan: 

1. Personallunch/extern lunch: 85 kr inkl. moms 

Kuponghäfte: 850 kr inkl. moms /10 kuponger 

Helgbuffe: 3 st kuponger alt. 255 kr inkl. moms 

2. Det nya måltidspriset priset finansieras genom 
självkostnadsprincipen. 

3. Måltidspriset gäller from 1 augusti 2019. Inköpta kuponger 
gäller fram till 31 juli 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Priserna för personallunch, lunch till externa gäster samt priser för 
helgmåltider (påsk, midsommar och jul) har inte justerats på många år. De 
har inte heller utretts avseende förmånsbeskattning med anledning av det 

. rådande låga priset på personallunchen. Med anledning av. detta finns det 
stora skäl att se över prissättningen och justera måltidspriserna. 

Ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning över hur prissättningen 
ser ut idag och hur den inom en snar framtid bör se ut för att uppfylla de 
riktlinjer som finns samt täcka de kostnader vi har för att producera dessa 
pmtioner. I sammanställningen finns även statistik över hur stor andel av 
den totala produktionen i måltidsverksamheten dessa måltider utgör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Besluts gång 

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

I Utdrags bestyr Iran de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 106 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse måltidschef, 2019-02-06 
2. Utredning måltidspriser, ekonom, 2019-01-23 

I Utdrags bestyrkande 
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Till kommunfullmäktige

Justeringar av måltidspriser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa måltidspriser enligt nedan:

1. Personallunch/extern lunch: 85 kr inkl. moms

Kuponghäfte: 850 kr inkl. moms /10 kuponger

Helgbuffe: 3 st kuponger alt. 255 kr inkl. moms

2. Det nya måltidspriset priset finansieras genom självkostnadsprincipen.

3. Måltidspriset gäller from 1 augusti 2019. Inköpta kuponger gäller fram
till 31 juli 2019.

Beskrivning av ärendet
Priserna för personallunch, lunch till externa gäster samt priser för helgmåltider (påsk, 
midsommar och jul) har inte justerats på många år. De har inte heller utretts avseende 
förmånsbeskattning med anledning av det rådande låga priset på personallunchen. Med 
anledning av detta finns det stora skäl att se över prissättningen och justera 
måltidspriserna.

Ärendets beredning
Ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning över hur prissättningen ser ut idag 
och hur den inom en snar framtid bör se ut för att uppfylla de riktlinjer som finns samt 
täcka de kostnader vi har för att producera dessa portioner. I sammanställningen finns 
även statistik över hur stor andel av den totala produktionen i måltidsverksamheten 
dessa måltider utgör.

Beslutsunderlag
I dokumentet ”Utredning måltidspriser 2019” beskrivs de beräkningar som ligger som 
underlag till de nya prisförslagen.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till
Alla berörda nämnder och förvaltningar samt publicering på hemsida och intranät.

Ann Mattsson
Måltidschef
Kommunledningsförvaltningen

~Tingsryds 
\:!;)kommun 
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Datum 2019-01-23

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

Matkuponger för personallunch med löneavdrag

Rutinen i dagsläget
Kupongerna hämtas ut i respektive kök. Ansvarig för utlämningen är den 
köksansvarige. Den anställde skriver under på lista att häftet hämtats ut, vilket fungerar 
som godkännande av löneavdraget. På listan anges även personnummer, namn, datum, 
arbetsställe, häftets nummerserie samt antal och pris.

När uttagslistor inkommit till Ekonomi tas kopior som lämnas till Personal. Med 
listorna som underlag sker bokföring av intäkt, moms och fordran på den anställde.
Uthämtade kuponghäften betalas genom att Personal administrerar att löneavdrag görs i 
lönesystemet som nettolöneavdrag.

Priset för en personallunch är 55 kr inkl. moms alt 65 kr inkl. moms på servicehusen där 
kaffe och kaka ingår. Ett häfte om 10 kuponger kostar således 550 alt. 650 kr. 

Vid betalning av helgbuffé (jul eller påsk) är priset 2 eller 3 kuponger.

Att ta ställning till:
Priset är satt för ett antal år sedan och har inte följt priserna som debiteras internt till 
Bildningsförvaltningen och Vård och omsorgsförvaltningen. Priset på en lunch 2019 är 
54,15 kr, om vi tar 55 kr inkl. moms betyder det att vi är billigare till personalen än det 
interna självkostnadspriset. Självkostnadspriset är 54,15+ 12% moms = 60,65 kr

Om vi har ett för lågt pris riskerar vi att det klassas som en kostförmån, vilket kräver en 
mer omfattande administrativ hantering. 

Om en anställds kostnader för en måltid är lägre än det belopp som motsvarar 
schablonvärdet (Schablonvärdet är 98 kr för 2019) på grund av att arbetsgivaren 
bidrar till kostnaderna för denna måltid ska förmånen behandlas som en kostförmån. 
Det skattepliktiga värdet är skillnaden mellan det pris som den anställda har betalat för 
måltiden och schablonvärdet (61 kap. 3 § andra stycket IL).

Det finns undantag för skatteverkets regler för kostförmån:
I de fall en personalrestaurang drivs på marknadsmässiga villkor och den anställda 
betalar ett pris som minst uppgår till arbetsgivarens självkostnadspris uppkommer 
ingen skattepliktig kostförmån. Detta gäller även om priset för måltiden understiger det 
fastställda schablonvärdet för måltiden. En kostnadsberäkning på marknadsmässiga 
villkor bör göras för varje personalrestaurang och personalmatsal för sig. Ett 
genomsnittsvärde baserat på kostnadsberäkningar från flera restauranger eller 
matsalar av likartad beskaffenhet men geografiskt åtskilda godtas inte. Detta gäller 
även om verksamheterna drivs av en och samma arbetsgivare.

Petra Jansson
0477 44289

Petra.jansson@tingsryd.se

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
fnrv::iltninm:m 
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OBJ
Utfall 

Ack
16102 Dackeskolan -98,8
16201 Trojaskolan, Ryd -27,2
18401 Lindegården, Linneryd 0,0
18502 Konga Allhus -71,0

-197,1
18102 Kv. Örnen -63,6
18201 Solängen, Ryd -47,4
18301 Älmegården, Rävemåla -26,3
18401 Lindegården, Linneryd -13,8
18502 Konga Allhus -1,2
18601 Solhaga, Väckelsång -45,5
18701 Äppelgården, Urshult -30,2

-228,0
-425,0

OBJ
Utfall 

Ack
16104 Wasaskolan -1,4
16201 Trojaskolan, Ryd -4,0
18201 Solängen, Ryd -0,1
18401 Lindegården, Linneryd 0,0
18502 Konga Allhus -521,6

-527,1
18102 Kv. Örnen -152,7
18201 Solängen, Ryd -107,5
18301 Älmegården, Rävemåla -39,0
18302 Ängen, Älmegården -0,5
18601 Solhaga, Väckelsång -2,5
18701 Äppelgården, Urshult -6,7

-308,9
-836,0

Lunchpris och matkuponger för gäster

Rutinen i dagsläget
Kupongerna betalas och hämtas ut i respektive kök. Priset är idag 75 kr vid köp av en 
lunch och 730 kr vid köp av häfte med 10 kuponger.

Vid betalning av helgbuffé (jul eller påsk) är priset motsvarande priset på 3 kuponger.

Att ta ställning till:
Problematiken med att prissätta en lunch som både beaktar självkostnaden och som 
även tar hänsyn till eventuell konkurrens med näringslivet.

Statistik 2018
Intern försäljning
Försäljningen 2018 på måltidskuponger fick 
följande utfall, se diagram.

Antal portioner skola 4 014 st
Antal portioner servicehus 3 929 st

Uträknat hur många portioner som serveras per dag 
blir då 22,3 gäster i skolmatsalarna (snittat på 180 
dagar)
 och 15,11 gäster i servicehusmatsalarna (snittat på 
260 dagar) totalt för hela kommunen.

 

Extern försäljning
Försäljningen 2018 av måltider externt fick följande 
utfall, se diagram.

Antal portioner 12 484 st

Uträknat hur många portioner som serveras per dag 
blir då 48,02 gäster totalt för hela kommunen.

(snittat på 260 dagar)

Som jämförelse serveras ca. 2 046 st måltider per 
dag på skolor och 970 st måltider per dag på 
servicehus. 

Förslag på nya priser
För att undgå att priset är för lågt så att kostförmånsbeskattning blir aktuell är förslaget 
att ha samma pris för personal som för gäster för luncher på skolor och servicehus. Det 
skulle betyda att priset för en personallunch eller en externlunch oavsett om den sker på 
skola eller på servicehus är 85 kr inkl. moms (75,89 + 9,11 moms).
Priset på helgbuffé är 3 kuponger.

Förändringen sker fr.o.m. 1 augusti 2019.
Inköpta lunchkuponger gäller till och med 31 juli.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 

Justerare 

§ 38 

Justering av måltidspriser 2019 
Dnr KS/2019:158 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott åte1Temitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med uppdrag ta fram en fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Priserna för personallunch, lunch till externa gäster samt priser för 
helgmåltider (påsk, midsommar och jul) har inte justerats på många år. De 
har inte heller utretts avseende fö1månsbeskattning med anledning av det 
rådande låga priset på personallunchen. Med anledning av detta finns det 
stora skäl att se över prissättningen och justera måltidspriserna. 

Ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning över hur prissättningen 
ser ut idag och hur den inom en snar framtid bör se ut för att uppfylla de 
riktlinjer som finns samt täcka de kostnader vi har för att producera dessa 
po1tioner. I sammanställningen finns även statistik över hur stor andel av 
den totala produktionen i måltidsverksamheten dessa måltider utgör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet ska återemitteras till 
kommunledningsförvaltningen med uppdrag ta fram en fördjupad utredning. 

Beslutsgång 

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

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse, mål tidschef, 2019-02-06 
2. Utredning måltidspriser, ekonom, 2019-01-23 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Teknisk chef 
Mål tidschef 

I Utdragsbestyrkande 
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Framtagande av gemensam 
avfallsplan för Södra Småland 
Avfall och Miljö AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

l 

§ 107 

Framtagande av gemensam avfallsplan för Södra Småland 
Avfall och Miljö AB 
Dm KS/2019:455 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Ge Södra Småland Avfall och miljö (SSAM) i uppdrag att ta fram en 
gemensam avfallsplan för kommunerna som är delägare i SSAM, 
enligt bilagt förslag till "projektdirektiv för framtagande av 
avfallsplan för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds 
kommuner''. 

2. Kommlmstyrelsens arbetsutskott utses till intern politisk styrgrupp 
för Tingsryds kommun. 

Beslu-ivning av ärendet 

Teknisk chef informerar om att den tidigare avfalls plan är tagen år 2015 och 
om fördelarna med att Södra Småland tar fram en gemensam avfallsplan. 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016 :782) ska kommunen ha en 
avfallsplan. A vfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala 
föreskiifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen. 
Under våren 2018 fattade respektive ägarkommuns kommunfullmäktige 
beslut om bildade av ett regionalt bolag för avfallshantering. I punkt 6 i 
beslutet framgår "att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och 
förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 
medlemskommunema". Som ett viktigt led i att förankra arbetet med 
avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man avsätter 
erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen. 

Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för 
medlemskommunema som hanterar förebyggande och hantering av avfall på 
ett så likartat sätt som möjligt. A vfallsplanen ska kunna ligga till grund för 
en framtida effektiv och hållbar avfallshantering. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Patrick Ståhlgren yrkar bifall till förslag till beslut med följande _ 
till äggsyrkande: 

I Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

M 

§ 107 fortsättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till intern politisk styrgrupp för 
Tingsryds kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

1. Beslut Södra Småland Avfall och Miljö AB 2019-02-11, § 4 
Framtagande av gemensam avfallsplan 

2. Projektdirektiv framtagande av gemensam avfallsplan, Södra 
Småland Avfall och Miljö AB, 

3. Rutin för beslut efter gällande gemensamma avfallsföreskrifter, 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2018-02-14 

I Utdragsbestyrkandc 



 

Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

Anders Lundgren 
Teknik och utveckling 
Tel: 0470-43466 
Email anders.lundgren@ssam.se 

  
 

 
 

 
 

Tjänsteskrivelse framtagande av avfallsplan 
för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och 
Markaryds kommuner 
Förslag till beslut 
Styrelsen för SSAM beslutar att föreslå respektive kommunstyrelse att SSAM får i uppdrag att ta 
fram en gemensam avfallsplan för kommunerna som är delägare i SSAM, enligt bilagt förslag till 
”projektdirektiv för framtagande av avfallsplan för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och 
Markaryds kommuner”. 
 
 
Bakgrund 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen.  
 
Under våren 2018 fattade respektive ägarkommuns kommunfullmäktige beslut om bildade av ett 
regionalt bolag för avfallshantering. I punkt 6 i beslutet framgår ”att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och förankra 
gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna”. Som ett viktigt 
led i att förankra arbetet med avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man 
avsätter erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen. 
 
Mål 
Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för medlemskommunerna 
som hanterar förebyggande och hantering av avfall på ett så likartat sätt som möjligt. 
Avfallsplanen skakunna ligga till grund för en framtida effektiv och hållbar avfallshantering.  
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Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

 
Tidplan 
 
Jan-mars 2019:   Förankring, projektdirektiv, upphandling av konsultstöd 
Mars-nov 2019: Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt samråd, 

miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning   
Dec 2019 – feb 2020: Formellt samråd 
Mars-april 2020: Utställning 
Maj-juni 2020: Beslut om antagande 
  
Projektets budget och finansiering 

Budget   (kr) 
Konsultstöd, planering, 
uppstart, granskning 

85 000 

Struktur på planen 7 840 
Nulägesbeskrivning 117 600 
Nedlagda deponier 23 520 
Framtida infrastruktur, 
anläggningar 

39 200 

Styrmedel 23 520 
Konsekvenser; ekonomi, 
organisation, service 

23 520 

Strategisk miljöbedömning 
(MKB) 

62 720 

Seminarier 15 000 
Layout 40 000 
Totalt 437 920 

 
 
Utöver ovanstående tillkommer lönekostnader för projektledning som ligger i SSAM:s ordinarie 
budget. Kostnaden ovan föreslås finansieras med skattemedel och delas mellan kommunerna i 
förhållande till ägarandel i bolaget enligt följande. 
 
 

Kommun Ägarandel SEK 
Växjö  65,21% 285 568 
Tingsryd 8,92% 39 062 
Lessebo 6,31% 27 633 
Älmhult 12,28% 53 777 
Markaryd 7,28% 31 881 
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Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

 
Växjö den DD MM ÅÅ 
 
 
______________________________   
Jessica Cedervall 
VD SSAM      
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Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

Anders Lundgren 
Teknik och utveckling 
Tel: 0470-43466 
Email anders.lundgren@ssam.se 

  
 

 
 

 
 

Projektdirektiv framtagande av avfallsplan 
för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och 
Markaryds kommuner 
Projektets bakgrund och syfte 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Från och med 2019-01-01 vilar renhållningsansvaret i kommunerna Lessebo, Växjö, 
Tingsryds, Älmhult och Markaryd på det kommunägda bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
(SSAM). Samtliga kommuners avfallsplaner behöver förnyas för att skapa gemensamma 
förutsättningar i ägarkommunerna. Med anledning av detta föreslås att en gemensam avfallsplan 
tas fram för kommunerna som är delägare i SSAM. 
 
Under våren 2018 fattade respektive kommunfullmäktige beslut om bildande av ett regionalt 
bolag för avfallshantering. I punkt 6 i beslutet framgår ”att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och förankra 
gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna”. Som ett viktigt 
led i att förankra arbetet med avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man 
avsätter erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen.  
 
 
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) framgår vad som ska ingå i avfallsplanen, i korthet: 

• Definitioner 
• Syfte, mål, åtgärder och styrmedel 
• Framtida insamlingssystem och anläggningar 
• Beskrivning av nuläge 
• Nedlagda deponier 
• Samråd och miljöbedömning 
• Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen och länsstyrelsens sammanställning 
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Södra Smålands avfall och miljö 
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Syftet med avfallsplanen är att den ska utgöra ett strategiskt stöd för arbetet med att förebygga, 
omhänderta och behandla ägarkommunernas avfall. Avfallsplanen ska omfatta mål, åtgärder, 
framtid, nulägesanalys osv för all avfallshantering i kommunen, i första hand hanteringen som 
kommunen ansvarar för men också övrig avfallshantering.  
 
Mål 
I Miljöbalken 15 kap 41 § är föreskrivet att kommunen ska ha en avfallsplan. Ägarkommunernas 
nu gällande avfallsplaner innehåller åtgärder som sträcker sig som längst t.o.m. 2020. Med 
anledning av detta krävs en översyn av kommunernas avfallsplaner. Markaryds kommun har tagit 
fram ett förslag på ny avfallsplan, som dock inte varit på samråd. Förslagsvis revideras även detta 
förslag för att harmoniera med övriga kommuners avfallsplaner.  
 
Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för medlemskommunerna 
som hanterar förebyggande och hantering av avfall på ett så likartat sätt som möjligt. 
Avfallsplanen skakunna ligga till grund för en framtida effektiv och hållbar avfallshantering.  
 
Avgränsning och beroenden 
Det krävs ett engagemang från hela respektive kommuns organisation att bidra till att ta fram en 
avfallsplan, även om SSAM leder arbetet. Delar av planen innefattar verksamhet som SSAM 
ansvarar för, andra delar exempelvis förebyggande av avfall eller nedskräpning, omfattar 
verksamhet som andra funktioner inom kommunen ansvarar för, t. ex. skola- och 
utbildningsförvaltning, miljö- och hälsoskyddsförvaltning, omsorgsförvaltning, måltidsorganisation, 
planeringskontor osv. Beslut om att skicka planen på samråd och utställning, beslut om betydande 
miljöpåverkan samt fastställande av planen kommer också fattas av respektive kommun.  
 
För att tydliggöra uppdraget och för att skapa ett engagemang från hela kommunorganisationen 
föreslås respektive kommunstyrelse fatta beslut om att en avfallsplan ska tas fram gemensamt för 
ägarkommunerna samt att avsätta de resurser som krävs för att delta i arbetet. Arbetet föreslås 
ledas av SSAM i nära samarbete med respektive kommun. 
 
Som grund för arbetet med att ta fram en avfallsplan kommer underlagsmaterial från beslut om 
bildande av avfallsbolag samt underlag från pågående strategi- och visionsarbete för SSAM att 
användas. På så sätt blir arbetet effektivt då många underlag redan finns framme liksom förslag till 
ambitioner och målsättningar.  
 
Tidplan 
Jan-mars 2019:   Förankring, projektdirektiv, upphandling av konsultstöd 
Mars-nov 2019: Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt samråd, 

miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning   
Dec 2019 – feb 2020: Formellt samråd 
Mars-april 2020: Utställning 
Maj-juni 2020: Beslut om antagande 
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Projektets budget och finansiering 
 
 

Budget   (kr) 
Konsultstöd, planering, 
uppstart, granskning 

85 000 

Struktur på planen 7 840 
Nulägesbeskrivning 117 600 
Nedlagda deponier 23 520 
Framtida infrastruktur, 
anläggningar 

39 200 

Styrmedel 23 520 
Konsekvenser; ekonomi, 
organisation, service 

23 520 

Strategisk miljöbedömning 
(MKB) 

62 720 

Seminarier 15 000 
Layout 40 000 
Totalt 437 920 

 
 
Uppskattning av arbetstid  

• Projektledning 25% av 18 mån, ca 760 h 2019-2020 motsvarande kostnad 358 000 kr (SSAM tar 
kostnaderna och ansvarar för projektledning) 

• Deltagande i referensgrupp (teknisk chef i resp ägarkommun, ca 8 möten) 
• Deltagande projektgrupp (en person/ägarkommun, ca 20 möten)  
• Deltagande i start- och slutseminarier (ca 3 personer/ägarkommun, 2-3 möten) 
• Deltagande i 4-6 tematiska projektgrupper med representation från ansvariga funktioner i 

kommunen för fysisk planering, måltider, tillsyn, upphandling osv. (ca 2 tillfällen och en 
deltagare/grupp) 

• Samt erforderligt arbete mellan respektive möten 

 
Avfallstaxan får bara användas för att finansiera insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som kommunen ansvarar för enligt miljöbalken. Det inbegriper den 
planering som behövs, men det omfattar inte kostnader för planering av annat avfall, åtgärder för 
att minska nedskräpning och andra delar som en avfallsplan ska innehålla. Det är därför, enligt 
Avfall Sverige, rimligt att kommunen finansierar framtagande a av avfallsplanen med skattemedel, 
exempelvis kostnader för projektledare och eventuella konsultstöd. Således bör de delar av 
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kostnaderna som inte faller inom SSAM:s ansvarsområde fördelas på ägarkommunerna enligt 
följande.  
 

Kommun Ägarandel SEK 
Växjö  65,21% 285 568 
Tingsryd 8,92% 39 062 
Lessebo 6,31% 27 633 
Älmhult 12,28% 53 777 
Markaryd 7,28% 31 881 

 
 
 
Projektorganisation 
En arbetsgrupp kommer sättas samman med deltagare från alla ägarkommuner och SSAM. 
Tematiska möten kommer att hantera olika aspekter av innehållet i avfallsplanen (exv 
upphandling, matsvinn, nedlagda deponier, fysisk planering osv) och vid behov kommer tematiska 
arbetsgrupper bildas. Konsultstöd kommer att handlas upp med syfte att bistå i detaljplaneringen 
av processen, delta vid ett startmöte samt vid behov granska arbetsmaterial. Vid behov kommer 
tematiska arbetsgrupper att bildas.  
 
Styrgrupp för projektet utgörs av SSAM:s ledningsgrupp. Respektive nämnds tekniske chef 
kommer att utgöra en referensgrupp till projektet.  
 
 
Växjö den DD MM ÅÅ 
 
______________________________   
Jessica Cedervall 
VD SSAM      
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Syfte 
Tydliga beskrivningar på hur man ska arbeta inom bolaget där beslutsansvaret enligt 
avfallsföreskrifterna är avfallsansvarig nämnd. Det är även beskrivet vad miljöavdelningarna i 
respektive kommun ska handlägga enligt avfallsföreskrifterna. 
 
Rutin för: 

• Ändring av abonnemang eller tätare hämtningsintervall 
• Hämtnings- och transportvägar 
• Utsträckt hämtningsintervall 
• Gemensam avfallsbehållare 
• Uppehåll i hämtning 
• Miljö  

 
Frekvens  
Ses över årligen eller vid förändringar 
 
Ansvar 
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
5 § Bolaget informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avseende 
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 
6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar. 
 
7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas på 
tömningsdagen, dvs. inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning inte kan 
utföras. 
 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 
 
Def. Med bolaget, avses Södra Smålands Avfall och Miljö AB, som ägs av kommunerna Växjö, 
Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult. Bolaget har, på uppdrag av respektive 
avfallsansvarig nämnd, som uppgift att svara för ägarkommunernas skyldigheter avseende 
hanteringen, dvs. insamling, transport och återvinning eller bortskaffande, av det 
hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna. Bolaget svarar även för 
återvinningscentralerna i medlemskommunerna. 
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Kommunen 

 
Def. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens samhällsbyggnadsnämnd (Lessebo), 
kommunstyrelsen (Tingsryd) och tekniska nämnd (Växjö). Om kunden vill ändra/överklaga 
SSAMs beslut ska dessa kontaktas. Brevmall finns för information om överklagan. 
 

 

Bolaget – SSAM 
 
Ansökningar och anmälningar från kunder tar kundtjänsten i SSAM emot och granskar. 
Ansökan om uppehåll och gemensam behållare ska därefter skickas till bolagets VD för 
underskrift innan det verkställs.  
 

 

Kontaktuppgifter:   
 
Jessica Cedervall  Postadress: Box 3060 
VD SSAM   Postnr: 350 33 Växjö 
jessica.cedervall@ssam.se   
Tel. 0470-412 96 
  
 

Kontaktuppgifter Lessebo:  Kontaktuppgifter Tingsryd: 
   
Conny Axelsson  Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 
conny.axelsson@lessebo.se Jonas.weidenmark@tingsryd.se 
tel. 0478-125 40   tel. 0477-441 18 
Postadress: Lessebo kommun Postadress: Box 88  
Postnr: 365 31 Lessebo  Postnr: 362 22 Tingsryd 
 
Kontaktuppgifter Växjö: 
 
Maria Sundell Isling 
Teknisk chef  
Maria.sundellisling@vaxjo.se 
Tel. 0470-412 46 
Postadress: Box 1222 
Postnr: 351 12 Växjö 
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Överklaganprocess 

 
Om kunden inte är nöjd med sitt beslut kan de överklaga. 
 

 
 

Rutin: 
 

- Kunden får ett avslag på sin ansökan eller SSAM har anmodat ökat 
hämtningsintervall/ny placering av kärl. 
 

- I avslaget/beslutet skickas brevmall hur kunden kan överklaga.  
 

- Överklagan ska göras skriftligt av kunden och ska vara inne senast tre veckor efter 
de fick beslutet.  De ska tala om vilket beslut de vill överklaga, varför de tycker att 
de borde fått ett annat beslut samt namn, personnummer och adress. 

 
- Överklagan skickas till kommunen och enheten/avdelningen där kontaktpersoner 

avfallsansvarig nämnd sitter. 
 

- Om kunden känner sig osäker hur de ska överklaga kan handläggare på SSAM 
förklara tillvägagångssättet. 

 
- När kommunen får in överklagan ska de titta på kundens skäl och bedöma om 

beslutet ska ändras. 
 

- Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska ändras skickas överklagan 
vidare till länsstyrelsen i Kronoberg. Där prövar man ärendet en gång till. Som svar 
skickar länsstyrelsen ett nytt beslut till kunden.  

 
- Det kostar ingenting för kunden att överklaga. 
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Utförande 

Ändring av abonnemang eller tätare hämtningsintervall 
 
15 § Vid återkommande felsortering kan avfallsansvarig nämnd efter uppmaning om rättning 
till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra 
abonnemang. 
 
16 § Vid återkommande överfull behållare, för tung behållare eller dragavstånd som ej följer 
gällande renhållningstaxa ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ha möjlighet att 
välja större behållare, lämpligt hämtningsintervall eller ändrat dragavstånd. Om inte detta 
sker trots uppmaning kan avfallsansvarig nämnd besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra 
abonnemang. 
 
32 § Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång 
per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 
Avfallsansvarig nämnd har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns.  
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Rutin fyrfack:  
- När kommunen går över till fyrfack kommer hushållen inte kunna välja tätare 

hämtningsintervall för fyrfackskärlen. Men de kan välja att lägga till ett extra kärl 
för bara restavfall.  

 
- Beslutade avgifter finns för Lessebo och Tingsryd på 

www.ssam.se/fyrfack/abonnemang, Införs i Lessebo och Tingsryd hösten år 2019 
och i Växjö under hela år 2020.  

   

Rutin:  
- Avvikelser skrivs i EDP Mobile utav sophämtningsentreprenör.  

 
- Avvikelser som påverkar ändring av abonnemang/tätare hämtningsintervall är: 

o Överfullt kärl 
o Annat avfall än matavfall i matavfallskärlet 
o Använder ej kärlet för matavfall  

Brevmallar finns för dessa. 
 

- Bolaget kontaktar fastighetsägaren om problem vid två avvikelser inom 60 dagar 
och ger valmöjlighet att ändra abonnemang, beställa extra tömning eller bättra 
sig. Fastighetsägare för villor kontaktas via brev och/eller fastighetsägare för 
flerbostadshus genom telefonsamtal. 

 
- Bolaget kontaktar fastighetsägaren om problem fortgår och ger valmöjlighet att 

ändra abonnemang. Bolaget föreslår vilket abonnemang som passar men om 
fastighetsägaren inte är nöjd ska beslut tas via avfallsansvarig nämnd. 
Kontaktperson för avfallsansvarig nämnd beslutar nytt abonnemang till 
fastighetsägaren. 

 
- Vid hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr 

per tillfälle. Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats 
skriftligen och ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår 
överfyllnadsavgift om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd 
vidtagits. För utkörning av kärl eller byta av kärlstorlek utgår avgift om 300 kr. 
(Taxa 2019) 

 
- Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. (Taxa 2019) 
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Hämtnings- och transportvägar 

 
6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar. 
 
26 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastigheten, vid en överenskommen plats 
eller, för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås, vid en av 
avfallsansvarig nämnd anvisad plats. Reglering av dragavstånd görs i kommunens taxa. 
 
21 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
inte avstånd mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anslutningspunkt för tömning 
överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Lock och manlucka vid anläggande ska vara av lätt material och väga 
högst 15 kg. Om lock kan skjutas åt sidan accepteras en maximal vikt på 25 kg. 
 

 
 

Rutin hushållsavfall:  
- Avvikelser skrivs in av sophämtningsentreprenören i EDP mobile.  

 
- Avvikelser som påverkar hämtnings- och transportvägar är framförallt: 

o Fel avstånd mellan kärl och renhållningsfordon 
o Icke hårdgjord yta på dragväg för kärl  
o Felvänt kärl  
o Nivåskillnader  

Brevmallar finns för dessa. Det finns även en checklista för ”sophämtning- så här 
får du placera dina sopkärl”.  
 

- Sker två avvikelser inom 60 dagar hamnar de på en lista på EDP future, där 
fastighetsägare sedan blir kontaktade av bolaget. Är avvikelserna större enligt 
entreprenör när det gäller arbetsmiljö skickas bland annat en bild på problemet 
och fastighetsbeteckningen till bolaget. Därefter kontaktas fastighetsägare för 
villor via brev och fastighetsägare för flerbostadshus genom telefonsamtal. 

 
- Har det inte åtgärdats kontaktas fastighetsägaren igen och eventuellt kan det bli 

platsbesök av bolaget. 
 

- Bolaget föreslår en ny plats för sopkärlet i samråd med fastighetsägaren. Går det 
inte ska beslut tas via avfallsansvarig nämnd. Kontaktperson för avfallsansvarig 
nämnd beslutar plats för sopkärlet. 

 

SÖ DRA S ÅLAN DS AVFALL & MILJÖ 



 

 
 

Utfärdare 
Ebba Lejeby 

Utskriftsdatum 
2018-12-14 

Utgåva  
2 

Sidan 7 av 17 

Benämning 

Rutin för beslut 
efter gällande 
avfallföreskrifter 
Lessebo, 
Tingsryd, Växjö 

Filreferens 
S:\Skanning\Tekniska\Rutin 
avfallsföreskrifter Bolag-Lessebo, Tingsryd 
och Växjö.doc 

Rev.datum 
 
2019-03-
05 

Godkänd 
av 
 

JC 

 

 

Rutin slamtömning:  
 
Vid problem att slambilen inte kommer fram kontaktas fastighetsägare per telefon och 
fastighetsägaren får åtgärda problemen. Ny tömning bokas. För befintliga anläggningar 
ska Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen följas. 
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Utsträckt hämtningsintervall 

 
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka om utsträckt 
hämtningsintervall hos avfallsansvarig nämnd. Detta kan medges under förutsättning att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om matavfall, trots uppgifterna 
om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall.  
 
34 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av 
tillsynsansvarig nämnd. 
 
35 § Ansökan om utsträckt hämtningsintervall handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan 
ska inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden.   
 
 

 
 

Rutin:  
 

- Tömningsintervallet för villor kan sänkas från varannan vecka till vart fjärde vecka 
om de har en kompostbehållare eller om du är med i kommunens hämtning av 
matavfall.  (kommer försvinna när man börjar med fyrfack) 

 
- Blanketten/E-tjänst ”Anmälan om kompostering” fylls i av fastighetsägare och 

skickas in till tillsynsansvarig nämnd. (kommer försvinna när man börjar med 
fyrfack) 

 
- Kopia på godkänd kompost skickas av fastighetsägare till bolag om de vill ha 

tömning var fjärde vecka. 
 

- Ansökan om hämtning av restavfall var fjärde vecka med insamling av matavfall 
till biogas görs via telefon till kundtjänst. (kommer försvinna när man börjar med 
fyrfack) (Endast Växjö) 
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Rutin fyrfack:  
 

- När kommunen går över till fyrfack kan kunden inte längre ansöka om utsträckt 
hämtningsintervall. Kunden kommer endast kunna välja: 
 

o Fyrfacksabonnemang, tömning av kärl 1 (restavfall, matavfall, tidningar, 
färgat glas) varannan vecka, kärl 2 (plastförpackningar, 
pappersförpackningar, metall, ofärgat glas) var fjärde vecka. 

o Osorterat, tömning varannan vecka. Kärlstorlek 190 eller 370 l 
 

- Införs: Lessebo och Tingsryd hösten år 2019, Växjö under hela år 2020.  
 

- Kunden kommer fortfarande kunna hemkompostera under förutsättning att de 
har tillstånd från miljöavdelningen i kommunen. Samma taxa som fyrfack. 

SÖ DRA S ÅLAN DS AVFALL & MILJÖ 



 

 
 

Utfärdare 
Ebba Lejeby 

Utskriftsdatum 
2018-12-14 

Utgåva  
2 

Sidan 10 av 17 

Benämning 

Rutin för beslut 
efter gällande 
avfallföreskrifter 
Lessebo, 
Tingsryd, Växjö 

Filreferens 
S:\Skanning\Tekniska\Rutin 
avfallsföreskrifter Bolag-Lessebo, Tingsryd 
och Växjö.doc 

Rev.datum 
 
2019-03-
05 

Godkänd 
av 
 

JC 

 
Gemensam avfallsbehållare 

 
42 § Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
ansökan medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att 
ansvara för uppställningsplats.  
 
En bedömning görs om antal delande fastighetsinnehavare är lämplig i det enskilda fallet.  
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om förutsättningar för 
medgivandet inte längre är uppfyllda.  
 
35 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan 
ska inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden.  
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Rutin fyrfack: 
 

- När kommunen går över till fyrfack kommer alla kunder som redan har 
gemensam sopbehållare behöva ansöka om. Antalet som kommer kunna dela 
kommer ses över under år 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutin:  
- Blanketten/E-tjänst ”Ansökan om gemensam sopbehållare” fylls i av 

fastighetsägare och skickas till bolaget. Bolaget godkänner ansökan om den är 
ifylld korrekt.  
 

- För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per abonnent. (Taxa 2019) 
 

- Maximalt antal fastighetsägare som kan dela abonnemang är 5 st. Om behållaren 
är överfull upprepade gånger har bolaget rätt att ändra abonnemang, se rutin 
ändring av abonnemang eller tätare hämtningsintervall.  

 
- Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla.  

 
- Avslås ansökan och fastighetsägaren inte är nöjd ska avfallsansvarig nämnd 

besluta. Kontaktperson för avfallsansvarig nämnd beslutar om fastighetsägarna 
kan ha gemensamt kärl. 

 
- Vid gemensamhetslösningar uttages avgift enligt bilaga A för tillkommande kärl 

för brännbart avfall. För tillkommande matavfallskärl uttages 250 kr per år och 
kärl (140 l kärl 26 tömningar per år). (taxa 2019, Växjö) 

 

- I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår 
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan 
abonnenterna. Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan 
abonnent. (taxa 2019, Växjö) 
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Uppehåll i hämtning 

 
43 a §Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 
utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan gäller i max tre (3) 
år.  
 
43 b §Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under hela hämtningssäsongen maj - september.  
 
35 § Ansökan om uppehåll i hämtning handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska 
inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden.  
 
Vid utgång av den beviljade perioden fastställer bolaget typ av abonnemang för 
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan om undantag inte 
inkommit. 
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Rutin:  
- Blanketten/E-tjänsten ”Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall” ska 

fyllas i och skickas till bolaget. Bolaget godkänner ansökan om den är ifylld 
korrekt.  

 
- Slutdatum måste anges i ansökan för att uppehåll ska medges. 

 
- Kontaktperson för avfallsansvarig nämnd beslutar om uppehåll. Kopia på 

godkänd ansökan skickas till bolaget. 
 

- För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 300 kr 
per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat annat, så 
fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang för 
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget. (Taxa 2019) 
 

- Ansökan gäller i max 3 år. Om ny ansökan inte har inkommit när 3 år har gått 
tilldelas man det tidigare abonnemanget som man hade innan 
uppehållsansökan. 

 
- Ansökningar under 6 månader kommer att avslås. 

 
- Fylls blanketten i korrekt och man intygar i blanketten att bostaden inte kommer 

användas under en viss tid (minst 6 månader - max 3 år) beviljas ansökningarna. 
 

- Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla.  
 

- En grundavgift för hushållsavfall och en ändringsavgift enligt gällande taxa ska 
betalas av den sökande. Ändringsavgift 60 kr (taxa 2019). 
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Miljö 

 
I Lessebo är det bygg- och miljöenheten som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen 
(politiska beslut tas i myndighetsnämnd). 
 
I Tingsryd är det miljö- och byggavdelningen som ligger under miljö- och 
byggnadsförvaltningen (politiska beslut tas i miljö- och byggnadsnämnd). 
 
I Växjö är det miljö- och hälsoskyddskontoret som är förvaltningen (politiska beslut tas i Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden). 
 
De handlägger ärenden som: 
 

- Anmälan om kompostering 
 
38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
tillsynsansvarig nämnd. 
 
39 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, 
medges i särskild anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande. 
Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.  
 

- Ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna 
fastigheten/dispens 

 
44 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids- eller permanentboende, som själv 
kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, och om det finns särskilda skäl, befrias 
från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning 
enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken.  
 
45 § Medgivande om befrielse i 44 § från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till 
maximalt fem (5) år i taget.   
  
Befrielse från sophämtning enligt 44 § kan i särskilda fall endast innebära befrielse från 
hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa. 
 

- Förlängt hämtningsintervall för slamtömning 
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§ 32 …Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en 
gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen.   
 
41 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst tio (10 år), om inte 
annat anges i tillsynsansvarig nämnd beslut om förlängt intervall, därefter måste en ny 
ansökan lämnas in. 
 
30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 
 
Bilaga 2 Hämtningsintervall … Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker 
enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut eller i annat fall minst en gång vartannat år. 
 

 
 

Rutin kompostering (Växjö): 
- Fastighetsägare som vill ha hemkompost anmäler det på kommunens hemsida.  

 
- I anmälan kan fastighetsägare även kryssa i att de vill ha hämtning av restavfall 

var fjärde vecka. 
 

- Vid godkännande om hemkompost samt att de kryssat i tömning var fjärde 
vecka skickar miljö och hälsa en kopia till SSAMs kundtjänst.  

 
- Fastighetsägaren får ett brev om godkännande av hemkompost. Miljö och hälsa 

skickar även med ett brev från SSAM där det står information om vad det 
innebär att ha tömning var fjärde vecka. 

 
- OBS! Denna rutin försvinner när man inför fyrfack i kommunen. 
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Rutin nya kunder slam (Lessebo, Tingsryd): 
 

- När en fastighetsägare, som har haft slamtömning hos annan entreprenör än hos 
kommunen, kontaktar bolaget för slamtömning, läggs de in som nya kunder.  

 
- Bolaget skickar till tillsynsansvarig nämnd en lista på nya kunder en gång per år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter Lessebo:   
 
Annika Sandgren   
Enhetschef/livsmedelsinspektör Postadress: Lessebo kommun 
Annika.sandgren@lessebo.se  Postnr: 365 31 Lessebo 
tel. 0478-126 62 
 
Ullabritt Rundqvist, miljösamordnare, tel. 0478- 125 16, ullabritt.rundqvist@lessebo.se  
Annelie Elf, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel. 0478- 126 00, annelie.elf@lessebo.se  
 
Kontaktuppgifter Tingsryd: 
 
Camilla Norrman  Postadress: Box 88 
Miljö- och byggnadschef  Postnr: 362 22 Tingsryd 
Camilla.norrman@tingsryd.se 
Tel. 0477-441 28 
 
Maja Bringsarve, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel. 0477-442 23, maja.bringsarve@tingsryd.se 
Magdalena Klint, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel. 0477-442 30, magdalena.klint@tingsryd.se  
   
Kontaktuppgifter Växjö: 
 
Kaisa Sandstedt  Postadress: Box 1222 
Enhetschef   Postnr: 351 12 Växjö 
Kaisa.sandstedt@vaxjo.se 
Tel. 0470-413 51 
 
Karin Eskilson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel. 0470-413 35, karin.eskilson@vaxjo.se 
Natalie Klintenheim, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel. 0470-410 36, natalie.klintenheim@vaxjo.se 
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Avvikelse 
Vid avvikelse ska man i första hand kontakta sin närmaste chef. 
 
Relaterade dokument 
Avfallsföreskrifter Tingsryd 
Avfallsföreskrifter Lessebo 
Avfallsförskrifter Växjö 
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§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2019-02-11 

Dnr 2019-00031 

Framtagande av gemensam avfallsplan 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att föreslå respektive kommunstyrelse att SSAM får i 
uppdrag att ta fram en gemensam avfallsplan för kommunerna som är 
delägare i SSAM, enligt bilagt förslag till "projektdirektiv för framtagande 
av avfallsplan för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds 
kommuner". 

Bakgrund 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en 
avfallsplan. A vfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala 
föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen. 

Under våren 2018 fattade respektive ägarkommuns kommunfullmäktige 
beslut om bildade av ett regionalt bolag för avfallshantering. I punkt 6 i 
beslutet framgår "att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
avfalls bolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och 
föranlffa gemensamma renhållningsföreshifter och avfallsplan för 
medlemskommunerna". Som ett viktigt led i att förankra arbetet med 
avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man avsätter 
erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen. 

Beslutsunderlag 
VD:n redogör i en skrivelse för ärendet om framtagande av avfallsplan för 
Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Till 
skrivelsen bifogas "Projektdirektiv för framtagande av avfallsplan för 
Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner". 

Målsättningen är att skapa en brett föranhad gemensam avfallsplan för 
medlemskommunerna som hanterar förebyggande och hantering av avfall på 
ett så likartat sätt som möjligt. Avfallsplanen skakunna ligga till grund för en 
framtida effektiv och hållbar avfallshantering. 
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Tidplan 

Jan-mars 2019: 

Mars-nov 2019: 

Dec 2019- feb 2020: 
Mars-april 2020: 
Maj-juni 2020: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2019-02-11 

Föranlaing, projektdirektiv, upphandling av 
konsultstöd 
Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt 
samråd, miljökonsekvensbeskrivning, 
miljöbedöll11l'ing 
Formellt samråd 
Utställning 
Beslut om antagande 

Projektets buclget och finansiering 

Budget (kr) 
Konsultstöd, planering, 85 000 
uppstart, granskning 
Struktur på planen 7 840 

Nulägesbeskrivning 117 600 

Nedlagda deponier 23 520 

Framtida infrastruktur, 39 200 
anläggningar 
Styrmedel 23 520 

Konsekvenser; ekonomi, 23 520 
organisation, service 
Strategisk miljöbedömning 62 720 
{MKB) 
Seminarier 15 000 

Layout 40 000 

Totalt 437 920 

Utöver ovanstående tillkommer lönekostnader för projektledning som ligger 
i SSAM:s ordinarie budget. Kostnaden ovan föreslås finansieras med 
skattemedel och delas mellan kommunema i förhållande till ägarandel i 
bolaget enligt följande. 

Kommun 
Växjö 

Tingsryd 

Lessebo 
Älmhult 

Markaryd 

Justerandes sign 
) 
I 

' 

Ägarandel SEK 

65,21% 285 568 

8,92% 39 062 

6,31% 27 633 

12,28% 53 777 

7,28% 31 881 
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Beslutet skickas till 

För åtgärd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2019-02-11 

Till respektive kommunstyrelse för ägaxkommunema i SSAM 
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Ärende 25 
Tingsryds kommuns yttrande 
gällande tillåtlighet av 
vattenkraft för elproduktion 
vid Mien 



 2019-04-12  1(2) 

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

   
   
 
  Kommunstyrelsen  
    
 
 
 
Samrådsyttrande angående omprövning av driftvillkor alternativt  
ansökan om tillstånd för Gäddeviksås kvarn och såg  
 
Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att avge följande samrådsyttrande: 
 
Tingsryds kommun har tagit del av dels föreliggande samrådsskrivelse angående åtgär-
der enligt rubrik vid Gäddeviksås kvarn och såg, dels Karlshamns kommuns samråd 
gällande byggnation av ny damm i sjön Mien vid utloppet i Mieån. Tingsryds kommun 
kan konstatera att dessa båda tillståndsärenden uppenbarligen avses samordnas mellan 
de parter som planerar att inge respektive ansökan till Mark- och miljödomstolen.  
 
Mienområdet har ett stort regionalt intresse. Mien och Mieån är ett av Tingsryds kom-
muns intressantaste och mest opåverkade områden. Inga direkta utsläpp förekommer 
och inga vattenkraftverk heller förutom de turbiner som finns i Gäddeviksås kvarn och 
såg men som sedan en tid enligt uppgift inte längre är i drift. Målsättningen är att dessa 
naturvärden skall bestå och utvecklas än mer.  Sjön Mien har en intressant geologisk 
historia som förstärker de mycket stora naturvärdena. Miens vatten har en mycket fin 
vattenkvalitet som gör att vattnet är intressant för den kommunala dricksvattenförsörj-
ningen i såväl Karlshamns som Tingsryds kommuner. De biologiska naturvärdena är 
mycket höga och har en mycket stor potential att kunna förbättras ytterligare. Dessa 
frågor är direkt sammankopplade med de båda nu aktuella tillståndsärendena som 
nämnts ovan. Åtgärder för att skydda värdena i Mien och Mieån måste utföras såväl 
uppströms Mien som i sjön Mien och i Mieån nedströms sjön. Tappnings- och däm-
ningsgränser i Mien påverkar i stor grad dels sikens möjligheter att leka på de grunda 
bottnarna i bl a Laxasand och Hunnamålaviken, dels laxöringens möjligheter att nå de 
viktiga reproduktionsområdena i åar och bäckar uppströms sjön Mien. Även andra le-
vande organismer blir direkt eller indirekt påverkade av hydromorfologin i området. Vid 
lågt vattenstånd i Mien, vilket var fallet under 2018, blir åarnas och bäckarnas repro-
duktionsområden uppströms Mien omöjliga att nå för fisken. Vid dessa omständigheter 
är det endast Mieån nedströms Mien som kan erbjuda reproduktion av öringbeståndet i 
Mien och Mieån. 
För att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i Mieåns avrinningsområde 
ställer Tingsryds kommun som krav att fria vandringsvägar/faunapassager skall anläg-
gas i samband med att regleringsdammen för Mien byggs och tillåtligheten för turbiner 
vid Gäddeviksås Kvarn och Såg prövas. Detta krav ställs för att den biologiska faunan 
skall kunna hållas vid liv. Här avses öringen, flodpärlmusslan och andra djur och 
växtarter. 
Tingsryds kommun vill här se att en sammanhängande forssträcka med naturlig utform-
ning anläggs hela sträckan från sjön Mien förbi kvarn- och sågverksanläggningen till 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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sammanflödet mellan östra och västra åfåran. Faunapassagen skall byggas så att fisk 
och andra vattenlevande djur och växter skall kunna passera i båda riktningarna såväl   
uppströms som nedströms. För öringbeståndet är detta särskilt viktigt att anlägga i Mi-
eån eftersom fisken under torrperioder på grund av vattenbrist inte kan komma till lek-
platserna i de olika åarna och bäckarna uppströms Mien. Det är således viktigt att öring-
en kan beredas möjlighet att leka nedströms Mien i Mieån och att de yngre fiskarna utan 
hinder i form av fördämningar och passager med för hög vattenhastighet kan simma 
uppströms till sjön Mien där de kan leva och växa sig stora.  
Mieån nedströms kvarn- och sågverksanläggningen i Gäddeviksås har redan idag blivit 
föremål för omfattande restaureringsåtgärder. Här kan nämnas att dammen vid den tidi-
gare sågverksanläggningen i Hakefors har rivits ut 2013. Idag är detta tidigare indämda 
område en värdefull strömvattenbiotop. Vidare har restaurering av åns tidigare flott-
ningsrännor påbörjats. Genom dessa åtgärder är Mieån på en sträcka på cirka 4500 me-
ter från Gäddeviksås vid sjön Mien till Loberget i den norra delen av Blekinge län redan 
restaurerad och åtgärdad för att just kunna bli de viktiga reproduktionsområdena för 
öringen och därmed även för flodpärlmusslorna som behöver öringen som värddjur för 
att beståndet skall kunna föryngras. 
 
Tingsryds kommun poängterar att de redovisade åtgärderna enligt de två ansökningsal-
ternativen för Gäddeviksås kvarn och såg har omedelbar koppling till Karlshamns 
kommuns planerade byggnation av ny damm i sjön Mien vid utloppet i Mieån. 
Hela Mienområdet, Mien och Mieån har mycket höga naturvärden. Tingsryds kommun 
konstaterar därför att de hydromorfologiska omständigheterna i området kräver att det 
tas ett helhetsgrepp vid såväl Gäddeviksås kvarn och såg som vid byggnationen av ny 
damm i sjön Mien vid utloppet i Mieån. Tingsryds kommun ställer här krav på de sen-
aste och i vetenskap mest beprövade åtgärder på anläggande av fiskvägar/fauna-
passager. Om inte dessa krav kan tillgodoses anser Tingsryds kommun det enda alterna-
tivet vara en utrivning av befintlig anläggning.  
    
Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har i E-postbrev daterat 2019-03-22 från Advokataktiebolaget Nor-
dic Law tagit del av samrådshandlingar gällande frågan om åtgärder vid Gäddeviksås 
kvarn och såg. Enligt skrivelsen har ägaren till fastigheterna Gäddeviksås 1:34 och  
Midingsbråte 1:50 i Tingsryds kommun, Rune Nilsson, för avsikt att hos Växjö tings-
rätt, Mark- och miljödomstolen, ansöka om omprövning för moderna miljövillkor alter-
nativt tillstånd att behålla befintlig vattenkraftsanläggning och att för kraftproduktion 
driva vattenkraftsanläggningen. Samrådsunderlag har bifogats och samrådet är enbart 
skriftligt. 
 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen med ledning av muntliga överläggningar 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-08. 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

1 

§ 108 

Tingsryds kommuns yttrande gällande tillåtlighet av 
vattenkraft för elproduktion vid Mien 
Dnr KS/2019:591 4.12.1 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar frågan för beslut i 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens 
sammanträde 23 april. 

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till fastigheterna Gäddeviksås 1 :34 och Midingsbråte 1 :50 i 
Tingsryds kommun har för avsikt att hos Växjö tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen, ansöka om omprövning för moderna miljövillkor 
alternativt tillstånd att bibehålla befintlig vattenkraftsanläggning och 
att för kraftproduktion driva vattenkraftsanläggningen. 

Tingsryd kommun har för avsikt att avge yttrande enligt samrådsprocess, 6 
kap. miljöbalken. 

Förslag till beslut under samm~nträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar följande: 

I. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar frågan för beslut i 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens 
sammanträde 23 april. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse Mark- och exploateringsingenjör, 2019-04-01 
- -- 2-:---f Jänstesij1velse_ Landsbygdsutve_cklare,_ 229) 9-Ö4-08 _ -

3. Samrådsunderlag för omprövning av driftvillkor alternativt ansökan 
om tillstånd för Gäddeviksås kvarn & såg, 2019-03-20 

I Utdragsbestyrkande 



 

OMPRÖVNING AV 
DRIFTVILLKOR ALTERNATIVT 
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR 

GÄDDEVIKSÅS 
KVARN & SÅG  

 

 

2019-03-20 Samrådsunderlag 

 

Rune Nilsson 

Gäddeviksås 

362 92  TINGSRYD 
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1. Inledning 

 

Jag, Rune Nilsson, med enskild firma Gäddeviksås Kvarn & Såg, driver vattenkraftverk vid i de gamla 

kvarn- och sågfallen i Gäddeviksås.  

Anläggningen har mycket gamla anor. Av ett protokoll från en häradssyn 1908 framgår bl. a. att den 

ursprungliga dämningen av Mien var till för Gäddeviksås kvarn och såg men också att Mieån användes 

som flottled och att det villkorades hur vattnet skulle fördelas. 

”Beträffande de olika ågrenarna uppgifves och antecknas: att ursprungligen funnits endast den östra 

ågrenen, der allt vattnet framrunnit; att emellertid i urminnes tider den vestra ågrenen gräfts 

uteslutande för flottning; att den östra ågrenen fortfarande är djupare och framför mera vatten; att 

under 1860-talet i vestra ågrenen något nedanför hålldammen anlagts ett sågverk; att de gamla 

mjölkvarnarna Midingsbråte qvarn och Gäddeviksås qvarn ligga i östra ågrenen något nedanför det i 

vestra ågrenen liggande sågverket, att det ansetts och tillämpats att qvarnana i den östra ågrenen haft 

företrädesrätt till vattnet framför sågverket i den vestra grenen; […] Några skattläggnings‐ eller andra 

handlingar angående qvarnarna förevisades icke men det är ostridigt att båda qvarnarna äro 

skattlagda och lagligen tillkomna”. 

En dom från 1989-08-28 meddelad i Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, förskriver hur regleringen av 

sjön Mien ska skötas. Av domen framgår vidare att villkoren bl. a. ska kontrolleras genom turbinpådrag 

och flöde genom anläggningen vid Gäddeviksås. Vattenverksamheten i Gäddeviksås synes således varit 

accepterad av tillståndsmyndigheten 1989.  

Den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av 

miljöbalken, MP, ikraft. Lagen innehåller en ny 5 a § med följande lydelse: 

En verksamhet som bedrivs i enlighet med en urminnes hävd, ett privilegiebrev eller en annan sådan 

särskild rättighet att förfoga över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses 

bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken 

eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av 

denna lag eller av föreskrifterna. 

Bestämmelsen innebär att äldre rättigheter såsom urminnes hävd kan likställas med tillstånd enligt 

miljöbalken. Enligt förarbetena har den som påstår sig ha stöd för sin verksamhet i en äldre rättighet 

bevisbördan för rättighetens existens och dess innehåll. I de flesta fall bör skriftlig dokumentation 

kunna krävas. 

Med hänvisning avgöranden i häradssyn 1908 och dom från 1989-08-28 anser jag att mina befintliga 

anläggningar är tillåtna och jag planerar för att ansöka om nya villkor för dess drift. Som alternativ söks 

tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Detta ska sökas hos Mark- och miljödomstolen. En 

prövningsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning (TB) 

måste därför utarbetas. Syftet med detta samrådsunderlag är att informera om de åtgärder som 

planeras vid Gäddeviksås Kvarn & Såg. Framförda synpunkter kring projektet kommer att beaktas och 

arbetas in i MKB:n och TB:n. 
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FIGUR 1 – GÄDDEVIKSÅS KVARN & SÅG (LOKALISERING INRINGAD)  

 

2. Administrativa uppgifter  

 

Verksamhetsutövare: Rune Nilsson 

Kontaktpersoner: Rune Nilsson 

Adress:  Gäddeviksås 

  362 92  TINGSRYD 

Telefon:  0459 850 53 

E-post:  - 

Fastighetsbeteckning: Gäddeviksås 1:34, Midingsbråte 1:50 

Vattendrag:  Mieån (EU_CD: SE624418-144225) 

Huvudavrinningsområde: Mieån - SE85000 

Prövningsmyndighet: Mark- och miljödomstolen 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen  
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3. Planförhållanden och allmänna intressen  

 

Gäddeviksås Kvarn & Såg är belägen inom Tingsryds kommun. Området är inte detaljplanelagt men har 

sedan historisk tid använts för kvarn- och sågverksverksamhet. Kvarnverksamheten har upphört och 

turbinerna kan idag driva generatorer som till stor del kan förse sågverksamheten med elkraft.  

Väg 649 (Kompersmåla – Hakefors) korsar Mieån strax nedströms anläggningen.  

Det finns ett förslag att inrätta Natura 2000-områder kring Mieån. 

Ca 150 m uppströms regleras Mien av Karlshamns kommun (numera Karlshamn Energi Vatten AB, 

nedan kallat KEAB) med en damm tillhörig Mieåns vattenregleringsförening upa. KEAB och 

vattenregleringsföreningen söker tillstånd för nya villkor för Miens vattenhushållning. Mien utgör 

magasinet till Karlshamns kommuns huvudvattentäkt som är beläget längre nedströms i vattendraget. 

 

BYGGET AV REGLERINGSFÖRENINGENS DAMM CA 1910 

Kraftverket är beläget i Mieåns ursprungliga lopp (östra åfåran). Väster om kraftverket är sedan lång 

tid anlagt ett lopp (västra åfåran) som använts till flottning, sågverk och samfällt ålfiske. Idag utgör det 

väg för det flodvatten som inte kan sväljas av kraftverkets turbiner och flodlucka, och föreslås i 

kommande ansökningar att utgöra faunapassage upp- och nedströms fiskvandring.  

Platsen har under mycket lång tid nyttjats för olika vattenverksamheter. Lämningar efter dessa 

verksamheter finns längs hela fallsträckan i form av stenmurar, flottningskanal, ålfiske och dammvallar. 
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4. Befintlig verksamhet 

 

Vattenkraftverkets möjliga elproduktion är för närvarande stoppad efter ett föreläggande från 

tillsynsmyndigheten. Med beaktande av de förtydliganden som kommit till uttryck i 5 a § kan de 

bakomliggande omständigheterna och besluten till detta ofrivilliga driftsstopp – som utgör en kort 

parentes i anläggningens långa historia – starkt ifrågasättas. Driftstoppet ska därmed inte tillmätas 

någon betydelse vid bedömningen av om villkoren för min verksamhet kan omprövas för moderna 

miljövillkor enligt 11 kap 27 §. För den händelse att prövningsmyndigheten inte anser att 

verksamheten kan prövas enligt de nya reglerna ska min ansökan hanteras som en ordinär 

tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Det senare kommer således att 

utgöra ett andrahandsyrkande i min kommande ansökan.  

Vattenkraftverket består av en mindre hålldamm med intagsluckor till varje turbin jämte en flodlucka, 

en kraftstation inom de gamla kvarnbyggnaderna med två turbiner av francistyp uppställda i varsin 

sump. När vattnet passerat turbinerna släpps det via sugrör åter till Mieån. Bakom varje intagslucka 

finns det fingaller med 13 – 18 mm spaltvidd som hindrar drivgods, is och fisk från att dras ner i 

turbinerna.  

Kraftstationen är utrustad med två aggregat av olika storlek. Turbinernas slukförmåga vid Miens övre 

dämningsgräns är 0,7 respektive 1,5 m3/s med effekt 13 respektive 22 kW. Fallhöjden varierar mellan 

2,7 till 1,8 m beroende på dämningen av Mien. Varje aggregat består av turbin, generator och 

styrutrustning. Aggregaten kan köras antingen ensamma eller parallellt i olika kombinationer beroende 

på vattentillgång. Kraftverket har årligen producerat ca 150 MWh. Den genererade elen har använts i 

sågverksamheten eller sänts ut på det lokala elnätet.  

Anläggningen bedöms ha fysisk påverkan enligt VISS_Vatten_SE624418-1442251 som kan åtgärdas 

med faunapassage. VISS bedömer ekologisk status som måttlig. Den ska nå god 2021.  

Risk för utsläpp av hydrauloljor eller liknande är i princip ingen eftersom turbinlager är vattensmorda 

och pådrag sköts manuellt eller med tryckluft. Föreslagen åtgärd för faunapassage nedströms medför 

byte av flodlucka utan ingrepp i andra konstruktioner. Anpassning av västra åfåran för tillskapande av 

god lockeffekt bedöms kunna åtgärdas utan att grumlande arbeten behöver utföras. 

Befintlig verksamhet är ytterligare beskriven i Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån2 från sidan 214 

och framåt.  

 

                                                           
1 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79537105 

2 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593241b756/1542371333611/Vattenanknutna%20kultur

milj%C3%B6er%20vid%20Mie%C3%A5n.pdf 



OMPRÖVNING AV DRIFTVILLKOR GÄDDEVIKSÅS KVARN & SÅG 

 

 

Sida 6 

5. Planerad åtgärd 

 

Jag avser i första hand att söka nya villkor för att driva anläggningen som strömkraftverk. Det vill säga 

att driva anläggningen på det vatten som KEAB och Mieåns vattenregleringsförening vid varje tillfälle 

släpper fram enligt den tidigare nämnda domen eller framtida domar. Jag förutsätter att historiska 

regler om vattnets lopp ska gälla.  

Ett villkor kan behövas för att inte nå en vattenhastighet mot intagsgallret på Midingsbråte mer än 0,5 

m/s enligt bifogade Beräknade vattenhastigheter.  

Anläggningen utgör idag ett vandringshinder för fisk. En flyktväg för utvandrande fisk planeras bli 

anlagd i befintlig flodlucka. Flodluckan avses byggas om och automatiseras, så att den öppnar och 

säkerställer aktuellt flöde förbi anläggningen vid avbrott i elnätet eller andra störningar i kraftverket.  

KEAB kommer som skadeförebyggande åtgärd inom ramen för sin ansökan att etablera en 
faunapassage i den västra åfåran. För att kraftverket ska kunna drivas kan anpassning av insteget till 
denna faunapassage behövas så att lockeffekten blir god. 
 
Utöver fysiska åtgärder i faunapassagens insteg kommer fördelningen av flödet mellan östra och västra 

fåran att anpassas på ett sätt som säkerställer god lockeffekt i insteget. Det är särskilt angeläget att 

den goda lockeffekten upprätthålls under höstmånaderna. För åtgärder och förslag till fördelning av 

flödet mellan de båda åfårorna kommer fiskeribiologisk expert att anlitas. Jag kommer att ansvara för 

de anpassningar av faunapassagen och dess drift som föranleds av turbindriften. 

 

För uppvandrande fisk föreslår jag att KEAB och vattenregleringsföreningen släpper ett medelvärdesatt 

minimiflöde i den västra åfåran. Med det menas att flödet villkoras varieras under året med hänsyn till 

fiskars vandringsbenägenhet och det flöde kommande vattenhushållningsbestämmelser som gäller och 

kommer att gälla för Mien.  

Enligt nationell plan i energiöverenskommelsen ska 1,5 TWh eller 2,3 % avsättas för miljöåtgärder. Det 

skulle vid Miens utlopp motsvara 36 l/s. Förstudie för Nationell plan för omprövning av vattenkraften3 

placerar Mieån i övriga HARO (huvudavrinningsområden) där planeringsmålet är 6,5 % vilket motsvarar 

101 l/s för miljöåtgärder. 

I andra hand avser jag få anläggningen tillståndsprövad, i det fall orsaken till att verksamheten 
stoppats inte undanröjts av ny lagstiftning.  
 

Min kunskap om verksamheten har vunnits av mer än 40-års erfarenhet i samarbetet med Karlshamns 

kommun och vattenregleringsföreningen om den praktiska regleringen av vattenhushållningen i Mien 

som fram till tillsynsmyndighetens föreläggande sköttes som beskrivet i gällande dom. Därefter har jag 

skött arbetet med att reglera luckorna i regleringsdammen. 

                                                           
3 https://www.havochvatten.se/download/18.45976b02166b3c4458c9710e/1541425738002/redovisning-forstudie-

nap-nationell-plan.pdf 
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Till min hjälp med att ta fram detta dokument har jag anlitat advokat Pia Bosdotter Olson, ingenjör Jan-
Åke Jacobson som innehar allmän elbehörighet, har drivit eget vattenkraftverk sedan 1987 och 
har arbetat i energibranschen sedan 1968 bl.a. som VD för Falkenberg Energi under 11 år samt Henrik 
Jacobson med kunskaper inom miljöområdet efter studier i energisystem vid Uppsala 
universitet. Jan-Åke och Henrik har deltagit i Ålprojekt Ätran4 med faunapassage förbi deras 

kraftverksdamm5. 

6. Förutsedd miljöpåverkan 

Den sökta verksamheten – vattenkraftverk - innebär per definition att verksamheten ska antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Planerad åtgärd kommer dock inte att förändra den sedan århundranden 

etablerade miljön. Beroende på val av teknik, kan anläggandet av en flyktväg för nedströmsvandrande 

fisk komma att medföra att vattenspegeln mellan regleringsföreningens damm och min hålldamm 

tillfälligt behöver sänkas av. Påverkan blir kortvarig och kommer inte påtagligt att inverka på enskilda 

eller allmänna intressen. Flyktvägen vid min damm, och om regleringsförening skulle genomföra mitt 

förslag till minimitappning i den västra åfåran, kommer att säkerställa vandringsvägar för fisk och 

annan vattenlevande fauna samt över tid ha en positiv miljöpåverkan.  

Att driva anläggningen vidare syftar till att förnybar energi fortsatt kan utvinnas ur de gamla 

kvarnfallen, och att utvandrande fisk och andra vattenlevande organismer ska ha en säker och 

välfungerande passage förbi kraftverket. Inga nya landområden kommer att sättas under vatten och 

inga åsträckor kommer att torrläggas.  

En miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap. MB ska utarbetas och den föreslås innehålla 

följande: 

• Verksamhetsbeskrivning (befintlig och planerad) och planerade åtgärder. 

• Områdesbeskrivning (planbestämmelser, aktuell uppströms vattendom, befintlig bebyggelse, 
landskap, kulturmiljö, friluftsliv). 

• Miljöpåverkan av befintlig verksamhet, samt miljöpåverkan under anläggningsfasen. 

• Miljömål och miljökvalitetsnormer 

• Skyddsåtgärder för att minimera skadeverkningar och åtgärder för att minska risken att 
miljökvalitetsnormer inte följs. 

• Redovisning av alternativa utföranden och konsekvenser av att föreslagna åtgärder inte 
genomförs. 

• Icke-teknisk sammanfattning av MKB:n 

Den vattenverksamhet som jag avser att söka moderna miljövillkor alternativt tillstånd för innebär i sig 

ingen aktiv vattenreglering. Min verksamhet är helt avhängig av den reglering av sjön Mien som 

bedrivs av annan verksamhetsutövare. Den påverkan som min verksamhet ger upphov till är avgränsad 

till en ytterst begränsad sträcka i vattendraget, uppskattningsvis ej överstigande 200 meter. 

Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska anpassas till 

detta förhållande.   

                                                           
4 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546153/FULLTEXT01.pdf 

5 http://vebro.se/Nytt%20kraftverk/MKBBilaga7.pdf 
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Vattenhastigheten i de bägge intagen till turbinsumparna vid kraftverket Gäddeviksås Kvarn och Såg 
har beräknats teoretiskt. I intaget till den mindre turbinen beräknas hastigheten kunna uppgå till 
maximalt 0,47 m/s medan den i intagen till den större kan uppgå till 0,95 m/s. Vid den större 
turbinens normala drift har vattenhastigheten troligen inte överstigit 0,77 m/s. Eftersom 
vattenhastigheten kan anses vara låg i intaget till den mindre turbinen behöver inga särskilda 
åtgärder vidtas för att begränsa hastigheten där. För den större turbinen förordas att ett eventuellt 
tillstånd till turbindriften förenas med ett villkor om pådragsbegränsning om vattenståndet i den 
uppströms belägna sjön Mien understiger +95,10 m. Det rekommenderas att villkoret formuleras i 
samråd med tillståndshavaren till Miens regleringsdamm eftersom vattenhastigheten i det aktuella 
intaget är beroende av hur stora flöden och vid vilka vattenstånd dessa flöden är tillgängliga för 
kraftverket. 
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1 Bakgrund 
 

Kraftverksintagen vid Gäddeviksås Kvarn och Såg ska förses med en flyktväg för nedströms 

vandrande fisk. För att flyktvägen ska fungera är det viktigt att vattenhastigheten i intagen inte är så 

hög att fisk får svårt att ta sig till flyktvägens inlopp. Det måste därför undersökas vilka 

vattenhastigheter som råder i intagen då kraftverket är i drift. 

Det naturligaste hade varit att göra direkta mätningar av hastigheterna under kraftverkets normala 

drift, men eftersom det för närvarade inte är tillåtet att starta turbinerna så låter sig detta inte göras. 

Hastigheterna måste därför beräknas på teoretisk väg utifrån tillgängliga uppgifter. 

 

Bild 1: Orientering Gäddeviksås kvarn och såg. Google Earth 

Kraftstationen i Gäddeviksås är belägen strax nedströms en relativt stor sjö, Mien. Från sjön löper en 

intagskanal ner till kraftstationen. Denna kanal utgörs av en ursprunglig åfåra som däms upp av 

intagen vid kraftstationen. Vid kanalens inlopp finns en låg dammbyggnad med luckor som gör det 

möjligt att vid behov helt stänga av vattentillförseln till kanalen. I kraftstationen finns två 

turbinsumpar med varsin turbin och separata turbinintag. Sumparna står på olika fastigheter och 

skiljs i denna text åt med beteckningarna ”Gäddeviksås” respektive ”Midingsbråte”. Intagen är 

försedda med fingaller som hindrar fisk från att simma in i turbinsumparna. Mellan intagen finns ett 

utskov som ska användas som flyktöppning. Se bild 2 och 3. 

Sjön Mien är reglerad med en regleringsamplitud om 900 mm. Så länge kraftverket var i drift deltog 

det aktivt i regleringen genom att turbinernas pådrag justerades efter sjöns nivå enligt vissa regler. 

För närvarande sker regleringen helt genom luckor vid inloppet till den i bild 1 kallade västra fåran. 
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Bild 2: Intagen till kraftstationen vid slutet av kanalen. 

 

Bild 3: Modell över kraftverksintagen. Gäddeviksås till vänster och Midingsbråte till höger. 

Anläggningen har mätts upp i samband med ett besök på plats. De data som är relevanta för 

hastighetsberäkningarna har sammanställts i tabell 1.  

Tabell 1: Grunduppgifter för beräkningen av vattenhastigheter 

Nivå, Miens dämningsgräns  + 95,38 m 
Nivå, Miens sänkningsgräns  + 94,48 m 
Fallhöjd vid dämningsgräns  2,70 m 
Fallhöjd vid sänkningsgräns  1,80 m 
Slukförmåga, Gäddeviksås  0,70 m3/s 
Slukförmåga, Midingsbråte  1,50 m3/s 
Nivå, intagens botten  +93,87 m 
Fri bredd, Gäddeviksås intag  2,018 m 
Fri bredd, Midingsbråtes intag  2,297 m 

Midingsbråtes intag 
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2 Beräkningsmodell 
 

De högsta vattenhastigheterna i intagen uppstår vid de högsta flödena, det vill säga när turbinerna 

går med fullt öppnade pådrag. Hur stort flödet blir när pådraget är fullt öppet är beroende av 

fallhöjden, vattentrycket, över turbinen. Av tabell 1 framgår att Gäddeviksås och Midingsbråte kan 

släppa fram 0,7 respektive 1,5 m3/s vid högsta fallhöjd, alltså vid sjöns dämningsgräns. Vid lägre 

fallhöjder kommer det maximala flödet att vara lägre och för att modellera detta nivåberoende 

används följande likformighetslagar 

  

  
 
  
  

  
  
  
 
 

 

  

  
  

  
  
 
 

  
  
  
 
 

 

Här betecknar Q flöde, n turbinens varvtal, D dess diameter och H fallhöjden. Lagarna gäller under 

förutsättning att turbinens verkningsgrad är lika vid två olika driftpunkter, index 1 och 2. För en och 

samma turbin noteras att (eftersom det då gäller att D1 = D2): 

  

  
 
  
  

     
  

  
  

  
  
 
 

       
  

  
 

Om Q1 sätts till turbinens slukförmåga och H1 till dämningsgränsen erhålls de flöden och fallhöjder 

som visas i diagrammet i bild 4. 

 

Bild 4: Maximala flödet genom respektive turbin vid förekommande fallhöjder. 
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Vilka vattendjup och vattenhastigheter som uppstår i intagen vid fullt öppnade turbiner beror på 

energiförhållandena mellan sjön och intagen. För att kunna relatera vattendjup och hastigheter till 

sjöns vattenstånd används därför energiekvationen 

  

  
      

  

 
      

 

      
  

 
      

 

 

Här betecknar E energi, V vattenhastighet (likformig hastighetsdistribution), z vattenytans nivå, h 

trycket på vattenytan (atmosfärstryck i detta fall),     massflödet och g tyngdaccelerationen. Index i 

betecknar förhållandena in i en tänkt kontrollvolym (vars inlopp är beläget långt ut i sjön), index o 

förhållandena ut ur kontrollvolymen (ett utlopp beläget i kraftverksintagen). För att få en hanterbar 

modell görs följande antaganden: 

 strömningen är stationär och 
  

  
 beror enbart av totala fallförlusten inom kontrollvolymen 

 vattenhastigheten ute i sjön som orsakas av flödet genom turbinerna är försumbar i 

förhållande till vattenhastigheterna i intagen, det vill säga 
  
 

 
   

 atmosfärstrycket är lika över sjön och intagen, alltså       

Beträffande fallförluster görs följande iakttagelse. Förluster kan uppstå dels genom friktion mot 

botten i kanalen, dels genom avlösning då vattnet passerar luckorna i den dammbyggnad som finns 

vid kanalens inlopp. Eftersom kanalen utgörs av en överdämd åfåra där vattenhastigheterna är låga, 

så är friktionen troligen mycket liten. Om vattnets passage vid dammluckorna har kraftverksägaren, 

Rune Nilsson, berättat att vattenytorna uppströms och nedströms luckorna alltid legat på samma 

nivå även då kraftverket varit i drift, vilket talar för obetydliga fallförluster i denna punkt. Det är 

därför rimligt att sätta  

  

  
   

Sammanfattningsvis kan energiekvationen skrivas 

       
  

 
    

 

         

Termerna skrivs om enligt 

              

     
  

 
    

 

    
  
 

 
      

 

där index 1 och 2 anger strömningsförhållandena i Mien respektive intagen. Q betecknar flödet och ρ 

vattnets densitet. Energiekvationen kan därmed förenklas till 
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Utgående från vattenytans nivå i intaget beräknas vattenhastigheten med hjälp av 

         

         

där Z0 är nivån för intagets botten, y vattendjupet och B intagets fria bredd. 

Därmed går det att räkna ut vilka vattenhastigheter som kan tänkas råda i intagen vid Miens olika 

nivåer. Resultatet visas i diagrammet i bild 5. 

 

Bild 5: Beräknade maximala vattenhastigheter vid intagen till Midingsbråte och Gäddeviksås för olika vattenstånd inom 
Miens regleringsgränser. 
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3 Vattenhastigheter vid nivåreglering 
 

Beräkningen av maximala vattenhastigheter i intagen (bild 5) visar att vattenhastigheten är låg, 

mindre än 0,5 m/s, för alla pådrag i Gäddeviksås oberoende av vattenståndet i Mien. För 

Midingsbråte gäller att vattenhastigheten är låg för alla pådrag om Miens vattenstånd är högre än 

+95,10 m. Vid vattenstånd understigande +95,10 m finns dock risken att hastigheten blir för hög i 

Midingsbråtes intag.  

Som nämndes i avsnitt 1 deltog kraftverket tidigare aktivt i sjöns reglering. Hur mycket vatten som 

fick släppas fram bestämdes av tappningsställaren i bild 6.  

 

Bild 6: Denna tappningsställare gällde för Mien då kraftverket var i drift. 

Det fanns inga bestämmelser om att vatten skulle ledas vid sidan av turbinerna, så uppenbarligen 

kunde sjöns reglering verkställas genom att allt vatten tappades via turbinerna – åtminstone så länge 

tappningen inte skulle vara större än vad turbinerna kunde släppa fram.   

  

JAN FEB 

Vid \allenstand l Mlen lägre 811 nl• lln °95,38 (dimni1')(JSgrän-.,n) 
skall den •attenmQngd toppa, ao,n ange, a\ akttJe llt fiilt pli 
tappnlngutällaren. 

Vid •altenslOnd lilca med .95,}8 (dlmnlngagränsen} tappas nyttiga 
tillrlmingen, tluck mln1t den \'11ttfflfnilngd 10tn anges 8\ under• 
liggande fäl t i lBpPnln91ställaren, Tappningen bör om m6jligt ej 
ö, erstlga &,5 m}/s. 

Vid \■llenatAnd högre in °9S,1S rar magasinering tke med höglt 
0,8 c,n per dygn, mot,, arande 2S cin per m2n9d. T8lpl)f'Ungen flr 
doclt ej l:hersti91 ) m)/1. Nir ,auenstå~t , ld magasinerlng 
närinar ,19 däll'Ylil'll'J,Orlnsen ta.r tappningen ökas ulöuu· S .-nJ/s når 
sa bedöm• erforderllgt för a ll und\ ll<a 111tl dämnl1191(]rinsfm Ö•ar• 
skrides. Tappningar utb, er 6,5 m}/s bi'.k und,·ika,. 
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För att avgöra hur höga vattenhastigheter som kan ha förekommit i Midingsbråtes intag, så jämförs 

Midingsbråtes maximala flöden med tappningsställarens, bild 7. Av diagrammet framgår att om hela 

tappningen skedde enbart via Midingsbråte så måste turbinen ha gått fullt öppen även då sjöns nivå 

var lägre än ovan nämnda +95,10 m. Vid sådana förhållanden skulle vattenhastigheten i intaget 

således ha varit större än 0,5 m/s. 

 

Bild 7: Maximalt flöde i Midingsbråte jämfört med det flöde som tappningsställaren medgav. 

Om pådraget i Midingsbråte anpassades så att flödet genom turbinen följde vattenställarens 

maximala värden uppstod vattenhastigheterna i bild 8. 

 

Bild 8: Vattenhastighet i intaget om Miens reglering sköttes enbart med turbinen i Midingsbråte. 
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4 Föreslaget försiktighetsmått 
 

I avsnitt 2 visades att vattenhastigheten i Gäddeviksås intag är låg oberoende av turbinpådrag och 

vattenstånd.  Den enklaste lösningen för att hålla nere vattenhastigheten i Midingsbråte är därför att 

låta en del av flödet gå via Gäddeviksås.  Av diagrammet i bild 9 kan utläsas att för till exempel 

vattenståndet +94,60 så kan det tillåtna flödet om 1,2 m3/s nyttjas utan att vattenhastigheten blir 

hög om 0,4 m3/s går via Gäddeviksås och 0,8 via Midingsbråte. Vid vattenståndet +94,80 kan på 

samma sätt tillåtna 1,4 m3/s släppas fram utan olägenhet om 1 m3/s går via Midingsbråte och resten 

via Gäddeviksås. Ett försiktighetsmått som går ut på att begränsa flödet genom Midingsbråte vid låga 

vattenstånd borde alltså inte innebära någon större produktionsförlust för kraftverket som helhet. 

 

Bild 9: Beräknat maximalt flöde genom intagen om vattenhastigheten får vara högst 0,5 m/s. Turbinen i Gäddeviksås kan 
vara fullt öppen vid alla vattenstånd, Midingsbråte pådragsbegränsas i ökande grad från +95,10 och neråt. Den streckade 
kurvan anger hur stort det sammanlagda flödet genom turbinerna får vara. 

Det är dock inte säkert att det behöver föreskrivas ett särskilt villkor att begränsa flödet i 

Midingsbråte vid låga nivåer. Den vattenställare som har använts i dessa beräkningar har praktiskt 

visat sig kunna leda till nolltappning ut från Mien och den kommer därför att omprövas inom den 

närmsta framtiden. Exakt vad detta kommer att innebära för hur stort flöde som finns tillgängligt för 

turbindrift är oklart, men det är inte troligt att mer vatten kommer att få tappas vid låga vattenstånd 

än idag – detta skulle ju motverka syftet med omprövningen: att ha tillräckligt med vatten i sjön för 

att kunna upprätthålla en minimitappning även under torrperioder. Troligare är att betydligt mindre 

vatten kommer att få ledas via turbinerna vid lågvatten än tidigare. Enligt förslag ska mintappningen 

ske via den västra fåran i en planerad faunapassage (bild 1) och mintappningen beräknas bli av 

storleksordningen 400 l/s. 
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Om man antar att samma maximala flöden som är föreskrivna enligt den ännu gällande 

tappningsställaren kombineras med ett krav på minimitappning om 400 l/s i västra fåran och att 

regleringen av sjön sker enbart med hjälp av turbinerna i kraftstationen, så skulle den streckade 

kurvan i diagram 10 svara mot det flöde som finns tillgängligt för kraftproduktion vid olika nivåer. 

 

Bild 10: Vattenhushållning enligt nuvarande tappningsställare och med mintappning om 400 l/s i västra fåran. Den blå 
kurvan anger de flöden för vilka vattenhastigheten i Midingsbråtes intag är mindre än 0,5 m/s. 

Med en vattenhushållning enligt detta exempel skulle det tydligen aldrig att bli aktuellt med några 

drivvattenföringar som ger upphov till höga vattenhastigheter i Midingsbråtes intag. Ett villkor om 

mintappning i kombination med begränsningar i vattenhushållningen skulle alltså kunna vara fullt 

tillräckligt för att garantera en begränsad vattenhastighet i kraftverksintaget. 

Vad gäller vattenhastigheter i intagen till Gäddeviksås Kvarn och Såg kan det sammanfattningsvis 

konstateras att ingen särskild begränsning behöver införas för driften av turbinen i Gäddevikås, men 

att det bör införas någon form av pådragsbegränsning i Midingsbråte. Denna begränsning ska gälla 

då Miens vattenstånd understiger +95,10 m. Om begränsningen inte blir en logisk följd av 

vattenhushållningsbestämmelserna, bör ett tillstånd till driften av turbinen i Midingsbråte förenas 

med ett särskilt villkor om pådragsbegränsning som tryggar att vattenhastigheten i intaget alltid är 

mindre än 0,5 m/s. 
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Ärende 26 
Inrättande av kommunalt 
funktions- och anhörigråd 



~Tingsryds 
\:!)_kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-'08 

------·--- ·. 

Justerare 

w; 

§ 112 

Inrättande av kommunalt funktions- och anhörigråd 
Dnr KS/2019:597 1.3.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Inrätta ett kommunalt funktions- och anhörigråd i Tingsryds 
kommun. 

2. Rådet ska organisatoriskt förläggas under vård-och 
omsorgsnämnden. 

3. Fastställa föreslaget reglemente för kommunala funktions- och 
anhörigrådet enligt bilaga. 

4. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om tillgänglighetsråd upphör 
att gälla. 

5. Finansiering sker inom beslutad ram. 

6. Inrättandet sker efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen under 8 kap. delaktighet och insyn nämns 
brukarinflytande i 3 §. Där står att nämnderna ska verka för att samråd sker 
med dem som brukar deras tjänster. Benämningen brukare används inte av 
Tingsryds kommun men syftet är att ge de som använder kommunens 
tjänster möjligheten att påverka just dessa. Kommunen har många 
medborgare som inte bara använder sig av utan kan vara helt eller delvis 
beroende av kommunens tjänster. Avsikten med inrättandet av kommunala 
funktions- och anhörigrådet är att stärka just dessa och deras anhörigas 
inflytande. 

Förslaget till reglemente har delgivits följande lokal/regionala 
intresseorganisationer; Attention, Synskadades riksförbund, FUB, 
Neuroförbundet samt Autism- och Aspergerförbundet för möjlighet att 
delge synpunkter. Synpunkter har inkommit och beaktats av kommunens 
arbetsgrupp för framtagandet av förslaget på reglementet. Arbetsgruppen 
har bestått av Mikael Jeansson (S), _kommunstyrelsen ordförande, Magnus _ 
Carlberg (S), vård- och omsorgsnämndens .ordförande samt Christer Kratz, 
kommunchef. 

I Utdrags bestyr lian de 



~Tingsryds 
\:!)_kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 112 fmisättning 

Arendets beredning 
Kommunstyrelsens ordförande, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
samt kommunchef. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse kommunstyrelsens ordförande & Vård-och 
omsorgsnämndens ordförande 2019-04-01 

2. Reglemente för kommunala funktions- och anhörigrådet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) och Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till 
beslut med följande tillägg: 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut om tillgänglighetsråd upphör att gälla. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Magnus 
Carlbergs (S) och Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Utdrags bestyrkande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Inrättande av Kommunalt funktions- och anhörigråd (KFA) 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1.  Inrätta ett kommunalt funktions- och anhörigråd i Tingsryds kommun.  

2. Rådet skall organisatoriskt förläggas under vård-och omsorgsnämnden. 

3. Fastställa föreslaget reglemente för kommunala funktions- och anhörigrådet enligt 
bilaga. 
 

4. Finansiering sker inom beslutad ram. 

5. Inrättandet sker efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

 
Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen under 8 kap. delaktighet och insyn nämns brukarinflytande i 3 §. Där 
står att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. 
Benämningen brukare används inte av Tingsryds kommun men syftet är att ge de som 
använder kommunens tjänster möjligheten att påverka just dessa. Kommunen har 
många medborgare som inte bara använder sig av utan kan vara helt eller delvis bero-
ende av kommunens tjänster. Avsikten med inrättandet av kommunala funktions- och 
anhörigrådet är att stärka just dessa och deras anhörigas inflytande.   
 
Förslaget till reglemente har delgivits följande lokal/regionala intresseorganisationer; 
Attention, Synskadades riksförbund, FUB, Neuroförbundet samt Autism- och Asperger-
förbundet för möjlighet att delge synpunkter. Synpunkter har inkommit och beaktats av 
kommunens arbetsgrupp för framtagandet av förslaget på reglementet. Arbetsgruppen 
har bestått av Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsen ordförande, Magnus Carlberg (S), 
vård- och omsorgsnämndens ordförande samt Christer Kratz, kommunchef. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens ordförande, ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt kom-
munchef. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogat reglemente för kommunala funktions- och anhörigrådet. 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
 
 
 
Mikael Jeansson (S)  Magnus Carlberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Reglemente för Kommunala funktions- och anhörigrådet (KFA) 
Antaget av fullmäktige 201X-XX-XX 
 
Syfte 
Kommunala funktions- och anhörigrådet är ett remissorgan i frågor som rör personer 
med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Rådet ska verka för att stärka dessa 
gruppers inflytande och att deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nämn-
derna och förvaltningarna. Rådet ger intresseorganisationerna möjlighet att initiera nya 
frågor till kommunens samt är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.   
 
Utbildning 
Intresseorganisationerna utbildar sina ledamöter och ersättare samt håller dem informe-
rade om de funktionsnedsattas situation i samhället och tillhandahåller dem med rele-
vant information för att på ett kompetent sätt kunna företräda de funktionsnedsatta och 
deras anhöriga i rådet samt vara en konstruktiv samverkanspart för kommunen.   
 
Uppdrag 
Kommunens företrädare ska verka för att informera rådet om planer och förändringar 
som direkt berör personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga och inhämta 
synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag har möjlighet att påverka 
ärendets handläggning. Företrädare från kommunen har även möjlighet att informera 
om annat som bedöms som relevant för rådet.  
 
Intresseorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för för-
ändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som direkt berör de funktionsnedsattas möj-
ligheter till en god livskvalitet. Intresseorganisationernas representanter skall delge sina 
respektive organisationer den av företrädare från kommunen givna informationen. 
 
Sammansättning och organisation 
Rådet är organiserat under vård- och omsorgsnämnden. 
 
Varje intresseorganisation utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Mandatperioden 
för ledamöter och ersättare är 1 år och utses av respektive organisation. 
 
Föreningar som avser att ingå i rådet skall meddela vård- och omsorgsnämnden detta. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om vilka intresseorganisationer som skall inklude-
ras i rådet. Krav är att det ska vara registrerade föreningar.  
 
Intresseorganisationerna kan vara lokala organisationer (Tingsryds kommun) eller reg-
ionala organisationer (Tingsryds kommun skall ingå). Valda representanter skall vara 
bosatta i Tingsryds kommun. 
 
Ordförande i rådet är ordföranden i vård- och omsorgsnämnden. 2: vice ordförande ut-
ses av kommunstyrelsen. Mandattiden för personer tillsatta av kommunen är fyra år och 
följer mandattiden för förtroendevalda vid allmänna val. 
 

Tingsryds 
kommun 

-
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1:e vice ordföranden utses av ledamöterna från intresseorganisationerna och väljs av 
rådet för ett år i taget. Valet gör på första sammanträdet varje år. 
 
Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen beslutan-
derätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 
 
Beredning 
Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och sekreterare utgör en beredning 
som sammanträder tidigast 21 dagar innan rådet. Beredningen ansvarar för att göra dag-
ordningen.  
 
Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
intresseorganisationerna. Beredningsutskottet har möjlighet att inför beredningen sam-
ordna vilka ärenden intresseorganisationerna vill ska lyftas vid beredningen av den 1:e 
vice ordföranden. 
 
Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer eller andra ärenden 
som lyder under sekretess. 
 
Rådets formella ställning 
Rådets är ett remissorgan och inte en kommunal vald nämnd med beslutsbefogenheter.  
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet m.m. 
 
Sammanträden 
Rådet sammanträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas året innan på årets sista 
sammanträde. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde om så erfordras. För-
kortad kallelsetid kan också tillgripas om/när ärenden av speciell karaktär och dignitet 
uppkommer. 
 
Kommunen ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från samman-
träde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sammanträdet. 
 
Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde till ordföran-
den/sekreteraren anmäla de ärenden som önskas ta upp på dagordningen till sammanträ-
det. 
 
Kallelsen skall utsändas senast två veckor före sammanträdet. 
 
Ekonomi 
Till såväl kommunens som intresseorganisationerna representanter utgår reseersättning 
och rätt till förlorad arbetsförtjänst enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
kommunalt förtroendevalda. 
 
Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av kommunala funktions- och anhörigrådet, kommunstyrelsen, vård- 
och omsorgsnämnden eller kommunfullmäktige. 



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



~Tingsryds 
__ \::) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 114 

Tingsryds kommuns yttrande till Överiörmyndarnämnden 
östra Kronoberg gällande nämndens samverkan med 
Tingsryds god man- och förvaltarförening 
Dnr KS/2019:577 4.6.3 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet 
och skicka det till Överförmyndarnämnden i östra Kronoberg. 

Yttrande 

Det har kommit till vår kännedom att Överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg inte avser att samverka med Tingsryds god man- och 
förvaltarförening, medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Från 
1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation. Ett 
arbete påbörjades för att även slå ihop de olika god man- och 
förvaltarföreningarna i de fyra kommunerna. Den föreningen blev Värends 
god man- och förvaltarförening. Tingsryds god man- och förvaltarförening 
deltog i arbetet men beslutade sig för att fortsätta ha kvar sin förening och 
inte ingå i sammanslagningen. 

Föreningarna har själva rätt att besluta om man vill slås samman eller inte. 
Att soµi nämnd_ exkh1dera samverkan_ tned en_av _föreningarna ~nser inte vi 
är konekt. Tingsryds god-man- och förvaltarförening är en förening som 
Tingsryds kommun haft ett bra samarbete med under lång tid. Man bedriver 
en uppskattad verksamhet för sina medlemmar och är framförallt forum där 
medlemmarna kan hjälpa och stötta varandra i sina uppdrag. 

Vår förhoppning är att Överförmyndarnämnden östra Kronberg omprövar 
sitt beslut och i framtiden samverkar med de föreningar som finns inom de 
fyra kommunerna däribland Tingsryds god man- och förvaltarförening. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Magnus Carlberg (S), Mikael Andersson (C) och Patrick Ståhlgren (M) 
yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Magnus Carlbergs (S), Mikael 
Anderssons (C) och Patrick Ståhlgrens yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 114 fo1isättning 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Magnus Carlberg (S), Marie Fransson (M) Stefan De Gode 
(KD), 2019-03-19 

I Utirragsbestyrkande 



2019-03-29 

Till kommunstyrelsen 

Yttrande till Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet och skickar det till Överförmyndarnämnden i östra 
Kronoberg 

Yttrande 
Det har kommit till vår kännedom att Överförmyndarnämnden östra Kronoberg inte 
avser att samverka med Tingsryds god man- och förvaltarförening, medlem i Riksför
bundet frivilliga samhällsarbetare. Från 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverk
samheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam orga
nisation. Ett arbete påbörjades för att även slå ihop de olika god man- och förvaltarför
eningarna i de fyra kommunerna. Den föreningen blev Värends god man- och förvaltar
förening. Tingsryds god man- och förvaltarförening deltog i arbetet men beslutade sig 
för att fortsätta ha kvar sin förening och inte ingå i sammanslagningen. 

Föreningarna har själva rätt att besluta om man vill slås samman eller inte. Att som 
nämnd exkludera samverkan med en föreningarna anser inte vi är korrekt. Tingsryds 
god man- och förvaltarförening är en förening som Tingsryds kommun haft ett bra sam
arbete med under lång tid. Man bedriver en uppskattad verksamhet för sina medlemmar 
och är framförallt forum där medlemmarna kan hjälpa och stötta varandra i sina upp
drag. 

Vår förhoppning är att Överförmyndarnämnden östra Kronberg omprövar sitt beslut och 
i framtiden samverkar med de föreningar som finns inom de fyra kommunerna där
ibland Tingsryds god man- och förvaltarförening. 

Magnus Carlberg (S) Marie Fransson (M) Stefan de Goede (KD) 

1 (1) 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfulhnäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (50) 

2018-09-03 

§ 101 

Beslut om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för 
Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 
Dw- 2017/288 191 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamhet 
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överfönnyndarnäm.uden östra 
kronoberg. 
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande överförmyndamärnnden 
östra kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

För att klara kompetensförsö1jning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv 
handläggning togs under 2017 initiativ till att genomföra en utredning 
gällande samarbete i en gemensam överförmyndarnämnd. Utredningen 
genomfördes av kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommun i samråd med 
kanslicheferna i Lessebo och Tingsryds kommuner. Den första delen av 
utredningen, Delrapport 1 -fotutsättningar, överlämnades till respektive 
kommun under december 2017. I februari 2018 överlämnades den andra 
delen av rapporten, Delrapport 2 - detaljorganisation. Samtliga 
kommunstyrelser fattade under våren 2018 inriktningsbeslut om att bilda en 
gemensam nämnd och uppdrog samtidigt åt utredarna att upprätta förslag till 
avtal och reglemente för beslut i kommunfullmäktige senast den 30 
september 2018. 

Förslag till avtal och reglemente överlämnas nu till respektive kommun för 
beslut om samverkan samt antagande av reglemente och avtal. För att den 
gemensamma nämnden ska kunna starta 2019-01-01 krävs likalydande 
beslut i samtliga fullmäktige. En ny möjlighet att bilda gemensam nämnd 
ges annars först 2023 då organisationen inte får förändras under 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal om samverkan i gemensam överfö1myndamämnd i Alvesta, 
Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

2 . Reglemente överförmyndarnämnden östra kronoberg 
3. Skrivelse från kanslichef Växjö kommun, 2018-06-15 
4. Protoko l1 från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 207 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-20 § 198 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

j 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 101 fo1ts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Lundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts gång 

18 (50) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Gunilla Lundströms (S) 
yrkande. 

Beslutet kickas till 
Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 

I Otdragsbestyrkande 
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Höjning av det kommunala 
varuhemsändningsbidraget 
2019 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 

Kommunsty1·el ens arbetsutskott 

Justerare 

§ 92 

Höjning av det kommunala Yaruhemsändningsbidraget 2019 
Dm I< /2019:510 3.3.2 

Beslut 

Kommw1styrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l . Det konununaJa hernsändningsbidraget til l butikerna höjs från 140 
kronor till 180 kronor per hernsändningstillfälle från och med 1 juni 
2019. 

2. Ktmdavgiften på 35 kronor per hernsändningstillfälle bibehålles. 

3. Notera att tillämpningsanvisn.ingama för varu.hemsändn.ings
verksamheten i Tingsryds kommun enligt kommunstyrelsens beslut 
2015-10-12, § 214 barföljande lydelse: kommuninvånare som på 
grund av ålder, sjukdom, handikapp etc inte själv kan ta sig till 
butiken skall vara berättigad av hemsändning för vill<eh bidrag utgår. 

Beskrivning av ärendet 

Från innehavare av dagligvarubutiker inom Tingsryds kommun har frågan 
oro att höja det kotnrrnmala varuhemsändningsbidraget påtalats såväl före 
som efter den kommunala utrednings- och beslutsprocessen kring Hållbar 
ekonomi. Kommunfullmäktige beslutade 1991-08-29 § 108 att anta ett 
upprättat förslag till varuförsöijningsplan föl' Tingsryds kommun. I förslaget 
ingick bland annat införandet av kommunalt hemsändoingsbid.rag (25 
la-onor per hemsändningstillfälle) till livsmedelsbutiker med fasta 
försäljningsställen inom Tingsryds kommun. 

I tillämpningsanvisningar antagna av kommunstyrelsen 1991-09-16, § 145 
fastslogs att bidraget utbetalas endast för hemsändning högst 1 gång per 
vecka under förutsättning att en kundavgift per hemsändningstillfälle tas ut 
av varumottagaren (kunden). Enligt tillämpningsanvisningarna från ål' 1991 
gäller vidare att kommuninvånare som saknar färdmedel eller som på grund 
av ålder, sjukdom, handikapp etc -inte själv kan ta sig till butiken skall vara 
berättigad av hemsändning för vilken bidrag utgår. I kommunstyrelsens 
beslut 2015-10-12, § 214 (bilaga 1) angående Hållbar ekonomi 
vatuhemsändningsbidrag har kommunstyrelsen tydliggjort att den delen i 
tillämpningsanvjsningama som avser "avsaknad av färdmedel" skall 
revideras. Enligt detta beslut angående tillämpn1ngsanvisningarna är saknad 
tillgång till färdmedel således inte längre tillräcldigt skäl för att 
kornmm1.invånare skall kunna erhålla varuhemsändning för vilken 
kommunalt varnhemsändningsbidrag utgår. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMrvfANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

.Justerare 

§ 92 fo1tsättning 

Hemsändningsbidraget har under åren haft följande utseende i Tingsryds 
kommun: 

Tidpunkt Hemsänd nfogs- Kundavgi ft Ko mmunalt beslut i 
(fro m) bidra11: komm unstyrelsen 
1991-10-01 25 kronor 10 kronor 199 l-09-16 & 145 
1993-05-01 50 kronor JO kronor 1993-04-19. § J 7 
1997-01-01 15 .kronor ts kronor 1996-11-15 § 183 
2004-04-01 100 kronor 20 kronor 2004-03-1 s. &40 
2007-07-01 120 kronor 25 kronor 2007-06-18, §] 16 
2012-01-01 l40 kronor 35 kronor 2011-11-14 §179 

Enligl ovanstående tabell llr hemsilndningsbidrnget filr närvarande fastsltilll till 140 kronor per 
hemsändningslillfälle med kundavgiftsnivå på 35 kronor. 

Tingsryds kommun har genom Länsstyrelsens beslut och från år 2015 
Region Kronobergs beslut erhållit statsbidrag med 35 procent av 
kommunens nettoutgift för hernsändningsverksamheten. Från och med 
varuhemsändningsverksamheten 2017 höjde Region Kronoberg 
statsbidraget från 35 procent till 50 procent av kommunens neltoutgift för 
hemsändnings verksamheten. 

Enligt förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service kan 
hemsändningsbidrag till kommunerna lämnas med ett belopp som motsvarar 
högst 50 procent av kommunernas nettoutgift för hemsändningen dock 
högst 100 kronor per hushåll och hemsändningsti llfälle, Syftet med det 
statliga hemsändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå vad gäller 
service till utsatta konsumenter i gles- och landsbygdet. Samtliga 
dagligvarubutiker utom de i Tingsryd erbjuder för närvarande 
varuhemsändningsservice. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer och numera 
Region Kronobergs riktlinjer beviljas inte bidrag till kommuner för 
hemsändning av dagligvaror som sker i orter där det finns fler än en 
dagligvat'ubutik . Inom Tingstyds tät01tkan kommuhen således inte erhålla 
statsbidrag tilJ varnhemsändningen om den utförs till invånare bosatta inom 
Tingsryds tätort. 

Omfattningen på varuhemsändningsverksamheten i Tingsryds kommun 
från år 2005 framgår av det följande: 

År Antal bu til<er Antal Utbetalt Utbetalat 
ltemsänd nings- hemsändnings- sta tsbidrag 

tillfä llen bidra!!: 
2008 6 1935 232.200:- 82.000:-
2009 4 1641 196.920:- 62.000:-
2010 4 2312 277.440:- 97.000:-
2011 4 2367 284.040:- ]00.000:-
2012 6 2237 313.180:- J 10.000:-
2013 6 2276 3 18.640:- 112.000:-
2014 6 2337 327.J 80:- 114.513:-
2015 6 2614 374.360:- 131.026:-
2016 6 3056 427.840:- 149.744:-
2017 6 3202 448.280:- 224.140:- x} 

2018 6 3290 460.600:- Ännu ej beslut 
•} Region Kronoberg höjde statsbidraget från 35 procent till SO procent från år 2017. / I I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

Justerare 

L ( 

§ 92 fortsättning 

Stat och branschorganisationer gjorde tidigare översyn av 
hemsändni ngsbidraget 
Tidigare lämnade Konsumentverket, Föreningen Landsbygdshandelns 
Främjande (FLF) och Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) vägledning 
IG'ing vilka faktiska kostnader som handlarna/butikerna hade för att hantera 
varuhemsä11dningen. Idag kan inte dessa data och kostnadsberäkningaI 
erhållas från centralt håll. Kommuner och regioner är därför hänvisade till 
att göra egna analyser och beräla1ingar av kostnaderna för 
varuhemsändningsverksamheten. 

Analys och förslag att höja det kommunala varuhe1nsändningsbidraget t 
Tingsryds kommun 
Den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället har gjort och gör att 
hemsändningsverksamheten blir allt dyrare att utföra för butiksinnehavaren. 
Löner, drivmedelspriser m fl uppvisar betydande höjningar sedan 
hemsändningsbidraget senast höjdes från och med l januari 2012. Här kan 
nämnas att timlönen för ett fullbetalt butiksbiträde med pottfördeJning har 
ökat med 22,2 procent från 126 laonor (1 januari 2012) till 154 kronor (1 
april 2019) exklusive sociala omkostnader semesterersättofog, arbetskJäder 
mm. Inklusive dessa omkostnader som beräJ01as till 60 procent av 
bruttolönen uppgår timko tnaden tilJ cirka 246 kiohot/timma. (Källa: 
Centrala IöneavtaJ förmedlade av dagligvaruhandlare inom Tingsryds 
kommun). 

I samhället finns alltjämt en klar utveckling mot att livsmedelsbranschen 
blivit allt mer konkurrensutsatt. Butikerna på landsbygden och i de mindre 
täto11erna blir oftast lidande i dessa sammanhang. Det finns även mot 
bakgmnd av denna strukturutveckling skäl att hemsändningsbidraget ges 
nivåer som innebär god kostnadstäckning_. 

Region Kronoberg har i E-postbrev 2018-01-23 till berörda kommuner i 
Kronobergs län förespråkat en höjning till minst 150 kronor per 
hemsändning (bilaga 2). 

De kommuner i Kronobergs län som erbjuder varuhemsändningsbidrag har i 
dagsläget följande bidragsnivåer: 

- Ljw1gby kommw1: Bidrag 150 kronor samt kundavgift på 20 kronor 
(till budgetberedningen har överlämnats ett förslag att bidraget höjs 
till 180 krnnor från 1 januari 2020). 

- Växjö kommun: Bidrag 150 kronor enligt kommw1styrelsens beslut i 
februari 2019. Ingen kundavgift. 

- Uppvidinge kommw1: Bidrag 120 kronor samt ingen lnmdavgift. 

I Utd ragsbestydrande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01 

Juste rare 

t ' 

§ 92 fortsättning 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ati det kommunala 
hemsändningsbidraget till butikerna höjs från 140 kronor till 180 kronor per 
hemsändningstHlfålle från och med 1 juni 2019 samt att kundavgift.en på 35 
kronor per hemsändningstillfälle bibehålles. 

Finansiering 
Tingsryds kommuns budget 2019 för varuhemsändningsve1ksamheten har 
höjts med I 00 000 kronor från 400 000 kronor 2018 till bruttokostnaden 
500 000 kronor 2019. Trenden visar t-ydlig att antalet varubemsändningar 
har ökat med cirka 200 per år de senaste 5 åren. Handlamas vilja att 
marknadsföra bidraget lär inte minska med föreslagen höjning. Därav är det 
rimligt att rälma med 3500 hemsändningar i kalkylen för 2019 och med 
2020 för ögonen. 

Kostnadsberäkning för ovanstående förslag till bidragshöjning till 180 kr 
Antal hemsändningstillfällen: 3500 (uppskattad volym) 
Hemsändningsbidrag: 180 banor 
Beräknad bruttokostnad 2019: 3500 x 180 kronor= 630 000 kronor 
Beräknat statsbidrag 2019: 50 % av 630 000 Juonor = 315 000 kronor 
Beräknad nettokostnad 2019: 50 % av 630 000 kronor = 315 000 kronor 
Nettokostnadsökningen är då 84 700 la-onorjämffötmed 2018 års utfalJ. 
Den föreslagna bidragshöjningen ryms således inom befintlig budgetram. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd bar ägt rum med 
dels ekonomiavdelningen i Tingsryds kommun dels Region Kronoberg. 

Förslag till beslut under sammanträde 

Patrick Ståhlgren (M), Magnus Carlberg (S) och Anna Johansson (C) yrkar 
bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M), 
Magnus Carlbergs (S) och Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beslutsundel'lag 

1. Tiänstesla:ivelse landsbygdsutvecl<lare, 2019-03-20 
2. Beslut Kommunstyrelsen§ 214, 2015-10-12 
3. Information om hemsändningsbidrag från Region Kronoberg 
4. Tingsryds kommuns ansökan om hemsändningsbich"ag 

I Utdragsbestyrkande 
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Utvecklingsavdelningen 
Jörgen Larsson 
0477/44116 
jorgen.larsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsens               
arbetsutskott   
 

Förslag till höjning av det kommunala varuhemsändningsbidraget 

Förslag till beslut 
 
att det kommunala hemsändningsbidraget till butikerna höjs från 140 kronor 
till 180 kronor per hemsändningstillfälle från och med 1 juni 2019, 
att kundavgiften på 35 kronor per hemsändningstillfälle bibehålles samt 
att notera att tillämpningsanvisningarna för varuhemsändningsverksamheten 
i Tingsryds kommun enligt kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 214 har 
följande lydelse: kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom, handi-
kapp etc inte själv kan ta sig till butiken skall vara berättigad av hemsänd-
ning för vilken bidrag utgår. 
 
Bakgrund 
Från innehavare av dagligvarubutiker inom Tingsryds kommun har frågan 
om att höja det kommunala varuhemsändningsbidraget påtalats såväl före 
som efter den kommunala utrednings- och beslutsprocessen kring Hållbar 
ekonomi. 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-08-29, § 108 att anta ett upprättat för-
slag till varuförsörjningsplan för Tingsryds kommun. I förslaget ingick 
bland annat införandet av kommunalt hemsändningsbidrag (25 kronor per 
hemsändningstillfälle) till livsmedelsbutiker med fasta försäljningsställen 
inom Tingsryds kommun. 
 
I tillämpningsanvisningar antagna av kommunstyrelsen 1991-09-16, § 145 
fastslogs att bidraget utbetalas endast för hemsändning högst 1 gång per 
vecka under förutsättning att en kundavgift per hemsändningstillfälle tas ut 
av varumottagaren (kunden). Enligt tillämpningsanvisningarna från år 1991 
gäller vidare att kommuninvånare som saknar färdmedel eller som på grund 
av ålder, sjukdom, handikapp etc inte själv kan ta sig till butiken skall vara 
berättigad av hemsändning för vilken bidrag utgår. 
I kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 214 (bilaga 1) angående Hållbar 
ekonomi – varuhemsändningsbidrag har kommunstyrelsen tydliggjort att 
den delen i tillämpningsanvisningarna som avser ”avsaknad av färdmedel” 
skall revideras. Enligt detta beslut angående tillämpningsanvisningarna är 
saknad tillgång till färdmedel således inte längre tillräckligt skäl för att 
kommuninvånare skall kunna erhålla varuhemsändning för vilken kommu-
nalt varuhemsändningsbidrag utgår.  

~Tingsryds 
~kommun 
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Hemsändningsbidraget har under åren haft följande utseende i Tingsryds 
kommun: 
 
Tidpunkt  
(fr o m) 

Hemsänd-
ningsbidrag  

Kundavgift Kommunalt beslut i 
kommunstyrelsen 

1991-10-01   25 kronor 10 kronor 1991-09-16, §145 
1993-05-01   50 kronor 10 kronor 1993-04-19, §17 
1997-01-01   75 kronor 15 kronor 1996-11-15, §183 
2004-04-01 100 kronor 20 kronor 2004-03-15, §40 
2007-07-01 120 kronor 25 kronor 2007-06-18, §116 
2012-01-01 140 kronor 35 kronor 2011-11-14, §179 
 
Enligt ovanstående tabell är hemsändningsbidraget för närvarande fastställt 
till 140 kronor per hemsändningstillfälle med kundavgiftsnivå på 35 kronor.  
 
Tingsryds kommun har genom Länsstyrelsens beslut och från år 2015 Reg-
ion Kronobergs beslut erhållit statsbidrag med 35 % av kommunens netto-
utgift för hemsändningsverksamheten. Från och med varuhemsändnings-
verksamheten 2017 höjde Region Kronoberg statsbidraget från 35 % till  
50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningsverksamheten.  
Enligt förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service kan 
hemsändningsbidrag till kommunerna lämnas med ett belopp som motsvarar 
högst 50 % av kommunernas nettoutgift för hemsändningen dock högst 100 
kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. Syftet med det statliga hem-
sändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå vad gäller service till ut-
satta konsumenter i gles- och landsbygder.   
Samtliga dagligvarubutiker utom de i Tingsryd erbjuder för närvarande va-
ruhemsändningsservice. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer och numera Region 
Kronobergs riktlinjer beviljas inte bidrag till kommuner för hemsändning av 
dagligvaror som sker i orter där det finns fler än en dagligvarubutik. Inom 
Tingsryds tätort kan kommunen således inte erhålla statsbidrag till varu-
hemsändningen om den utförs till invånare bosatta inom Tingsryds tätort.  
 
Omfattningen på varuhemsändningsverksamheten i Tingsryds kommun  
från år 2005 framgår av det följande: 
 

År Antal butiker Antal hem-
sändningstill-

fällen 

Utbetalt hem-
sändningsbi-

drag 

Utbetalat 
statsbidrag 

2005 7 1775 177.500:- 62.000:- 
2006 7 2047 204.700:- 72.000:- 
2007 6 1948 212.400:- 75.000:- 
2008 6 1935 232.200:- 82.000:- 
2009 4 1641 196.920:- 62.000:- 
2010 4 2312 277.440:- 97.000:- 
2011 4 2367 284.040:-     100.000:- 
2012 6 2237 313.180:-     110.000:- 
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2013 6 2276 318.640:-     112.000:- 
2014 6 2337 327.180:-     114.513:- 
2015 6 2674 374.360:-     131.026:- 
2016 6 3056 427.840:-    149.744:- 
2017 6 3202 448.280:-    224.140:-  x) 

2018 6 3290 460.600:- Ännu ej beslut 
x) Region Kronoberg höjde statsbidraget från 35 % till 50 % från år 2017. 
 
Stat och branschorganisationer gjorde tidigare översyn av hemsänd-
ningsbidraget 
Tidigare lämnade Konsumentverket, Föreningen Landsbygdshandelns 
Främjande (FLF) och Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) vägledning 
kring vilka faktiska kostnader som handlarna/butikerna hade för att hantera 
varuhemsändningen. Idag kan inte dessa data och kostnadsberäkningar er-
hållas från centralt håll. Kommuner och regioner är därför hänvisade till att 
göra egna analyser och beräkningar av kostnaderna för varuhemsändnings-
verksamheten.  
 
Analys och förslag att höja det kommunala varuhemsändningsbidraget 
i Tingsryds kommun 
Den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället har gjort och gör att hem-
sändningsverksamheten blir allt dyrare att utföra för butiksinnehavaren. Lö-
ner, drivmedelspriser m fl uppvisar betydande höjningar sedan hemsänd-
ningsbidraget senast höjdes från och med 1 januari 2012. Här kan nämnas 
att timlönen för ett fullbetalt butiksbiträde med pottfördelning har ökat med 
22,2 % från 126 kronor (1 januari 2012) till 154 kronor (1 april 2019) exklu-
sive sociala omkostnader, semesterersättning, arbetskläder mm. Inklusive 
dessa omkostnader som beräknas till 60 % av bruttolönen uppgår timkost-
naden till cirka 246 kronor/timma. (Källa: Centrala löneavtal förmedlade av 
dagligvaruhandlare inom Tingsryds kommun). 
 
I samhället finns alltjämt en klar utveckling mot att livsmedelsbranschen 
blivit allt mer konkurrensutsatt. Butikerna på landsbygden och i de mindre 
tätorterna blir oftast lidande i dessa sammanhang. Det finns även mot bak-
grund av denna strukturutveckling skäl att hemsändningsbidraget ges nivåer 
som innebär god kostnadstäckning.  
 
Region Kronoberg har i E-postbrev 2018-01-23 till berörda kommuner i 
Kronobergs län förespråkat en höjning till minst 150 kronor per hemsänd-
ning (bilaga 2).  
 
De kommuner i Kronobergs län som erbjuder varuhemsändningsbidrag har i 
dagsläget följande bidragsnivåer: 
Ljungby kommun: Bidrag 150 kronor samt kundavgift på 20 kronor (till 
budgetberedningen har överlämnats ett förslag att bidraget höjs till 180 kro-
nor från 1 januari 2020). 
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Växjö kommun: Bidrag 150 kronor enligt kommunstyrelsens beslut i febru-
ari 2019. Ingen kundavgift. 
Uppvidinge kommun: Bidrag 120 kronor samt ingen kundavgift. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att det kommunala hemsändnings-
bidraget till butikerna höjs från 140 kronor till 180 kronor per hemsänd-
ningstillfälle från och med 1 juni 2019 samt att kundavgiften på 35 kronor 
per hemsändningstillfälle bibehålles. 
Därmed föreslås 
att det kommunala hemsändningsbidraget till butikerna höjs från 140 kronor 
till 180 kronor per hemsändningstillfälle från och med 1 juni 2019, 
att kundavgiften på 35 kronor per hemsändningstillfälle bibehålles samt 
att notera att tillämpningsanvisningarna för varuhemsändningsverksamheten 
i Tingsryds kommun enligt kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 214 har 
följande lydelse: kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom, handi-
kapp etc inte själv kan ta sig till butiken skall vara berättigad av hemsänd-
ning för vilken bidrag utgår. 
 
Finansiering 
 
Tingsryds kommuns budget 2019 för varuhemsändningsverksamheten har 
höjts med 100 000 kronor från 400 000 kronor 2018 till bruttokostnaden 
500 000 kronor 2019. 
Trenden är tydlig att antalet varuhemsändningar har ökat med cirka 200 per 
år de senaste 5 åren. Handlarnas vilja att marknadsföra bidraget lär inte 
minska med föreslagen höjning. Därav är det rimligt att räkna med 3500 
hemsändningar i kalkylen för 2019 och med 2020 för ögonen. 
 
Kostnadsberäkning för ovanstående förslag till bidragshöjning till 180 kr 
Antal hemsändningstillfällen: 3500 (uppskattad volym) 
Hemsändningsbidrag: 180 kronor 
Beräknad bruttokostnad 2019: 3500 x 180 kronor = 630 000 kronor 
Beräknat statsbidrag 2019: 50 % av 630 000 kronor = 315 000 kronor 
Beräknad nettokostnad 2019: 50 % av 630 000 kronor = 315 000 kronor 
Nettokostnadsökningen är då 84 700 kronor jämfört med 2018 års utfall. 
Slutsats: Den föreslagna bidragshöjningen ryms således inom befintlig bud-
getram. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd har ägt rum med 
dels ekonomiavdelningen i Tingsryds kommun, dels Region Kronoberg. 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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~ Tingsryds 
•~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-12 

§ 214 

Hållbar ekonomi - varuhemsändningsbidrag 

Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att ingen justering görs i 2016 års 

budgetförslag. 

12 (69) 

2. Kommunstyrelsen beslutar att revidera tillämpningsanvisningama 

avseende delen "avsaknad av färdmedel ": att kommuninvånare som pga. 

ålder, sjukdom, handikapp etc. inte själv kan ta sig till butiken skall vara 
berättigad av hemsändning för vilken bidrag utgår. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om varuhemsändningsbidrag redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Utredning om varuhemsändningsbidrag, 3.6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 315, 2015-10-05 

Socialnämnden§ 325, 2015-09-22 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Laila J eppsson 
Äldreomsorgschef Martin Hansson 
Landsbygdsutvecldare Jörgen Larsson 

I Otdragsbestyrkande 2015-10-15 



Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej Jörgen! 

joao.minelmio@kronoberg.se 
den 19 februari 2019 13:54 
Larsson Jörgen 
camilla.ottosson@kronoberg.se 
Hej! 
1 SRK560.pdf(107929) (0)_TMP.pdf 

l.(S-) 

Du hade sökt mig ang. hemsändningsbidraget. Hemsändningsbidrag lämnas i dagsläget med ett belopp som 
motsvarar 50 %, sen 2018, (tidigare 30 %) av kommunens nettoutgift för hemsändningen. I januari 2018 fick ni 
information från Aline om att regionen förespråkar en höjning även från kommunernas sida, till (minst) 150 kr per 
hemsändning. Till gagn för handlarna. Jag bifogar mejlet. 

Vänliga hälsningar, 

Joao Minelmio 
Samordnare projektutveckling I Finansieringsansvarig regional tillväxt 
Regional utveckling 
0470 58 30 83 
joao.minelmio@kronoberg.se 
www.regionkronoberg .se 

REGION 
KRONOBERG 



Från: 
Till: 

Kopia: 
Ärende: 
Datum: 
Bilagor: 

Hej! 

Kärrbäck Aline 1VX samhällsbyggnad 
"maria .v.johansson@ljungby.se"; "desiree.engdahl@uppvidinge.se"; "jorgen.larsson@tingsryd.se"; 
"birgitta.richardson@vaxio.se"; "Hedvall Joakim"; "Johansson Maria"; Therese Friman 
(Therese.Friman@vaxio.se} 
Minelmio Joao VRU verksamhetsstöd 
Redovisning av hemsändningsbidraget 
den 23 januari 2018 13:04:00 
image002.png 
image003.ong 
ansokan hems RK.xlsx 

Bifogat hittar ni blankett för redovisning av hemsändningsbidraget. I blanketten anges vilka 

bilagor som behöver skickas med. Senast 31/3 behöver redovisningen vara oss tillhanda. 

Tidigare har Joao Minelmio varit ansvarig för det regionala serviceprogrammet och de stöd 

som är kopplade till programmet, men sedan 2017 ligger ansvaret på mig (i blanketten 

kvarstår dock Joao som mottagare). 

När vi har varit ute i butikerna har det kommit till vår uppmärksamhet och kännedom att 

hemsändningsbidraget är mycket värdefullt för butikerna. Vi har gjort en analys av tidigare 

års bidragsnivå och sett över våra respektive era kostnader för hemsändningen. Denna 

analys visar att Region Kronobergs del av bidraget med fördel kan höjas från dagens 35% 

till 50%. Detta under förutsättning att kommunerna höjer det totala bidraget ut till 

butikerna. Detta innebär med andra ord att kommunernas kostnad är i princip oförändrad, 

men att butikerna får ut mer för varje hemsändning. 

Inför årets hemsändningsredovisning kommer vi av förklarliga skäl inte att förorda en 

höjning av bidraget, i och med att vi betalar retroaktivt. Men Region Kronoberg kommer 

oavsett att höja sin andel till 50%. Vi ser däremot att en höjning av kommunernas bidrag 

per hemsändning bör ske till nästa och kommande år. 

En rimlig nivå bedöms enligt vår analys vara 150 kr per hemsändning. Vi bedömer att 

hemsändningen fyller en större funktion än enbart varuförsörjning och således är en 

värdefull åtgärd . Exempelvis är det en viktig social funktion för de som har svårt att ta sig 

till butiken, något som även många handlare har lyft. Ur ett rättviseperspektiv anser vi 

även att bidragsnivån bör vara lika i samtliga kommuner, för att jämna ut förutsättningarna 

att tillhandahålla kommersiell service på sikt. 

Utifrån 2016 års hemsändningar ser det ut så här. Första är det faktiska utfallet, det andra 

om vi hade haft andelen 50% och det tredje om alla kommuner även höjer sitt bidrag till 

150 kr per hemsändning. 

h = hemsändningar 

p/h = pris per hemsändning 
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135100 

107 310 

106722 

498 876
1 

50% RK1 

213920 

193000 

15:l 300 

152460 

712680, 

) 

50% RK! 

229200 

289500 

191625 

2.07900 

918 225 ; 

75 % Kn j 

278096 

250900 

199290 

198198 
' 926484; 

I 
50% Kn ! 

213920 

193000 

153 300 

152460 

100% , 

427 840 

386 000 

306600 

304920 

1425 360: 
I 

100%i 

427840 

386000 

306600 

304920 

712 6801 1425 360: 

I I 
50%Kn J 100%! 

229 200 458 400 

289 500 579 000 

191 625 383 250 

207 900 415 800 

918 225 I 1816 450: 
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Från: 
Till: 

Kopia: 
Ärende: 
Datum: 
Bilagor: 

Hej! 

Kärrbäck Aline lVX samhällsbyggnad 
Lillemor Karrnenstad (Lillemor.Karmenstad@lessebo.se); Eddie Hansson (eddie.hansson@almhult.se): 
Bengt-Göran Söderlind (bengt-goran .soderlind@markaryd.se): Ola Agerrnark (Ola.Agerrnark@alvesta.se): 
"info@lessebo.se"; "kommunen@alvesta.se"; "ks@markaryd.se"; "ks@almhult.se" 
Minelmio Joao VRU verksamhetsstöd 
Information om hemsändningsbidrag för kommersiell service 
den 23 januari 2018 13: 12:00 
image00l.png 

Jag har idag skickat ut en blankett för redovisning av 2017 års hemsändningar av 
dagligvaror, till de kommuner som i dagsläget har hemsändningsbidrag. För er 
kännedom skickar jag nu även ut generell information om hemsändningsbidraget till er 
andra kommuner. Kanske är det någon kommun som gått i tankar att införa bidraget -
antingen för regelrätt utkörning av varor, eller för inköpsturer till butiker. Nettoutgiften 
måste uppgå till minst 22 400 kronor per år och kommun för att kvalificeras till bidraget. 
Nytt för i år är att Region Kronoberg höjer sin andel av bidraget från dagens 35% till 
50%. Med anledning av detta förordar vi även kommunerna att höja det totala bidraget, 
vilket innebär att kommunens kostnad är i princip oförändrad, men att butiken får ut mer 
pengar för varje hemsändning. Bidraget lämnas alltså från Region Kronoberg, till 
kommunen, retroaktivt efter att kommunen ersatt butikerna. 
Om ni vill veta mer, vänligen kontakta mig! 
Nedan ser ni ett utdrag från förordningen om kommersiell service, som reglerar villkoren 
för bland annat hemsändning. 

Hemsändningsbidrag 
19 § Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till 
kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de 
hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt 
ta sig till butiken . 
Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt 
och utan onödiga kostnader. 
Bidrag enligt första stycket lämnas för kommunens kostnader antingen för 
hemsändning av dagligvaror eller för anordnande av särskilda inköpsturer 
till en närliggande butik. Förordning (2016: 126). 
20 § Hemsändningsbidrag enligt 19 § får lämnas med ett belopp som 
motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen 
eller inköpsturerna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll 
och hemsändningstillfälle. 
Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår 
till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. Förordning (2016: 126). 
21 § Bidraget betalas ut årsvis i efterskott. 
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet 
enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken till '44 800 kronor respektive 45 
700 kronor för år 2017. 

Med vänlig hälsning 
Aline Kärrbäck 
Samordnare serviceutveckling I Regional utveckling I Hållbar tillväxt 
+46 (0)709-84 47 50 I +46 (0)470-58 31 62 
aline.karrback@kronoberg.se 
www.regionkronoberg.se 
http://blogg.regionkronoberg .se/service/ 
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REGION 
KRONOBERG 

ANSÖKAN HEMSÄNDNINGSBIDRAG 

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER 

Kommun : 

Organisationsnummer: 
Kommunbeslut om kriterier 

Postadress: 
för hemsändningsbidrag DIA 
har bifogats 

Postnummer och ort: 

Kontaktperson : Bg/Pg: 

E-postadress: Telefonnummer: 

2. HEMSÄNDNINGSVERKSAMHET UNDER ÅRET 

HEMSÄNDNING HAR Antal försändelser/ Kommunens bidrag per 

UTFÖRTS MED: inköpsturer försändelse/tur 
TOTAL KOSTNAD 

Handlarens eget fordon 
kr (specificerade uppg. i bilaga 1) -

Lantbrevbärare 
kr (specificerade uppg. i bilaga 2) -

Inköpsturer/ Annat 
kr (specificerade uppg. i bilaga 3) -

SUMMA 0 O kr - kr 

Ort och datum Underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som 

lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. 

3. INFORMATION 

Enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) kan hemsändningsbidrag lämnas till kommuner, som helt eller 

delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Hemsändningsbidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett 

ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att 

anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik för de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta 

sig till butiken. Bidraget betalas ut årsvis i efterskott. 

Sökande kommun ska kunna visa beslut om hur man ordnat hemsändningsverksamheten. I det beslutet ska vara beskrivet hur det är 

tänkt att hemsändningen ska gå till i kommunen; hur man bedömer vem som ska ha hemsändning; likaså vem som bestämmer om vilka 

som ska ha, hur ofta, och vad det får kosta . Kopia av det beslutet ska bifogas ansökan om hemsändningsbidrag, eftersom stöd enligt 

förordning(2000:284) § 6 får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan 

bedömas. 

Ansökan -tillsammans med kopia av beslut om villkor/kriterier eller dylikt för kommunens hemsändning - ska vara Region Kronoberg tillhanda 

senast 31 mars det år som närmast följer det år som ansökan avser. 

Ansökan med bilagor mejlas i excel-format till joao.minelmio@ kronoberg.se samt skickas underskriven till : 

Region l<ronoberg 

Att: Joao Minelmio 

35188 Växjö 

1 av 1 



Ärende 29 
Ekonomisk uppföljning från 
nämnderna 



~Tingsryds 
~kommun _· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 109 

Ekonomisk uppföljning från nämnderna 
Dm KS/2019:566 1.4.1 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ta emot 
inf01mationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna har upprättat årsprognos för 2019 utifrån redovisningen per 28 
februari. Prognoserna överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt 
fastställd rappo1ieringsrutin. Detta är årets första prognos från nämnderna 
till KS, ingen prognos upprättades i januari för kommunen, enligt nuvarande 
rapporteringsrutiner. Som jämförbarhet mot prognosen i februari anges den 
slutliga avvikelsen i bokslut 2018. 

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en 
årsprognos på - 9 ,8 mkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med+ 
4,4 mkr jämfölt mot den slutliga budgetavvikelsen i bokslut 2018 som 
uppgick till - 14,2 mkr för nämnderna. Förbättringen i februari 
månadsprognos jämfö1i bokslutet är i st01i hänförbar till bildningsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden redovisar en budget i 
balans med en nollavvikelse i sina prognoser. Kommunstyrelsens egna 
verksamhet :undefkonimunledningsförvaltningen redövisai: ett övei·$kott på 
+ 0,6 mkr hänförligt till personalavdelningen och arbete- och 
lärandeavdelningen. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en underskottsprognos på-
10,4 mkr som ligger i linje med det underskott som redovisades i bokslut 
2018 på - 10, 1 mkr. Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att 
handlingsplan för budget i balans 2019 ska redovisas och behandlas vid 
nästa sammanträde. 

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara nämndernas 
budgetar, det vill säga ingen prognos för kommunens totala resultaträkning 
görs i denna uppföljning. 

Arendets beredning 

l\lämndprogn osern-a 1-iäi--upprä_ttats av respekt{ve förvaltning och behandlats r -· 
respektive nämnd. Saimnanställningen har gj01is hos komnmn
ledningsförvaltningen. 

I Utdragsbestyd<ande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 109 fotisättning 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse, ekonomichef 2019-04-02 
2. Sammanställning ekonomisk prognos per 28 februari, ekonomichef 

2019-04-02 
3. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-18 § 25 
4. Beslut Bildningsnärnnden 2019-03-19 § 16 
5. Beslut Vård- och omsorgsnärnnden 2019-03-26 §22 
6. Beslut Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 92 

I Utdragsbestyrliande 



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-04-02 

Till kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning från nämnderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

1(1) 

Nämnderna har upprättat årsprognos för 2019 utifrån redovisningen per 28 februari . Prognoser
na överlämnas hänned till kommunstyrelsen enligt fastställd rapp01teringsrutin. Detta är årets 
första prognos från nämnderna till KS, ingen prognos upprättades i januari för kommunen, en
ligt nuvarande rapporteringsrutiner. Som jämförbarhet mot prognosen i februari anges den slut
liga avvikelsen i bokslut 2018. 

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en årsprognos på- 9,8 mkr jäm
fö1t med budget, vilket är en förbättring med+ 4,4 mkr jämfört mot den slutliga budgetavvikel
sen i bokslut 2018 som uppgick till - 14,2 mkr för nämnderna. Förbättringen i februari månads 
prognos jämfört bokslutet är i st01i hänförbar till bildningsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden redovisar en budget i balans med en noll
avvikelse i sina prognoser. Kommunstyrelsens egna verksamhet under kommunledningsförvalt
ningen redovisar ett överskott på + 0,6 mkr hänförligt till personalavdelningen och arbete- och 
lärandeavdelningen. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en underskottsprognos på- l 0,4 mlu som ligger i linje 
med det underskott som redovisades i bokslut 2018 på- 10, 1 mkr. Vård- och omsorgsnämnden 
har fattat beslut om att handlingsplan för budget i balans 2019 ska redovisas och behandlas vid 
nästa sairunanträde. 

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara näiru1dernas budgetar, d v s ingen 
prognos för kommunens totala resultaträkning görs i denna uppföljning. 

Ärendets beredning 
Nämndprognoserna har upprättats av respektive förvaltning och behandlats i respektive nämnd. 
Sammanställningen har gj01ts hos kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning från nämnderna (se protokollsbilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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



TK Månadsrapporter och årsprognos per 28 feb 2019 
Detta är årets första prognos från nämnderna till KS, ingen prognos upprättades i januari. 
Som jämförelse mot prognos februari anges slutl ig avvikelse mot budget i bokslut 2018. 

Sammanfattning 

Förvaltning 

Miljö- och byggnadsnämnd (MBF) 
Bildningsnämnd (BF) 
Vård - och omsorgsnämnd (VOF) *) 
Kommunstyrelse (KLF) 
Summa förvaltningar 

Avvikelse mot budget, mkr 
Prognos Bokslut 

helå r 2019 helår 2018 
per feb (ingen per jan) 

0,0 0,4 
0,0 -4,3 

- 10,4 -10,1 
0,6 -0,2 

-9,8 - 14,2 

Förändring 
prognos 

-0,4 
4,3 

-0,3 
0,8 
4,4 

*) VoN beslutar om handlingsplan för budget i balans vid nästa sammanträde. 

Budgeterat resultat 2019: 

Investeringsbudget KF:s beslut exkl TB: 
Utfall investeringsbudget t o m 28 feb: 
Utfall investeringsbudget, %: 

Befolkningsutveckling 

Förändring 1 jan - 31 dec 2018 
Förändring 1 nov - 31 dec 2018 

Tingsryd 2019-04-02 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

8,4 mkr 

54,9 mkr 
4,5 mkr 

80/o 

-44 
- 1 

12 407 (12 451) 
12 407 (12 408) 

Sid 

1 
3 
6 
10 

13 



~Tiru?sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(36) 

1 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-18 

Justerare 

§ 25 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2019-0349-041 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månaclsrapport för februari 
med årsprognos för helåret 2019 enligt bilaga 1. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och 
verksamhet då årsprognos för helåret 20 I 9 visar på en budget i balans. 

Beskl'ivning av ä1·cndet 

Riktpunkt för forbrulming till och med februari är 17 %. Ackumulerat utfäll, 
det vill säga vad söm hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 17,6 %. 
Totala bedömningen utifrån månadsrapport med helårspl·ognos är att miljö
och byggnadsnämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans 
för år 2019. 

Föreligger för~lag att miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna 
niånadsrapport för februari med årsprognos för helåret 2019. Vidai:e att 
nämnden i samband med detta behandlar frågan och beslutar om åtgärder 
ska vidtas gällande ekonomi och verksamhet. 

Bcslutsuuderlag 

I. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-03-15. 
2, Ekonomisk månadsrapport för februari med årsprognosnos för helåret 

2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbcslyrkande 



bilaga 1 MBN § 25 2019-03-18 

: ., Tingsl'}'clo 
kommun 

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT 
Miljö- och byggnndsn!imnden 
Februari2019 

Vcrlunmhct UlfnU lon-fcb 
Nin,nd 55 
OVl!u:-.·trkumhcl 72 
Milll>- 0<h hlhomkumhcl 317 
Llvsnicd,1 149 
TOTAL 593 

lnlHhlcr lnlnkler l•n-Ccb 
lh~ovcrksomh,1 231 
MilJO· t><h hllsovt1knmhcl 106 
Llv101,del 7 
1'0TAL 344 

rcrlodls,r•d budcct 

ln1HM1krn•• fdr nnlod,n 

Rllltpunlden llil' fcbrunrl m~nnd lir 17 procent nv hclArsbudgcten. 

100 
22-1 
115 
61 

560 

213 
279 
112 
604 

MIIJU-och byggna1lsnHm111lcu: fllrbrukning fllr periodcnjan- fcb ar 9,'2 procent. 

Dyggverltsnmhetcn: fllrbrukningen för periodcnjnn- fcb ör 5,3 procent. 

F~rbrul,nlnt o/, 
9% s,~ 

30% 
•10% 
18% 

DIIC nlr nrrlodm 
18 

-173 
-105 
-260 

Uud2tl l1tl&r 
600 

1346 
10•17 
368 

3361 

lniilkllkr•v l1t!Ar 
1279 
1673 
669 

3621 

2019-03-15 

Poulln• l1ot-1lrilm 

Ekonom 

Procnrul019 

3361 

Pro2no12019 

3621 

De fllrvänlode intaktcma fllr perioden nr 213 tkr och hittills flr intuktcma 231 tkr. Differensen fllr periodens intakter Ur+ 18 tkr. 
Vcrksamhelskostnadema Ur I nivå med riktpunkten. 

Mlljlivnltsnmhctcn: lllrbrukningen lllr perioden jon- feb «r 30,3 procent. 
De förväntade inlUktema rur perioden Hr279 lkroch hittills HrintAklema 106 tkr. Differensen för periodens intukterUr • 173 tkr. 
Vcrksnmhclskostnadema Hr i nivå med riktpunkten. 
Verksamheten överstiger riklpunklen fclr fcbmari mAnad eftersom de fllrvllnlede inrnkteru inte Or inkomna. 

Llvs111edelsve1·ltSnmhctcn: filtbrukningen för perioden Jan- fcb ar 40,4 procent, 
De förväntade intukteme för perioden Or 112 tkr och hittillsflrintnktcnra 7 tkr. Differensen for periodens intnkler Nr• 105 lkr. 
Verksamhetskostnadcma lir I nivå med riktpunkten. 
Verksamheten överstiger riklpunklcn fllr februari mAnnd eftersom de fllrvUntade fntUktcra inte ar Inkomna. 

Total (lir 11111W- ocl1 hyggnadsnUmndcn: 
N~mnden har en ekonomi som ligger i fas med riktpunkten på 17,6 procent för Rlrbmkningcn under periodenjan- feb. De tolulu intaktcma för 
perioden ar 34~ tkr och ilUDktskrnvet fllr perioden llr 604 tkr, vilket ger en differens på - 260 tkr. De totala vcrksomhcrskostnademo ffr i nivå 
med riktpunken. 



~ Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

/1f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 

§ 16 

Ekonomisk rapport 
DmBN/2019:80 1.4.1 

Beslut 

2019-03-19 

1. Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för februari med 
årsprognos för helåret 2019 enligt bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och 
verksamhet då årsprognos för helåret 2019 visar på en budget i balans. 

Beskrivning av ärendet 

'3 

Helårsprognosen i månadsrapporten för febrnari baserar sig på uppföljning 
från samtliga operativa chefer och budgetansvariga i våra centrala 
verksamheter. 

Riktpunkt för förbrulming till och med februari är 16,7 %. Ackumulerat 
utfall, det vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 
16,4 %. Bildningsförvaltningens totala bedömning utifrån månadsrappmt 
med helårsprognos är att bildningsnämnden har förutsättningar för att 
redovisa en budget i balans för år 2019. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna månadsrapport för 
februari med årsprognos för helåret 2019. Vidare att nämnden i samband 
med detta behandlar frågan och beslutar om åtgärder ska vidtas gällande 
ekonomi och verksamhet. 

MBL-information har ägt rum den 14 mars 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-03-15. 
2. Ekonomisk månadsrapport för februari med årsprognos för helåret 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestydrande 

- --·-·--· .. ·- - . .. - . ----- -- · 



t-hv tOl9 : 151 

Hr-

bilaga 1 BN § 16 2019-03-19 

Verlcsamhetsomräden: 

Politisk verksamhet 

Bibliotek 

Musik- och kullurskola 

Fritidsgårdar 

Förskola 

Pedagogisk omsorg 

Frilldshem 

Förskoleklass 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Central administration 

Nettokostnad 

Brutto Jntiikflkostnad: 

lnl!lkter 

Personalkostnader 

övriga kostnader 

Nettokostnad 

t?o 

Ekonomisk månadsrapport 

Bildningsnämnden 
Februari 2019 

Månad: 

Riktpunkt: 

Ustuttag: 

Årsbudget Acl< utfall 

2019 tom 28/2 

675 149 

8 084 880 

3685 483 

630 43 

63 740 11 613 

299 45 

13017 2 284 

6652 1 230 

124 364 21 678 

58 749 7 786 

6690 842 

286 485 47032 

-32 018 -5 022 

172 467 30 741 

146 036 21313 

286 485 47 032 

Februari 

16,7% 

2019-03-15 

Förbrukning 

% 

22,1 

10,9 

13,5 

6,8 

18,2 

15,1 

17,6 

18,5 

17,4 

13,3 

12,6 

16,4 

15,7 

17,8 

14,6 

16,4 

Årsprognos Prognos 

2019 avvikelse 

675 0 

7 684 500 

3 085 500 

530 100 

66240 -2 500 

299 0 

12 017 1 000 

6 752 -100 

122 364 2 000 

60 749 -2 000 

6190 600 

286 485 0 



Ekonomisk månadsrapport 

Kommentar till utfall 

Bildningsnämnden 
Februari 2019 

M~nad: 

Riktpunkt: 

Listuttag: 

Februari 

16,7% 

2019-03-15 

Personalkostnader är den i särklass största posten i bildningsnämndens budget 
med ett utfall på 17,8 % efter februari månad. Detta tyder på att förvaltningen med 
nuvarande personalstyrka vid utgången av läsåret 2018/19 kommer visa ett 
negativt resultat. Det är framförallt inom förskolans verksamhet som antalet barn 
ökat kontinuerligt under de senaste 5 åren, och fortsätter att öka enligt prognos*. 
Volymökningar i denna takt har en uppenbar direkt påverkan på personal, material 
och lokaler, men även på ett utökat behov och kostnader för lokalvård och måltider 
som påverkar verksamhetens kostnader. 

2015: 499 barn 
2016: 542 barn 
2017: 527 barn 
2018: 594 barn 
2019: 570 barn 
2020: 584 barn* 

Det faktum att budgetår och skolår inte följer varandra gör att organisationen 
under ett år kan se olika ut. Det ekonomiska budgetåret innefattar två halva 
läsårsperioder och märkbara skiftningar mellan årskullar är inget ovanligt. Att 
nämnden inför läsårsstarten 2019/20 går in med ett negativt resultat kommer 
under läsåret mötas av en lägre tjänstefördelning i förskolan då höstens 
barnprognoser påvisar en sådan möjlighet (utan att sänka personaltätheten med 
5,4 barn/anställd). 

Utfallet för "övriga kostnader" uppgår endast till 14,6 % och förklaras främst av det 
hittills låga utfallet för gymnasieverksamhetens köp av utbildningplatser i andra 
kommuner och på fristående gymnasieskolor. 

Prognos för helåret 

Heiårsprognosen i månadsrapporten för februari baserar sig på uppföljning från 
samtliga operativa chefer och budgetansvariga i våra centrala verksamheter. 

Riktpunkt för förbrukning tom februari månad är 16,7 %. Ackumulerat utfall, dvs 
vac;I som .hittills föron.1kats i r~dovisnirmen 1-1ppgår till 16,4 %. Förvaltnir:igens totala 
bedömning utifrån månadsrapporten med helårsprognos är att nämnden har 
förutsättningar för att redovisa en budget i balans för 2019. 



~ Tinasryds 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 

6 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-26 

§ 22 

Budget i balans 2019 
Dnr VON/2019:65 1.4.1 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar emot infmmation om arbetet med 
handlingsplan för budget i balans 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra en översyn av 
samtliga köpta platser och placeringar som inte sker i egen regi. 
Översynen redovisas för individutskottet senast i maj för eventuella 
ställningstaganden. Därefter sker redovisning för nämnden i juni. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att handlingsplan för budget i 
balans 2019 ska redovisas och behandlas vid nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
I den ekonomiska månadsrappmten efter februari (bilaga 1) prognostiserar 
vård- och omsorgsnäfrmden ett underskott om 10 428 mkr. När den 
ekonomiska rappo1ten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten 
ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa 
ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av 
innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det 
andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rappmten 
framlades för nämnden. Beslutet ska, om möjligt, vara så utformat att 
nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en 
överensstämmelse med budgeten. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med 
berörda nämnder före genomförandet. 

Utifrån ovanstående tär vård- och omsorgsnämnden en muntlig genomgång 
av olika delar i verksamheten som kommer att behöva en genomlysning för 
att tiäthilden slca lcunna ·fatta b-eslut i april. ·-· ·---- -

I Utdrngsbcstyrkandc 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-26 

§ 22, f01ts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgschef 2019-03-25 
Bilaga 1 Ekonomiskmånadsrapp01t, VON februari 2019 
Information vid sammanträdet Arbete för budget i balans, vård- och 
omsorgschef 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Karlsson (C) yrkar om ajournering. 

Sammanträdet ajourneras. Sammanträdet återupptas. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

Justern)V I ;t I I Utdrngsbestydamde 

10(17) 



Ekonomisk månadsrapport 

Vård- och omsorgsnämnden 
Februari 2019 

Månad nr: 2 Llstutta g: 2019-03-25 

Riktpunkt% månad: 16,7% 

Ansvars kod Arsbudg Ack. Utfall Förbruk Ars- Prognos 

2019 tom 28/2 % prognos avvikelse 

AnsvarsomrtJden 
FC centralt ansvar 51000 9617 1 095 11,4 9 617 0 
Hanläggare Sol och LSS 51010 5307 685 12,9 5 307 0 
FC centralt ansvar ÄO 51200 9187 2 045 22,3 9400 -213 
FC centralt ansvar ÅO 51209 42 758 7 439 17,4 42 758 0 

Resursen 51208 2 343 425 18,1 2400 -57 
SB örnen avd. 4-5 51210 4456 878 19,7 4 550 -94 
SB örnen avd. 1-3 51211 23 538 4 384 18,6 24 000 -462 
HT Tingsryd 82 och Solglimten 51212 10 856 2 214 20,4 11 000 -144 
HT Tingsryd A 1 51213 6930 1 044 15,1 6930 0 

SB Solängen 51220 15 633 3 347 21,4 16 000 -367 
HT Ryd 51221 2 248 105 4,7 2248 0 

SB Ålmegården 51230 13 200 2 367 17,9 13 200 0 

HT östra 51240 2777 879 31,7 4 000 -1 223 
SB Konga Allhus 51250 11 480 2 117 18,4 11 480 0 

SB Solhaga och HT Väckelsång 51260 13210 2 541 19,2 13 400 -190 
SB Äppelgården och HT Urshull 51270 15 304 3 052 19,9 17 000 -1 696 

FC centralt ansvar OF 51300 9 718 2 664 27,4 15 700 .5 982 

LSS boende Tingsryd/ Urshull 51352 15 512 2 479 16,0 15 512 0 

PA. LSS. Mullvaden och Snlcken 51353 11 190 4 002 35,8 11190 0 
LSS boende Väckelsång 51360 12125 1 818 15,0 12 125 0 

PA. LSS. Björkdungen och Kometen 51370 11625 1 936 16,7 11625 0 
Stödteamet, Arbetsstyrkan och NP 51380 10720 1 713 16,0 10 720 0 

Sjuksköterskor 51400 23 944 4146 17,3 23 944 0 

Rehab 51410 10 865 1 638 15,1 10 865 0 

Nettokostnad 294 643 65 013 18,7 304 971 -10 428 

Brutto intäkt/kostnad: 

Intäkter -52 132 -12 539 24,1 

Personalkostnader 257 289 44 073 17,1 

övriga kostnader 89169 23470 26,3 

Nettokostnad 294 326 66 004 18,7 

Kommentarer 
- -- 4" -· -
Utfall perioden 
Riktpunkten för perioden januari- februari är 16,7 procent. Vård- och omsorgsnämnden har en 
förbrukningsnivå på 18,7 procent. Det är en förbrukning på 2 procentenheter över riktpunknten och 
motsvarar en summa på 5 891 tkr. 

--Att intäkterna är högre än förväntat-beror på högre intern omfördelning från central budget-till särskilt - •-· - - ·--- - -
boende och hemtjänst. Personalkostnaderna ligger 0,4 procentenheter över riktpunkten. övriga kostnader 
har en förbrukning som ligger högt över riktpunkten. Förbrukningen ligger på 26,3 procent. 



Prognos helår 2019 

Prognosen för helåret 2019 beräknas till ett underskott med 10,4 mkr för Vård- och omsorgsnämnden. 
Helårsprognosen baseras på områdeschefernas och förvaltningschefens prognos utifrån den enskildes 
ansvarsområden. Alla chefer ska lämna in en månadsprognos som sammanställs av ekonom. 

Sammanfattning 

Kostnaden för köp av färdtjänst påverkar utfallet negativt för ansvar 51200 (FC centralt ansvar ÅO), då 
den här typ av kostnad är svår att påverka. Det samma gäller köp av vård som påverkar utfallet mycket 
negativt för ansvar 51300 (FC centralt ansvar OF). 

Ansvar 51210 (SB örnen avd. 4-5) och 51211 (SB örnen avd. 1-3) har kostnadsökningar som behöver 
analyseras närmare med områdescheferna. Ungefär 10 procent av budgeten för verksamhetskonstnader 
för ansvar 51211 kommer att flyttas till 51210, då nya beslut om att kostnaderna på örnen ska fördelas 
med 20 procent på vardera avdelning. 

Ansvar 51212 (HT Tingsryd 82 och Solglimten) beräknar underskott gällande personalkostnader som 
delvis ska belasta ansvar 51213 (HT Tingsryd A 1 ), vilket på tota len kräver genomgång med 
områdescheferna. 

Ansvar 51220 (SB Solängen) och ansvar 51240 (HT östra) beräknar stora underskott som behöver 
närmare förklaring i kommande prognoser. Både budget, redovisning och verksamhet behöver 
genomgång. 

Ansvar 51260 (SB Solhaga och HT Väckelsång) och 51270 (SB Åppelgården och HT Urshult) har en 
högre vårdtyngd och därmed ökat bemannningen vid behov, vilket har ökat kostnaderna. 

Ansvar 51353 (PA. LSS. Mullvaden och Snicken) har en hög förbrukning över riktpunkten, 35,8 procent. 
Dock förväntas ett bidrag från Migrationsverket på ca 7 mnkr för hela året och försenade intäkter från 
Försäkringskassa för perioden. Prognosen är budget i balans för ansvaret. 

Anställda som inte har plockat ut sina semesterdagar under 2018 fick_ 1,-11 dessa i pengar under februari 
månad 2019. Totalt för Vård- och omsorgsförvaltningen är det en summa på 237 tkr som belastar 
perioden. 



~T.iru?sryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-25 

§ 92 

34 (73) 

~D 

Ekonomisk uppföljning per 28 februari för kommunstyrelsen 
KS/2019:566 1.4.1 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning redovisar ekonomisk 
uppföljning per 28 februari för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 28 febrnari för kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltning (Klf) 
Jan-Feb 2019 

A llxxx 

Månad nr: 2 
Riktpunkt% månad: 16,7% 

Listuttag: 2019-03-12 

Budget 

KF 2019 

TB Arsbudg Redovisat Förbruk Ars- Prognos Tidigare progn 

2019 2019 tom 28/2 % prognos awikelse avvikelse mån 

Avdelningar: 

Kommunchef/gemensamt 1 827 0 1 827 408 22,3 1 82T 0 

Kansliavdelning 11 007 109 11 116 1 681 15,1 11 116 0 

Utvecklingsavdelning 18 866 146 19 012 2 500 13,1 19 012 0 
Ekonomiavdelning 7 971 237 8208 1 663 20,3 8 208 0 

Personalavdelning 10 215 153 10 368 1 323 12;8 10 068 300 

Arbete- och lärandeavdelning 48195 1 050 49 245 10 953 22,2 48 879 366 

Tekniska avdelningen (skattefin) 32 196 263 32459 7 647 23,6 32 526 ·6.1 

Nettokostnad 130 277 1 958 132 235 26175 19,8 131 636 599 

Brutto Intäkt/kostnad: 

Intäkter -238 742 0 -238 742 -31 101 13,0 -238 354 -388 

Personalkostnader 120 064 1 958 122 022 20 887 17,1 121 321 701 

övriga kostnader 248 955 0 248 955 36 389 14,6 248 669 286 

Nettokostnad 130 277 1 958 132 235 26175 19,8 131 636 599 

Kommentarer 

Utfall perioden 
Redovisad nettokostnad för perioden uppgår till 26 175 tkr i förhållande till en årsbudget på 132 235 tkr, en 
förbrukning på 19,8 % t o m februari. Riktpunkten (RP) är _16, 7 %. Avdelningarna KG gemensamt och ekonomi 
redovisar ett något högre utfall under perioden än RP, vilket i huvudsak förklaras av att fakturering mot bolagen 
sker först vid april månads utgång {delår 1) för utförda tjänster enligt avtal. Kansli-, personal-, och 
utvecklingsavdelning redovisar en lägre förbrukning under årets första månader. Gemensamt för dessa 
avdelningar är att större kostnader uppstår först senare under året, exempelvis EU-val, stöd till föreningar och 
studieförbund, turism, arbetsledardagar, friskvård, utbildningar för arbetsledare, skyddsombud m fl kostnader. 

· Våra större avdelningar inom klf, avdelningen för arbete- och lärande samt tekniska (skattefin) redovisar en högre 
förbrukning än RP. När det gäller arbete- och lärande så är det enheterna inom IFO och arbetsmarknad som 
redovisar högre förbrukning. Inom barn- och familj förklaras det högre utfallet i huvudsak av fler placeringar och 
högre personalkostnader, men även av eftersläpning på intäktssidan. Inom IFO vuxen har vi en högre förbrukning 
för institutionsvård vuxna, försörjningsstöd samt något högre personalkostnader. Vuxenutbildningens 
verksamheter ligger sammanfattningsvis nära budget för perioden. När det gäller arbetsmarknadsenheten så 
ligger personalkostnader och övriga kostnader inom anvisad budgetram för perioden, medan vi har en viss 
eftersläpning gällande intäkterna, vilket påverkar den totala förbrukningen. 

När det gäller tekniska avdelningen anges att poster som sticker ut i perioden är ett postivt resultat från mark och 
exploatering efter försäljning av en tonit. Kostnaden för projekteringsingenjören ligger på kostnader som inte 
reglerats mot kommande bidrag vilket kommer att justeras efter hand. På måltid finns en betydande procentuell 
avvikelse redovisad. Resultatet påverkas av att en lokalhyra har fakturerats två gånger vilket kommer att regleras 
framöver. Resultatet på måltid påverkas av också av att ersättning för extratjänster släpar vilket regeleras över lid. 
Lokalvården har varit tvugna att göra en del fördyrande åtgärder för att möta upp främst arbetsmiljöbehov. Inom 
gata/park är både utfall och prognos mycket osäker då processerna för att få in underlag Inte är klara och under 
utveckling. 
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0 

0 

0 



Prognos helår 2019 
Kommunledningsförvaltningen och dess avdelningar kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos 
som lämnats för februari månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på 599 tkr, se 
sammanställningen ovan . Två avdelningar prognostiserar ett visst överskott, det är personalavdelningen där det f 
n är en vakant tjänst under våren, vilket bedöms påverka resultatet positivt med uppskattningsvis 300 tkr. 
Rekrytering har pågått under perioden och tillsättning är beräknad till juni månad. Inom arbete- och lärande 
redovisar samtliga enheter en budget i balans med marginella överskott, vilket sammantaget ger ett överskott på 
366 tkr. Tekniska avdelningen bedömer att det finns förutsättningar och möjlighet för att redovisa en budget i 
balans fram till årets slut på totalen. I prognosen för tekniska redovisas ett mycket marginellt underskott på - 67 
tkr. 

Åtgärder vid underskott/avvikelser 
Inga åtgärder då prognosen för februari redovisar en budget i balans utan underskott. 

Sammanfattning 
Med nu kända förutsättningar och bedömningar som gjorts i prognoserna från varje avdelning, kommer 
kommunledningsförvaltningen att redovisa en budget i balans med en positiv budgetavvikelse på 599 tkr. 

Detta är årets första ekonomiska rapport med helårsprognos för klf. I början på året finns en viss osäkerhet kring 
vissa intäkts- och kostnadsposter, och hur de kommer att utvecklas under resten av året för avdelningarna. Men 
genom att sätta fokus på strategiskt viktiga budget- och redovisningsposter och genom god intäkts- och 
kostnadskontroll ökar förutsättningarna för att klara en budget i balans och för en bättre prognossäkerhet. 

Jämförelse f g prognos 
Ingen prognos har upprättats för klf i januari i enlighet med nuvarande riktlinjer och rapporteringsrutiner. 

----------------------------------~ 



Befolkningsstatistik 

Period/datum 

2014 (31 dec) 
2015 (31 dec) 
2016 (31 dec) 
2017 (31 dec) 
2018 (31 dec) 

Medel 5 ;jr 

2014 
31 mars 2014 
30 juni 2014 
30 sept 2014 
31 dec 2014 
2015 
31 mars 2015 
30juni 2015 
30 sept 2015 
31 dec 2015 
2016 
31 mars 2016 
30juni 2016 
30 sept 2016 
31 dec 2016 
2017 
31 mars 2017 
30juni 2017 
30 sept 2017 
31 dec 2017 
2018 
31 mars 2018 
30juni 2018 
30 sept 2018 
31 dec 2018 

Per 1 november: 
Antal inv 1 nov 2011 
Antal inv 1 nov 2012 
Antal inv 1 nov 2013 
Antal inv 1 nov 2014 
Antal inv 1 nov 2015 
Antal inv 1 nov 2016 
Antal inv 1 nov 2017 
Antal inv 1 nov 2018 

Budgeterat 1 nav 2018 
Utfall i förh till budget 

Antal 
invånare 

12 198 
12 260 
12 393 
12 451 
12 407 

12 152 
12 172 
12 155 
12 198 

12 226 
12 289 
12 292 
12 260 

12 322 
12 360 
12 334 
12 393 

12 382 
12 422 
12 411 
12 451 

12 435 
12 428 
12 422 
12 407 

12 205 
12 164 
12 141 
12 155 
12 278 
12 344 
12 413 
12 408 

12 488 

Ack 
förändr 
fr 1 jan Födda 

42 120 
62 108 

133 127 
58 116 

-44 125 

50 119 

-4 23 
16 47 
-1 89 
42 120 

28 27 
91 55 
94 86 
62 108 

62 32 
100 59 

74 96 
133 127 

-11 27 
29 55 
18 91 
58 116 

-16 31 
-23 64 
-29 99 
-44 125 

-38 Budget 2012 
-41 Budget 2013 
-23 Budget 2014 
14 Budget 2015 

123 Budget 2016 
66 Budget 2017 
69 Budget 2018 
-5 Budget 2019 

75 Budget 2019 
-80 

13 

Födelse- Flyttn .-
Döda netto In Ut netto 

161 -41 725 642 83 
192 -84 813 667 146 
179 -52 790 605 185 
176 -60 858 740 118 
163 -38 688 694 -6 

174 -55 775 670 105 

45 -22 165 147 18 
84 -37 346 293 53 

116 -27 536 510 26 
161 -41 725 642 83 

63 -36 214 159 55 
117 -62 447 294 153 
153 -67 655 494 161 
192 -84 813 667 146 

41 -9 176 105 71 
77 -18 356 238 118 

125 -29 534 431 103 
179 -52 790 605 185 

60 -33 195 173 22 
97 -42 367 296 71 

133 -42 599 539 60 
176 -60 858 740 118 

36 -5 144 155 -11 
83 -19 331 335 -4 

121 -22 512 519 -7 
163 -38 688 694 -6 



Ärende 30 
Disponerande av medel 
avsedda för kulturella insatser 
enligt testamente 



Tingsryds 
kommun 
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tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-02 

Justerare 

§ 20 

Disponerande av medel enligt testamente 
Dm: KS/2019:467 3.9.3 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram 
förslag till kulturella insatser som ska finansieras av testamentsgåvan 
med bö1jan år 2019. 

2. Förslag på kulturella insatser ska tas fram va1je år så länge pengarna 
räcker. Detta ska åtföljas av förslag till budget. 

3. Kommunstyrelsen beslutar om kulturell insats utifrån förslag från kultur
och fritidsutskottet. 

4. Kommunstyrelsen beslutar om budget för insatsen för innevarande år. 

5. Kultur- och fritidsutskottet genomför den av kommunstyrelsen beslutade 
kulturella insatsen. Utskottet har härvid rätt att ta in extern expe1iis 
och/eller konsulter. 

6. Rapp01iering/ Återkoppling 
Kultur- och fritidsutskottet rapp01ierar årligen till kommunstyrelsen om 
genomförd kulturell insats. Detta innefattar även en ekonomisk rapp01i. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 (dm KS/2018:12) att ta emot 
testamente efter Sven-Eric Johansson med det förbehåll som är stipulerat 
däri. 

Testamentet är godkänt av Allmänna Arvsfonden och övriga universella 
testamentstagare. 

I testamentet, upprättat 2002-01-24, har Sven-Eric Johansson testamenterat 
10% av kvarlåtenskapen till Tingsryds kommun att användas för kulturella 
insatser. Man får inte tänja på begreppet kulturella insatser (punkt Di 
testamentet). 

Med tanke på den precisa skrivningen i testamentet torde kultur- och 
fritidsutskottet ges befogenhet att ta fram förslag på lämpliga kulturella 
insatser. 

I UtdragsbeslJ"kande 



Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-04-02 

§ 20 forts 
KS/2019:467 3.9.3 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kansliavdelningen i samråd med 
utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-15 
Testamente 
Bouppteckning och arvskifte 
Möte med advokat 
Mötesanteckningar mm 
Beslut Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 42 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingschef 
Beredande tjänsteman 

l~ I n 
I Utdcagsbescyd<ande 

19 (21) 



~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE ---- --- - ___ J (2) - - -- - ---

2019-03-15 Dnr: KS/2019:467 

Till Kultur- och fritidsutskottet 

Testamente - arv för kulturella insatser 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till 
kulturella insatser som ska finansieras av testamentsgåvan med bö1jan år 2019. 

2. Förslag på kulturella insatser ska tas fram vaije år så länge pengarna räcker. Detta 
ska åtföljas av förslag till budget. 

3. Kommunstyrelsen beslutar om kulturell insats utifrån förslag från kultur- och fri
tidsutskottet 

4. Kommunstyrelsen beslutar om budget för insatsen för innevarande år. 

5. Kultur- och fritidsutskottet genomför den av kommunstyrelsen beslutade kulturella 
insatsen. Utskottet har härvid rätt att ta in extern expe1iis och/eller konsulter. 

6. Rapportering/Åter koppling 
Kultur- och fritidsutskottet rapporterat· årligen till kommunstyrelsen om genomförd 
kulturell insats. Detta innefattar även en ekonomisk rappo1i. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 ( dnr KS/2018: 12) att ta emot testamente efter 
Sven-Eric Johansson med det förbehåll som är stipulerat däri. 

Testamentet är godkänt av Allmänna Arvsfonden och övriga universella testamentsta
gare. 

I testamentet, upprättat 2002-01-24, har Sven-Eric Johansson testamenterat 10% av 
kvarlåtenskapen till Tingsryds kommun att användas för kulturella insatser. Man får inte 
tänja på begreppet kulturella insatser (punkt D i testamentet). 

Med tanke på den precisa skrivningen i testamentet torde kultur- och fritidsutskottet ges 
befogenhet att ta fram förslag på lämpliga kulturella insatser. 

Ärendets beredning 
- Är·eridefhar beretts ~å-k~risiiävdelmngen rs-innråd med-utvecklingsavdelningei -- --_---_ 

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 



Beslutsunderlag 
Testamente, bouppteckning mm 
Beslut KS 2018-02-19, § 42 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anna Arvidsson 
Handläggare 
Kansliavdelningen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Henrik Paulsson 
Utvecklings chef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

- - -2(2) 

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



~ Tfugsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

\ 
\..,....--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-19 

§ 42 

Angående mottagande av testaniente 
Dnr 2018/12 868 

Beslut 

12 (43) 

1. Kommtmstyrelsen beslutar att ta emot testamentet med det förbehåll 
som är stipulerat i det. 

2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande och t f kommunchefen att föra dialog med personer som 
kände testani.entsgivaren. 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun har angetts som universell testamentstagare efter Sven
Eric Johansson. I testamentet föl'eskrivs att kvarlåtenskapen som tillfaller 
kommunen ska användas till kulturella insatser och att det inte får tänjas på 
det begreppet. 

Beskrivning av ärendet 

Sven-Eric Johansson hade vid sin bortgång ett testamente som inkluderade 
bland annat Tingsryds konunun som testamentstagare. Detta testamente var 
dock ej bevittnat vilket gjorde att det fo1mellt inte var giltigt. Med l~älp av 
advokat Johan Isaksson lämnade testamentstagarna in en begäran till den 
Allmänna arvsfonden om att de skulle avstå från arvet. Denna begäran 
bifölls under slutet av 2017 och därefter har advokat Johan Isaksson fortsatt 
att jobba med avvecklingen av dödsboet. Då det är ett antal testamentstagare 
och ett par fastigheter inblandat i processen så har det tagit lite tid för att 
göra det rätt och riktigt men det är snart färdigt. På begäran av advokaten 
lämnas nu ärendet till Kommunstyrelsen Tingsryds kommun för beslut om 
att ta emot detta testamente med den föreskriften som följer i testamentet. 

Beslutsnnderlag 

1. Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall 
2. Skrivelse från ordförande i Södra Sandsjö hembygdsförening, 2018-

01-09 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-05 § 63 

I Otdragsbcstyrkandc 



l!J 'IDiingseyruJ · kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

§ 42 forts. 

Beslutet skickas till 
Advokat Johan Isaksson 
Ekonomichefen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43) 

2018-02-19 

I Otdragsbestydcande 



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kristoffer Ekvall 
047744113 

krisloffer.ekvall@lingsryd .se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (A-M-D) 

Till Kommunstyrelsens arbetsut
skott 

Ang. testamente efter Sven-Eric Johansson 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun är en av mottagama i testamentet från Sven-Eric Johansson. Då det 
inte fanns några legala arvingar skulle kvarlåtenskapen tillfallit Allmänna arvsfonden. 
På uppdrag av de universella testamentstagama skickade advokat Johan Isaksson en 
sbivelse med begäran om avstående av arv till Allmänna arvsfonden vilket de beslutade 
att bifalla. 

Därefter har advokat Johan Isaksson f011satt med avvecklingen av dödsboet på uppdrag 
av testamentstagama. I dödsboet finns det såväl lös som fast egendom vilket gör att det 
tar lite längre tid att skifta ut egendom till testamentstagama. 

Advokat Johan Isaksson har begäl1 att Kommunstyrelsen i Tings1yds kommun fattar ett 
fo1mellt beslut om att ta emot detta arv enligt önskemål genom testamentet vilket jag 
föreslår göras. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kristoffer Ekvall 
Överfö1myndarhandläggare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box8B 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



Ärende 32 
Tingsryds Rid- och körklubbs 
ansökan om kommunal 
borgen och bidrag till 
investeringar 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 110 

Tingsryds Rid- och Körklubbs ansökan om kommunal 
borgen och bidrag till investeringar 
Dm KS/2019:536 10.10.4 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansökan om kommunal borgen 
innebärandes att Tingsryds kommun tecknar borgen så som för egen 
skuld för det lån om 1 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, som föreningen avser upptaga. 

2. Som villkor för borgen gäller att borgensåtagandet gäller i 10 år från och 
med undertecknandet och att föreningen ska göra amorteringar om minst 
100 000 kronor per år. Som ytterligare villkor gäller att föreningen till 
säkerhet för kommunens åtagande överlämnar pantbrev, bankgaranti 
eller motsvarande säkerhet i fastigheten motsvarande lånebelopp samt 
att det åligger föreningen att tillse att fastigheten har en betryggande 
föi·säkring. 

3. Föreningen ska lämna ekonomisk rapport till kommunens 
ekonomiavdelning en gång per år under borgenstiden. 

· · · 4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
utöver borgensåtagandet erbjuda möjligheten till ett kommunalt lån, 
eller en annan form av bidrag som i så fall kan lyftas in i arbetsprocessen 
för budget 2020. 

5. Infmmera föreningen om beslutet avseende planprogram för fastigheten 
Mårslycke 1 :29 m.fl (SBN 2017 § 198), med syfte att avråda från 
investeringar på den kommunala fastigheten före det att planprogrammet 
klargjort framtida användning för aktuell mark. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Rid- och Körklubb (Tirk) har 2019-03-18 inkommit med ansökan 
om bidrag för investeringar i verksamhet och anläggningar. I sin ansökan 
uttrycker föreningen en vilja att genomföra totala investeringar om 
2 392 000 kr varav övertagandet av ridskoleverksamheten är det mest akuta 

· - vilket-framkommit-i ·dialogen med·föreningen. - · --- · · - - -

I Utdragsbestyrl<ande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 110 f misättning 

Föreningen äger och driver sin egen anläggning. Som ett stöd för sin 
verksamhet och framför allt drift av anläggningen så erhöll föreningen under 
2018 ett verksamhetsstöd på 235 000 kr. När föreningen har genomfö1i ett 
öve1iagande av ridskoleverksamheten i föreningsregi, kan möjligheter finnas 
att söka och bevilja ett något stöne belopp för verksamhetsstöd från och 
med år 2020, då deras ideella verksamhet är utökad. Det är dock inte möjligt 
att avgöra exakt belopp i nuläget då förutsättningarna för hur verksamheten 
kommer att bedrivas inte är klara och det inte är möjligt att föregå kultur
och fritidsutskottets beslut i kommande ärenden. 

Ansökan består av två delar riktade till Tingsryds kommun. Dels en begäran 
om kommunal borgen om en miljon kronor, dels en begäran om ett riktat 
bidrag om en miljon kronor. 

Begäran om ett direkt bidrag på en miljon kronor överstiger vida taket för 
investeringsstöd inom Tingsryds kommuns system för föreningsbidrag. 
Taket är satt till 25 000 kr per förening för planerad investering och kan 
sökas en gång per år. Tirk tar dock ett stoli ansvar för sin självägda 
anläggning och bedriver en omfattande verksamhet till glädje för 
medborgare och näringsliv. Kommunstyrelsens arbetsutskott har visat en 
tydlig viljeinriktning att hitta en väg fram för att hjälpa föreningen i sina 
utvecklingsambitioner. 

I sin ansökan anger föreningen att de avser att investera över 400 000 kr i 
.. ridstigar och rasthagar som i .huvudsak ligger på kommunal mark och 

fastigheten Mårslycke 1 :29. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att 
genomföra ett planprogram för fastigheten Mårslycke 1 :29 m.fl. och 
föreningen bör därför informeras om detta beslut och avrådas från att 
investera stora belopp i området innan dess att planprogrammet genomfö1is. 
Gällande planering pekar på att planprogrammet kommer att stalias upp 
under innevarande år. 

Arendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samråd med ekonomichef 
och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ansökan har föregåtts av ett möte med föreningen på deras anläggning där 
kommunchef, utvecklingschef, miljö och byggnadschef samt 
kommunstyrelsens ordförande deltog. Ett uppföljande möte har skett hos 
Tingsryd-kommun efter att den formella-ansökan skickats-in, där-
ekonomichef; utvecklingschef och kommunstyrelsens ordförande deltog. 

Ansökan har även muntligen diskuteras med kommunstyrelsen 
arbetsutskott. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (38) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 

Justerare 

§ 110 fortsättning 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Patrick Ståhlgren yrkar bifall till förslag till beslut med följande tillägg: 

Som ytterligare villkor gäller att föreningen till säkerhet för kommunens 
åtagande överlämnar pantbrev, bankgaranti eller motsvarande säkerhet i 
fastigheten motsvarande lånebelopp samt att det åligger föreningen att tillse 
att fastigheten har en betryggande försäkring. 

Besluts gång 

Ordförande finner arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse ekonomichef & utvecklingschef, 2019-04-02 
2. Inkommen ansökan, Dnr KS/2019:536 
3. Beslut om planprogram för Mårslyckeområdet SBN 2017 §198, Dnr 

2017-0812-211 

I Utdrags bestyrkande 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 
 

 Datum 2019-04-02 
 
 

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 Kommunstyrelsen 
 
 
Beslut om bidragsansökan för investeringar från Tingsryds Rid- och Kör-
klubb  
Dnr KS/2019:536 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansökan om kommunal borgen innebärandes att Tings-

ryds kommun tecknar borgen så som för egen skuld för det lån om 1 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, som föreningen avser upptaga. 

2. Som villkor för borgen gäller att borgensåtagandet gäller i 10 år från och med under-
tecknandet och att föreningen ska göra amorteringar om minst 100 000 kronor per 
år. Som ytterligare villkor gäller att föreningen till säkerhet för kommunens åta-
gande överlämnar pantbrev i fastigheten motsvarande lånebelopp samt att det ålig-
ger föreningen att tillse att fastigheten har en betryggande försäkring.  

3. Föreningen ska lämna ekonomisk rapport till kommunens ekonomiavdelning en 
gång per år under borgenstiden. 

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att utöver bor-
gensåtagandet erbjuda möjligheten till 1. ett kommunalt lån, eller 2. en annan form 
av bidrag som i så fall kan lyftas in i arbetsprocessen för budget 2020. 

5. Informera föreningen om beslutet avseende planprogram för fastigheten Mårslycke 
1:29 m.fl (SBN 2017 §198), med syfte att avråda från investeringar på den kommu-
nala fastigheten före det att planprogrammet klargjort framtida användning för aktu-
ell mark. 

 
Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Rid- och Körklubb (Tirk) har 2019-03-18 inkommit med ansökan om bidrag 
för investeringar i verksamhet och anläggningar. I sin ansökan uttrycker föreningen en 
vilja att genomföra totala investeringar om 2 392 000 kr varav övertagandet av ridskole-
verksamheten är det mest akuta vilket framkommit i dialogen med föreningen.  
 
Föreningen äger och driver sin egen anläggning. Som ett stöd för sin verksamhet och 
framför allt drift av anläggningen så erhöll föreningen under 2018 ett verksamhetsstöd 
på 235 000 kr.  När föreningen har genomfört ett övertagande av ridskoleverksamheten i 
föreningsregi, kan möjligheter finnas att söka och bevilja ett något större belopp för 
verksamhetsstöd från och med år 2020, då deras ideella verksamhet då är utökad. Det är 
dock inte möjligt att avgöra exakt belopp i nuläget då förutsättningarna för hur verksam-
heten kommer att bedrivas inte är klara och det inte är möjligt att föregå kultur- och fri-
tidsutskottets beslut i kommande ärenden. 
 

~Tingsryds 
\:!;)kommun 
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Ansökan består av två delar riktade till Tingsryds kommun. Dels en begäran om kom-
munal borgen om en miljon kronor, dels en begäran om ett riktat bidrag om en miljon 
kronor. 
 
Begäran om ett direkt bidrag på en miljon kronor överstiger vida taket för investerings-
stöd inom Tingsryds kommuns system för föreningsbidrag. Taket är satt till 25 000 kr 
per förening för planerad investering och kan sökas en gång per år. Tirk tar dock ett 
stort ansvar för sin självägda anläggning och bedriver en omfattande verksamhet till 
glädje för medborgare och näringsliv. Kommunstyrelsens arbetsutskott har visat en tyd-
lig viljeinriktning att hitta en väg fram för att hjälpa föreningen i sina utvecklingsambit-
ioner. 
 
I sin ansökan anger föreningen att de avser att investera över 400 000 kr i ridstigar och 
rasthagar som i huvudsak ligger på kommunal mark och fastigheten Mårslycke 1:29. 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att genomföra ett planprogram för fastigheten 
Mårslycke 1:29 m.fl. och föreningen bör därför informeras om detta beslut och avrådas 
från att investera stora belopp i området innan dess att planprogrammet genomförts. 
Gällande planering pekar på att planprogrammet kommer att startas upp under inneva-
rande år. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samråd med ekonomichef och kom-
munstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ansökan har föregåtts av ett möte med föreningen på deras anläggning där kommun-
chef, utvecklingschef, miljö och byggnadschef samt kommunstyrelsens ordförande del-
tog. Ett uppföljande möte har skett hos Tingsryd kommun efter att den formella ansökan 
skickats in, där ekonomichef, utvecklingschef och kommunstyrelsens ordförande deltog. 
 
Ansökan har även muntligen diskuteras med kommunstyrelsen arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 

Inkommen ansökan, Dnr KS/2019:536 
Beslut om planprogram för Mårslyckeområdet SBN 2017 §198, Dnr 2017-0812-211 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds Rid- och Körklubb, kassör Mats Nilsson 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidsamordnare 
 
 
Henrik Paulsson  Daniel Gustafsson 
Utvecklingschef  Ekonomichef 
Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen 
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