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FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare unde1Tättas 

Tid Måndagen den 11 november 2019, kl. 18.30 
Plats Parken, Urshult 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

(Justering äger måndagen den 18 november kl. 15.00, Torggatan 12) 

3. Anmälan om jäv 

4. Allmänhetens frågestund 

5. Redogörelse för pågående utredning om arenan 

6. Revisorerna har ordet 

7. Yttrande om remiss från Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande förslag till 
handlingsprogram 2019-2022 

8. Svar på motion (SD) om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och 
Polishögskolan 

9. Svar på motion (TiA) om cykel- och gångväg mellan KmTÖ och Linneryd 

10. Svar på motion (C) om en giftfri kommun 

11. Svar på medborgarförslag om att öppna nattis med barnomsorg på kvälls- och nattetid 

12. Svar på medborgarförslag angående höjning av måltidspriset för pensionärer 

13. Svar på medborgarförslag om införande av invånardialog 

14. Svar på medborgarförslag om konst och bonader på Lindegården 

15. Delårsrappmt 2:2019 för Tingsryds kommun 

16. Delårsrappmt 2:2019 för Tingsryds Kommunföretag AB 

17. Delårsrapport 2:2019 Tingsryds Energi AB 

18. Delårsrappmt 2:2019 för Tingsrydsbostäder AB 

19. Delårsrapport 2:2019 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

20. Delårsrappmt 2:2019 för stiftelsen Tingsrydsbostäder 

21. Delårsrapport 2:2019 Tingsryds industristiftelse 

22. Fastighet Överväxeln 2 

23. Inriktnings beslut för process gällande Linneryd-Konö 1 :6 och Linneryd-Konö 1 :7 



24. Imiktningsbeslut för process gällande försäljning av Kunebo-Sånnahult 2:3 

25. Försäljning av mark till Naturvårdsverket för Tingsryd Bjällernäs 1: 183 

26. Taxa enligt lagen (2019:223) för tillsyn av tobak och liknande produkter 

27. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

28. Inkomna motioner 

29. Inkomna interpellationer 

30. Inkomna medborgarförslag 

31. Val 

32. Meddelanden 

33. Ledamöternas frågestund 

Piiuh'J @-2.5 /7) 
Karin Olsson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd 
tfn 04 77-44100 



Ärende 5 

Redogörelse för pågående 

utredning om arenan 



      Kommunfullmäktige 

 
 

Utredning om ny multiarena i Tingsryd   

 

Slutsatser och rekommendationer  

  
Slutsatser kring Idrotten 1  
Enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut har uppdrag lämnats till WSP konsulter  
att studera möjligheten att rusta upp Dackehallen, NGA, till en modern arena. De har  
redovisat förslag och kostnader för en teknisk upprustning och för att omdana hallen  
för bl.a. fler sittplatser men färre ståplatser, utökning till 12 omklädningsrum och  
bättre restaurang samt tillbyggnad av träningshall. Med två isytor och fler  
omklädningsrum klara man väl att tillgodose barn- och ungdomsverksamheten.  
Trots en relativt hög investering, ca 100 Mkr, skapas det i anläggningen begränsade  
förbättringar för publiken då det är svårt att ordna god logistik för en utvecklad   
verksamhet.   
  
Tingsryd Hockey AB ser liten potential för att öka omsättningen i Dackehallen vid de  
publika evenemang som ska pågå där och därmed små förutsättningar att betala  
högre hyra än för närvarande. Den ökade driftkostnaden och framför allt  
kapitalkostnaden kommer därför att falla på kommunens budget.   
  
Från dialogmöten med marknadens intressenter görs bedömningen att åtgärder runt  
Dackehallen får ses som en normal entreprenad där de inte går in som ägare.  
Att göra Dackehallen till en träningshall och bygga till med ny matcharena bedöms bli 
en driftekonomiskt dålig lösning med överdimensionerade ytor.  
   
Slutsatser kring Mårslycke  
För en långsiktig lösning med modern matcharena och träningshall ges bäst  
förutsättningar genom nybyggnation. Detta är det huvudsakliga alternativet för att 
få med marknadens intressenter i ägande och drift och skapa möjligheter att  
utveckla verksamheten. Ägarintressenter ser positiva fördelar med etablering av  
arenan i Mårslycke. Ny matcharena och träningshall här bedöms ge lägre investering  
än för motsvarande vid Idrotten 1. Även driftmässiga fördelar skulle skapas genom  
en yteffektivare anläggning med moderna installationer. För att slutligt kunna ta  
ställning till eventuell byggnation här måste en upphandling genomföras där  
planlösning och hyreskostnad klargörs. Nödvändigt upphandlingsarbete och  
planarbete innebär enligt framtagen processplan att byggnation här kan komma  
igång tidigast våren 2022.  
   
Tingsryd Hockey AB bedömer att en ny arena rätt utformad kan ge förutsättning för  
betydligt ökade intäkter under matcher för såväl biljetter som försäljning av mat och  
dryck.  Den årshyra på 556 500 kronor som nu betalas till kommunen för  
Dackehallen bör vara möjlig att öka väsentligt 



 

Sammanfattning  
Arbetsprocessen har utkristalliserat två tydliga alternativ i fråga om byggande av  
arena i Tingsryd. Det ena innebär om- och tillbyggnad av Dackehallen som ett  
kommunalt projekt. Det andra innebär nybyggnad av arena i Mårslycke som ett  
privat projekt. I båda fallen är målbilden att en modern arena skall stå färdig i  
september 2023. 
 

Flera föreningar berörs av hur projektet slutförs. Kultur- och fritidsutskottet har i sitt  
arbetet med lokalbehovsprogram haft dialogmöten med Tingsryds AIF, Tingsryds  
Skridskoklubb och Tingsryds kägelklubb med fokus på föreningsverksamheten för  
barn- och ungdomsverksamheten och allmänhetens öppettider. Tingsryd Hockey AB 
har också fått ge sin syn på utformning och hur deras ekonomi kan påverkas av olika  
arenalösningar. Många andra intressenter har också gett sin syn på projektet under  
arbetets gång.  
  
Rekommendationer och förslag till beslut  
Styrgruppens rekommendation är att låta projektet ta sina nödvändiga steg.  
I första hand måste planprocessen för Mårslycke hanteras på formellt sätt så att det  
finns givna förutsättningar att kunna lokalisera en eventuell arena dit. Under tiden  
kan upphandling förberedas. Upphandlingen kommer att ge svar på vem som ska ta  
ansvar för byggnationen, hur byggnaden ska utformas och villkoren för hyra. Härefter  
bör finnas goda förutsättningar att ta ställning till bästa alternativ givet de  
ekonomiska ramar och villkor som står till förfogande.  Enligt processplanen väntas  
kommunfullmäktige i juni 2021 kunna göra en slutbehandling om val av arenabygge  
och budget.  
  
Till rapporten finns en processplan som i huvuddrag visar tider för olika aktiviteter  
och på vem ansvaret ligger. Kommunfullmäktige skall kontinuerligt hållas informerad  
om hur processen fortskrider.  
  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
Att i protokollet notera informationen om den preliminära slutrapporten.  
Att i protokollet notera informationen om upprättad processplan som ligger till grund 
för arbetet med arenaprojektet.  
  
För styrgruppen  
  
  
  
Mikael Jeansson 

  



2019-09-30  
 
Preliminär slutrapport 

 
  
Utredning om ny ishockeyarena mm i Tingsryd  
 
Slutsatser och rekommendationer 

 
Slutsatser kring Idrotten 1 
Enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut har uppdrag lämnats till WSP konsulter 
att studera möjligheten att rusta upp Dackehallen, NGA, till en modern arena. De har 
redovisat förslag och kostnader för en teknisk upprustning och för att omdana hallen 
för bl.a. fler sittplatser men färre ståplatser, utökning till 12 omklädningsrum och 
bättre restaurang samt tillbyggnad av träningshall. Med två isytor och fler 
omklädningsrum klara man väl att tillgodose barn- och ungdomsverksamheten. 
Trots en relativt hög investering, ca 100 Mkr, skapas det i anläggningen begränsade 
förbättringar för publiken då det är svårt att ordna god logistik för en utvecklad  
verksamhet.  
 
Tingsryd Hockey AB ser liten potential för att öka omsättningen i Dackehallen vid de 
publika evenemang som ska pågå där och därmed små förutsättningar att betala 
högre hyra än för närvarande. Den ökade driftkostnaden och framför allt 
kapitalkostnaden kommer därför att falla på kommunens budget.  
 
Från dialogmöten med marknadens intressenter görs bedömningen att åtgärder runt 
Dackehallen får ses som en normal entreprenad där de inte går in som ägare. 
Att göra Dackehallen till en träningshall och bygga till med ny matcharena bedöms bli 
en driftekonomiskt dålig lösning med överdimensionerade ytor. 
  
Slutsatser kring Mårslycke 
För en långsiktig lösning med modern matcharena och träningshall ges bäst 
förutsättningar genom nybyggnation. Detta är det huvudsakliga alternativet för att få 
med marknadens intressenter i ägande och drift och skapa möjligheter att utveckla 
verksamheten. Ägarintressenter ser positiva fördelar med etablering av arenan i 
Mårslycke. Ny matcharena och träningshall här bedöms ge lägre investering än för 
motsvarande vid Idrotten 1. Även driftmässiga fördelar skulle skapas genom en 
yteffektivare anläggning med moderna installationer. För att slutligt kunna ta 
ställning till eventuell byggnation här måste en upphandling genomföras där 
planlösning och hyreskostnad klargörs. Nödvändigt planarbete innebär att  
byggnation här kan komma igång tidigast våren 2021.                                                      1 



  
Tingsryd Hockey AB bedömer att en ny arena rätt utformad kan ge förutsättning för 
betydligt ökade intäkter under matcher för såväl biljetter som försäljning av mat och 
dryck.  Den årshyra på 556 500 kronor som nu betalas till kommunen för Dackehallen 
bör vara möjlig att öka väsentligt.                                                                                          
 
Sammanfattning 
Arbetsprocessen har utkristalliserat två tydliga alternativ i fråga om byggande av 
arena i Tingsryd. Det ena innebär om- och tillbyggnad av Dackehallen som ett 
kommunalt projekt. Det andra innebär nybyggnad av arena i Mårslycke som ett 
privat projekt. 
 
Rekommendationer och förslag till beslut 
Arbetsgruppens rekommendation är att låta projektet ta sina nödvändiga steg. 
I första hand måste planprocessen för Mårslycke hanteras på formellt sätt så att det 
finns givna förutsättningar att kunna lokalisera en eventuell arena dit. Under tiden 
kan upphandling förberedas. Upphandlingen kommer att ge svar på hur 
byggnationen ska lösas och villkoren för hyra. Härefter bör finnas goda 
förutsättningar att ta ställning till bästa alternativ givet de ekonomiska ramar och 
villkor som står till förfogande.  
 
Flera föreningar berörs av hur projektet slutförs. Kultur- och fritidsutskottet har i sitt 
arbetet med lokalbehovsprogram haft dialogmöten med Tingsryds AIF, Tingsryds 
Skridskoklubb och Tingsryds kägelklubb med fokus på föreningsverksamheten för 
barn- och ungdomsverksamheten och allmänhetens öppettider. Det är dock särskilt 
viktigt att också Tingsryd Hockey AB får ge sin syn på utformning och hur deras 
ekonomi kan påverkas av olika arenalösningar. 
 
Rapporten med en processplan ska redovisas för kommunfullmäktige i november. 
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1.  Inledning  
I början av 2019 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag för beslut 
om hockeyarena mm i Tingsryd. Gruppen har bestått av Camilla Norrman, Helen 
Östman, Karin Berggren, Jonas Weidenmark, Kenth Axelsson, Henrik Paulsson, Daniel 
Gustafsson och Yngve Rehnström. För projektledning har anlitats Anders Franzén, 
Andfra AB, Växjö. Styrgrupp har varit kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunchefen. 
Denna rapport har successivt kompletterats och justerats allt eftersom olika 
frågetecken rätats ut och nya kunskaper kommit fram. 
 

2.  Uppdraget  
Tingsryd kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12 §31 om en strategisk inriktning 
att medverka till att en ny hockeyarena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort.  
Genom en fördjupad utredning ska tas fram förslag till byggnation, ägande, 
lokalisering och finansiering som ska presenteras för kommunfullmäktige senast 
under hösten 2019. Förslaget ska utgå från huvudalternativet att arenan byggs, ägs 
och hyrs ut av privat finansiär.  
  
Arenan ska innehålla två isytor med lämpliga kringytor för en modern anläggning. 
Förslaget ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar som lämpligen bör 
finnas i eller i anslutning till arenan, t.ex. bowlinghall och/eller andra verksamheter.  
  
Utredningen ska också belysa kostnaden för en upprustning av den nuvarande 
Dackehallen för att motsvara de uppställda kraven på en modern anläggning.  Detta 
för att kunna göra en korrekt jämförelse mellan alternativen ombyggnad eller 
nybyggnad.  
  
Tre olika alternativ till arenabygge  
Fokus har legat på att studera möjligheten att behålla Dackehallen antingen som 
huvudarena med tillbyggnad av träningshall eller som träningshall med nybyggnad av 
huvudarena i direkt anslutning på fastigheten Idrotten 1. Det tredje alternativet har 
varit att bygga helt ny arena med träningshall i Mårslycke. I detta skede har endast 
det första och det tredje alternativet närmare prövats och det första hittills 
kostnadsbedömts av konsult.  
   

3.  Lokalisering    
Uppdraget är att en ny modern hockeyarena skall byggas i eller i anslutning till 
Tingsryds tätort. Initialt har framhållits olika lägen för en arena. Det är dels där 
nuvarande ishall ligger på fastigheten Idrotten 1 och dels inom fastigheten Tingsryd 
3:13 norr om väg 120 vid Mårslycke.  
 
Det har också studerats läge på kommunal mark i närheten av Travbanan samt 
den s.k sågverkstomten i norra delen av tätorten. Alla ytorna bedöms tillräckligt stora 
för att rymma en arena med träningshall. Efter överväganden och prioritering har 
styrgruppen bestämt att i detta skede endast gå vidare med prövning av de två 
förstnämnda områdena. 
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Idrotten 1 har en detaljplan för idrottsändamål och platsen är sedan länge etablerad 
för isaktiviteter. Här finns också fotbollsplaner och en idrottshall. Komplettering med 
ytterligare sporter, såsom padel och tennis skulle stärka områdets idrottskaraktär 
men tyvärr ger inte markytan möjlighet till detta. Här finns ytor för parkering såväl 
befintliga som möjliga att ställa iordning inom rimligt avstånd. Närparkering kommer 
dock att minska med närmare 150 platser om här ska byggas ny arena eller 
träningshall. Platsen har begränsat kommersiellt läge och det är osäkert om här går 
att etablera en lunchrestaurang. Närhet till skolor har dock stort värde. Den befintliga 
ishallen är 50 år gammal vilket kan ses som ett långsiktigt problem.  Bilaga 1. 

 
Mårslycke är ett etablerat rekreationsområde med bad, camping, stuguthyrning, 
tennis och ridsport. Den tänkta lokaliseringen här kan bli ett bra tillskott som kan ge 
ömsesidiga fördelaren för såväl verksamheten i en multiarena som för campingen. 
Närheten mellan befintlig restaurang och en restaurang i multiarenan uppfattas som 
positiv ur kundsynpunkt. Området får anses ha ett bra kommersiellt läge i korsningen 
väg 27/120. Avståndet från Wasaskolan till Mårslycke är ca 2 km, vilket får anses 
överkomligt. Cykelförbindelse är godtagbar men bör kompletteras med underfart 
under väg 120 och vidare koppling av cykelväg till verksamheterna norrut. 
Lokalisering här innebär dock att ny plats måste erbjudas för Lions verksamhet. 
Närparkering för ca 200 fordon kan ordnas och västerut finns mycket kommunal 
mark för en större parkeringsplats.  Här finns också utrymme för 
tennishall, padelhall och Lions verksamhet. Bilaga 2 
En geoteknisk undersökning av området har utförts och den visar på god byggbarhet. 
Dagvattensituationen har granskats för bedömning av behovet av ett samlat 
fördröjningsmagasin för området norr om väg 120. Arkeologi och trafikfrågor prövas i 
samband med att det tas fram ett planprogram som underlag för kommande 
detaljplan.  

 
4.  Arenans innehåll och verksamheter - Lokalbehovsprogram  
 
Multiarena  
Till grund för framtida upphandlingsdokument har kultur & fritidsutskottet tagit fram 
ett lokalbehovsprogram som primärt visar vad de anser viktigt för deras del ur ett 
föreningsperspektiv. I grunden är behovet endast en arena med en isyta för 
matchspel och en isyta för träning samt omklädningsrum och tillhörande publik- och 
serviceytor. Behov eller intresse för en multiarena med flera idrotter anses de inte 
finnas underlag för. En bowlinganläggning skulle dock ge bättre förutsättningar för 
seriespel och stärka underlaget för café och restaurang.  Se bilaga 3. 
 
Önskemål initialt och under resans gång har dock varit att den planerade arenan blir 
en multiarena som förutom ishockey och konståkning kan inrymma fler idrottsliga 
verksamheter och större motions- och rehab anläggning liksom café, bar och 
restaurangkök. Moderna konferenslokaler och studierum är också önskvärt för såväl 
kommunen som traktens företag. Innehållet ska gärna locka dit kunder och publik så 
att det blir en folklig arena.  
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Arenan skall ha ett bra inläggningsgolv så att den kan användas för olika evenemang, 
såsom E-sport, innebandy, handboll, hästhoppning, konserter etc. Detta anger att 
arenan bör ha en bra publikkapacitet och god komfort med bekväma, varma ytor för 
att locka publik under hela året. Samtidigt krävs då också att det ska finnas en aktiv 
eventorganisation som initierar, arrangerar och driver en bred publik verksamhet.  
Arenan ska ha bra försäljnings- och serveringsmöjligheter, bra logistik med läktare 
som är uppdelad på fler sektioner och särskilda handikapplatser, gärna nära sarg. Här 
ska finnas lokaler för föreningskansli, personalrum, pressläktare och teknikrum samt 
minst tolv omklädningsrum med förråd och ett flertal toaletter, hygienutrymmen  
med tvättmaskiner mm. Specificerad beskrivning finns i ishockeyförbundets riktlinjer. 
Framtida ägare kan av eget intresse även låta inrymma andra lokaliteter i arenan. En 
bredare beskrivning av ett lokalbehovsprogram finns i bilaga 4. 

 
Marknadens synpunkter 
Arbetsgruppen har annonserat en särskild undersökning, RFI, för att utröna 
marknadens intresse att bygga en arena i Tingsryd. Två intressenter har svarat och 
med dessa har hållits dialogmöten dels för att närmare utröna deras intresse att äga 
en arena och vad de anser den bör innehålla och vilka ytor detta kräver och dels för 
att få fram ett så bra underlag som möjligt vid en eventuell upphandling. Båda 
intressenterna föredrar att bygga helt ny arena och utgår från att kommunen blir 
huvudhyresgäst som sedan hyr ut i andra hand till föreningar och Tingsryd Hockey 
AB. De förväntar att kommunen fastställer lokalbehovsprogrammet men kan också 
tänka sig något särskilt innehåll om de finner att det finns en långsiktig intressent.  
 
Styrgruppen ska ge riktlinjer till lokalbehovsprogram som underlag för beslut i 
kommunfullmäktige om en eventuell upphandling och tecknande av hyreskontrakt.  
   

5.  Fastigheten Idrotten 1, förutsättningar i befintligt läge  
 
Utgångspunkt  
Uppdraget beskriver förutsättningar att på fastigheten Idrotten skapa en modernare 
arena i Dackehallen med tillbyggnad av träningshall och vad kostnaden för detta blir.  
 
Dackehallens status  
Tingsryd ishall, Dackehallen (Nelson Garden Arena) byggdes under 1960-talet och fick 
sin nuvarande takkonstruktion klar under slutet av 1969. Den är alltså 50 år 
gammal.  Bärande stomme med betongfundament, limträpelare och tak av 
limträbågar har dock av konsult bedömts kunna hålla många år till. Hallen är dock i 
övrigt omodern och sliten med bland annat för få och för små omklädningsrum, ett 
för litet och för omodernt gym samt otillräckliga kommersiella ytor. Dessutom är en 
isyta otillräcklig då det finns behov av mer istid för ungdomsverksamheten riktad mot 
både flickor och pojkar. I det översiktliga underlaget inför kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut 2018-11-12 framgår sammanfattningsvis att hallen under alla år 
fungerat för den verksamhet som där bedrivits, dock med begränsningar som ökat 
under senare år i takt med att idrotten, omvärlden och förväntningarna har 
förändrats.  
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Ur publik synpunkt har hallen stora brister då den är kall att sitta i och logistiken är 
för dålig för att det ska vara möjligt med någon effektiv försäljning inför och under 
matcher.  
 
Dackehallen har för tillfället ett bokfört värde på ca 20 miljoner kronor. 
Driftskostnaden för hallen är nu för 2019 budgeterad till brutto 4,1 miljoner kronor 
och kapitalkostnaden 2,0 miljoner och bedöms vara något hög jämfört med nya 
anläggningar med mer modern teknik för kyla, ventilation etc. Den kan inte sägas 
vara energieffektiv. Se bilaga 5. 
 
För att klargöra byggnadens utvecklingspotential har uppdrag lämnats till WSP 
konsulter att ge en bild av vad som krävs i olika delar av ishallen. De har gjort en 
teknisk bedömning och kostnadskalkyl för att behålla Dackehallen som en 
huvudarena med publikkapacitet på 1500 sittplatser och 1000 ståplatser, samt 
tillbyggnad med träningshall och omklädningsrum, förråd, kök och restaurang mm till 
en beräknad kostnad på 90 – 100 miljoner kronor. Med tillägg av nuvarande bokförda 
värde kan man således räkna med ett hyresunderlag på ca 120 miljoner kronor för 
detta basalternativ. Med ränta och avskrivning på 6 % och driftkostnader på 5 % blir 
det en årlig bruttokostnad på ca 14 miljoner kronor och en ökning med ca 8 miljoner 
kronor jämfört med idag. Man har då fått en ny träningsyta, fler omklädningsrum och 
en standardhöjning men den publika bekvämligheten och logistiken i matcharenan 
har inte nämnvärt förbättrats.  
 
WSPs rapporter redovisas i särskilda bilagor 6 och 7, liksom mer utförlig information 
om förutsättningar för byggnation på fastigheten Idrotten 1, bilaga 8.   
 
Om ny arena eller träningshall byggs på fastigheten Idrotten 1 kommer stor del av 
grusparkeringen tas i anspråk. Det måste därför kompletteras med ny parkeringsyta 
för ca 200 bilar motsvarande ca 5 000 kvadratmeter. Kostnaden för en ny grusyta kan 
uppskattas till 5 miljoner kronor vid normala markförhållanden. Det är tveksamt om 
en sådan yta skall asfalteras då den inte kommer att utnyttjas så frekvent. 
 
Alternativ 
Det har också gjort en begränsad bedömning av åtgärder för att göra Dackehallen till 
träningshall och bygga till med modern ny huvudarena. Kostnad för detta har inte 
tagits fram. Privata intressent bedömer att detta alternativt sammantaget blir dyrare 
både i investering och drift än att bygga helt ny arena på annan plats. Lämnar man 
Idrotten 1 för arena på annan plats måste tydliggöras vad som ska göras med 
Dackehallen och området i övrigt. Bostäder här har nämnts som ett alternativ. 
 

6.  Nya arena i Mårslycke  
Ett huvudalternativ som prövats enligt fullmäktiges inriktningsbeslut är att 
i Mårslycke bygga en helt ny arena. Kostnaden för en huvudarena med träningshall 
enligt lokalbehovsprogran och har inte kunnat beräknas i detta skede. Mycket är 
beroende på vad arenan ska inrymma och vilka sidokostnader som ska tas med för 
infrastrukturen. I kostnaden ska ingå gatuanslutning till väg 120, markarbeten och 
parkeringsyta för ca 200 bilar inom närområdet.                                                                6 



 
För att skapa säkrare underlag för beslut om framtida satsning måste upphandling 
genomföras där intressenter får redovisa planlösning på ny arena och prissätta en 
hyra. I planprogram måste dock först lokaliseringen prövas. 
 
Planprogram  
BSV arkitekter, Värnamo har fått kommunens uppdrag att ta fram ett planprogram      
för hela Mårslyckeområdet. Det är ett stort område som kräver omfattande 
arbete. En första redovisning lämnades i mitten av september. Då uttrycktes att en 
hockeyarena inte bör placeras här utan att området norr om väg 120 bör reserveras 
för annan verksamhet.  Detta bör närmare preciseras och motiveras. Sannolikt kan 
den formella hanteringen av programmet slutföras först under våren 2020. När 
samråd genomförts och programmet bedöms kunna vinna bifall och om det här ges 
möjlighet lokalisera ny arena bör uppdrag ges att upprätta detaljplan för den norra 
delen av området. Detaljplan för detta område kan möjligen vara antagen sent år 
2020, förutsatt att det inte sker något överklagande. 
 

Trafik  
Länsväg 120 mot Urshult förutsätts ligga kvar i sitt nuvarande läge. Särskilt som  
Mårslycke camping inte gör anspråk på att etablera sig norr om vägen. Om det tänkta 
arenaområdet också kommer att innehålla andra idrottsanläggningar, såsom  
tennishall och padelhall, bör det anläggas en interngata då antalet påfarter till väg  
120 blir begränsade. För att säkra cykeltrafik norrut bör en underfart byggas under  
väg 120 i närheten av anslutningen till riksväg 27. För intern gata och viss parkering 
måste kommunen eventuellt investera. Fråga om planskild GC-väg under väg 120 
måste diskuteras med trafikverket. 
 

Geoteknik  
Norconsult AB har utfört geoteknisk undersökning av området och konstaterat att 
det har god byggbarhet.  
 

Dagvatten, vatten och avlopp  
Vatten och avlopp kan anslutas till kommunens ledningsnät. Dagvatten omhändertas  
och fördröjs i ett särskilt magasin inom området. Särskilda beräkningar måste göras 
för att bedöma hur dagvatten långsiktigt skall hanteras. 
 

Arkeologi  
Inga kända eller noterade fornlämningar finns inom området. 
  
Fjärrvärme och bredband  
Arenan kan anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Bredbandsnät finns i området.  
 

Befintliga byggnader – omlokalisering  
Inom den kommunägda fastigheten Tingsryd 3:13 finns idag norr om väg 120 tre 
byggnader. Ett rödmålat bostadshus i väster är uthyrt för äldreboende. Huset berörs 
inte i första skedet men det förväntas inte vara kvar långsiktigt. Ett gulmålat hus i 
öster är uthyrt till fackliga organisationer. Detta berörs direkt vid byggnation varför 
åtgärder för omlokalisering av hyresgäster måste påbörjas.                                            7 



Ladugården om ca 480 kvm ägs av kommunen men disponeras av Lions. 
Hyreskontraktet är skrivet mellan Tingsryd Industristiftelse och föreningen Lions Club 

Tingsryd. Lions har gjort investeringar i ladugården för att anpassa den för sin 
verksamhet och de bedriver en omfattande hantering av gamla saker. På 
kommunens uppdrag har hyresavtalet nyligen omreglerats så att hyrestiden är 2019-
04-01---2024-03-31. Uppsägningstiden är 9 månader före hyrestidens utgång. 
Förlängningstiden är 1 år varje gång.  
I kontakter med företrädare för Lions och styrelsen för Tingsryds folkpark har det 
öppnats möjlighet till samutnyttjande av ytor i folkparken och plats för komplettering 
av försäljningsytor. Parterna har uttryckt positivt intresse för samverkan. Tingsryd 
folkpark är beredd sälja stor del av sin mark till kommunen. Se bilaga 9 
 
Även om det i området inte blir någon ny arena kommer det sannolikt inom några år 
bli aktuellt med etablering av verksamhet här. Lions kan därför inte räkna med att 
långsiktigt vara kvar på nuvarande plats.  
 

Samband med omgivningen  
Norr om tänkt tomtläge i Mårslycke för ny arena ligger industrifastigheter. De har 
expansionsmöjligheter åt väster. I tomtens norra del utmed Linders fastighetsgräns 
finns en välbevarad stenmur som måste vara kvar. Samråd har skett med ägaren. 

 
Söder om tomten för tänkt arenabygge och väg 120 ligger Tingsryd Resort med 
Mårdslycke rekreationsområde. Campingägaren har uttryckt att han ser stora 
fördelar med att i området förläggs en ny arena. För campingens och övriga 
verksamheters utveckling har han presenterat en särskild framtidsplan med 
utveckling åt söder utmed Tikens västra strand ner till Kurorten. Stugor, 
campingtomter, poolområde, tennisbanor, padelbanor, hästanläggning mm skulle 
kunna få ett ömsesidigt bra utbyte med en ny arena.  
 
Vid etablering av arena i Mårslycke måste Dackehallen tas ur drift. Flera har uttryckt 
att del av fastigheten Idrotten 1 kan planläggas för bostäder. Hallen kan övergångsvis 
utnyttjas för annan idrottslig verksamhet. 
  

7.  Upphandling, driftform och avtal 
Entreprenaden 
Huvudalternativet är att en ny modern arena skall byggas, ägas och hyras ut av en 
privat finansiär.  I dialogmöten med marknadens intressenter har det framkommit att 
det går att komma överens i avtal om sådan lösning förutsatt att den byggs i 
Mårslycke och kommunen blir huvudhyresgäst. Blir det inget sådant samarbete 
måste kommunen överväga i vilken utsträckning den är beredd att i större eller 
mindre omfattning rusta upp Dackehallen och bygga en träningshall.  

 
Huvudspåret i Mårslycke är ett upphandlingsförfarande enligt LOU, Lagen om 
Offentlig upphandling, där kommunen upphandlar en hyresvärd.  
Upphandlingen kan t.ex. genomföras som en konkurrenspräglad dialog eller 
förhandlat förfarande. Upphandlingen avslutas med en utvärdering och beslut om 
tilldelning. Beslutet kan överprövas. Se bilaga 10.                                                              8 



 
Det är viktigt att kommunen är mycket aktivt delaktig i projektering och 
byggnationen och har resurser som faktisk beställare. Kommun förväntas ha stor 
insyn i byggentreprenaden då den genom hyresavtal ska hyra huvuddelen av ytor och 
tider i arenan.  

 
Vid en alternativ byggentreprenad på fastigheten Idrotten 1 tar kommunen fram ett 
förfrågningsunderlag och genomför en upphandling för att få fram en entreprenör 
som kan bygga anläggningen.    

 
Fastighetsbolag  
Kommunens motpart i genomförandet av byggnation av ny arena i Mårslycke skall 
vara ett renodlat fastighetsbolag som enbart förvaltar den aktuella byggnaden. 
Bolaget kan vara del i en koncern och fastighetsbolaget kan ha ett driftbolag och som 
sköter olika delar av verksamheten.  
 
Driftorganisation  
Driften av en modern arena kan ske på olika sätt. Den kan ligga inom 
fastighetsbolagets ram eller i särskilt driftbolag. Formen kan bero på vilken som är 
huvudägare. I driften ingår byggnadens vardagliga skötsel och allt som har med att 
lokalmässigt tillhandahålla ytor för avsedd verksamheten. Även det mer långsiktiga 
underhållet ingår i driften. 
  
Servicebolag  
I en ny arena förväntas bedrivas idrottsliga verksamheter liksom restaurang och 
barer. Det är lämpligt att samla flertalet sådana ytor genom att fastighetsbolaget hyr 
ut dem till ett servicebolag. TAIF har intresse av att driva ett sådant bolag om det blir 
en helt ny matcharena. Kommunen blockhyr tider på isytor för vidare uthyrning till 
ungdomsverksamheten. Även eventuell bowlingverksamhet kan ingå i 
servicebolaget.  
 
Genomförandeavtal  
Till grund för försäljning av mark och befintliga byggnader och genomförande av den 
planerade byggnation av multiarenan upprättas ett genomförandeavtal mellan 
kommunen och den tilltänkta byggherren och ägaren. Här regleras alla tänkbara 
förhållanden mellan parterna gällande byggnation och drift.  
  
Hyresavtal  
Hyresavtal upprättas primärt mellan arenans ägare och kommunen för att 
reglera vilka ytor och tider kommunen ska disponera för idrottslig eller annan 
ungdomsverksamhet. Ägarintressenter har uttryckt att de vill ha ett mycket 
långsiktigt hyresavtal, 25 år, med kommunen för i princip hela arenan. Kommunen får 
sedan skriva särskilt hyresavtal med t.ex. Tingsryd Hockey AB vad avser deras 
elitverksamhet och ett möjligt servicebolag.    
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Moms  
Problemet kring moms och hyra av idrottsanläggningar är kopplat till att ideell sektor 
inte bedriver momspliktig verksamhet och är därför begränsade i sina möjligheter att 
kunna hyra lokaler på den öppna marknaden. Om en privat fastighetsägare ska 
bedriva momspliktig hyresverksamhet och hyr ut till en idrottsförening, kan lokalen 
anses ha fått en förändrad användning. Hyresvärden riskerar att få betala tillbaka den 
moms som dragits av i samband med investering och renovering i byggnationen, 
vilket direkt kommer att drabba hyresgästen med betydligt högre hyra.   
En fastighetsägare väljer normalt att registrera fastighet eller lokal för frivillig 
skattskyldighet till moms men då får man endast hyra ut till hyresgäst som 
stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet. För en ny arena i Tingsryd 
är det viktigt att göra rätt när det gäller hyresavtal. För den breda idrottsliga 
ungdomsverksamheten bör kommunen vara hyresgäst och då betala moms. 
Kommunen kan lyfta av momsen och sedan upplåta tider till idrottsföreningar utan 
att lägga på moms. TAIF kan genom ett servicebolag hyra lokaler med moms och 
sedan bedriva momspliktig serveringsverksamhet. Bowlingentreprenör kan också 
driva momspliktig verksamhet. Om TAIF vill driva sin elitverksamhet i bolag kan 
uppkomma vissa problem både ur momssynpunkt och bidragssynpunkt. Här gäller att 
få klarhet från RF Riksidrottsförbundet och kommunen vad gäller olika stöd eftersom 
man då inte längre är en ideell förening.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR 
1. Karta över Idrotten 1 
2. Karta över Mårslycke 
3. Kultur-& Fritidsutskottets lokalbehovsprogram 
4. Allmänt underlag för lokalbehovsprogram 
5. Dackehallens budget 
6. WSP rapport Kostnadsbedömning alt A 
7. WSP rapport Kostnadsbedömning alt B 
8. Idrottsanläggningar på fastigheten Idrotten 1 
9. Karta över Tingsryd Folkpark och Lions 
10. Upphandlingsförfarande och strategier 
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 Frågor som kommunstyrelsen ställt vid uppdrag om byggnation av ny arena  
1.      Vilken ekonomisk och teknisk livslängd har den gamla ishallen? Är det 
ekonomiskt hållbart att upprusta den gamla hallen så att den kan vara en del i en 
ny modern anläggning?  
Svar:  Ja, bärande stomme med betongfundament, limträpålar och limträbågar har av 
konsult bedömts har långsiktigt god hållbarhet. Tak har svagheter vid stora snölaster. 
Stora brister finns vad avser el, ventilation, allmän komfort och kiosk- och 
restaurangservice är inte rationell. 
2. Vem skall ansvara för byggnationen? Den privata finansiären? Kommunen? 
Ett nybildat bolag med olika delägare?  
Svar: Kommunen ska pröva en hyrentreprenad där privata intressenter skall 
konkurrera om bästa villkor för en långsiktig förvaltning och uthyrning av arenan. 
Utgångspunkt för byggnation och finansiering är att en privat part ska äga arenan, 
sannolikt en etablerad fastighetsförvaltare, med kommunen som främste hyresgäst.  
3.     Var skall den nya arenan lokaliseras om den inte byggs där den nuvarande 
ishallen är belägen?  
Svar: Om planmässiga förutsättningar ges i Mårslycke skall ny arena i första hand 
lokaliseras där. Området bedöms ha god byggbarhet och bra kommersiellt läge. 
4.     Vilken/vilka verksamheter förutom ishockey och konståkning skall finnas i och 
omkring arenan?   
Svar: Styrgruppen har fastlagt att kommunen bör få en arena som uppfyller moderna 
krav och har ett brett innehåll. Här bör gärna finnas bowlinghall, gym, restaurang och 
konferenslokaler. Enligt lokalbehovsprogrammet är intresset svagt och resurserna 
begränsade för en multisportarena men det hindrar inte att en tänkt ägare inrymmer 
andra aktiviteter än issporter i arenan.  
 5.    Förutsättningar för en upphandling i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (LOU).  
Svar: Omständigheterna innebär att kommunen förväntas bli en betydande hyresgäst 
och möjligen framtida ägare. För att undanröja problem ska därför upphandlingen 
ske inom ramen för LOU i olika steg.   
6.     Kan kommunen ge driftsbidrag till TAIF efter att de har bolagiserats och bildat 
aktiebolag? Kommunen kan stödja föreningar, men kan kommunen stödja ett 
aktiebolag? I vilken form måste ett eventuellt stöd ske?  
Svar: Huvudalternativet är att arenan ägs av privat part.  Kommunen väntas hyra 
merparten ytor och tider i arenan för uthyrning i andra hand till föreningar och övriga 
verksamheter. TAIFs bolag för sin elitverksamhet ska inte ges driftbidrag. Deras bolag 
blir egen hyresgäst för de verksamheter de vill och kan bedriva i arenan. Indirekt kan 
de ju få stöd, beroende på vilken hyra som sätts. Däremot är ungdomsidrotten 
bidragsberättigad. 
7.      Hur skall arenan finansieras? Hur stor blir hyran? Vad klarar TAIF att betala? 
Hur mycket måste kommunen stödja, t ex via driftsbidrag?  
Svar: Arenan förutsätts finansieras med externa medel. Hyran blir vad kommunen 
kan komma överens om med ägaren, TAIFs bolag och andra eventuella parter. Dessa 
villkor blir helt avgörande vid den hyrentreprenad som är tänkt att genomföras. Inför 
det slutliga beslutet om eventuell byggnation måste kommunens kostnad vara känd 
och andra parters hyror vara säkrade.                                                                                11 



BILAGA 1 

 

 
 



BILAGA 2 

 
Bilagor 3 – 10 i särskilda handlingar 



Processplan för hockeyaren Mårslycke 2019-10-18

TID AKTIVITET ANSVARIG

30 sep 2019. Genomgång av preliminär slutrapport Styrgruppen Ksau
2/10-1/11 2019. Remiss slutrapport Arbetsgruppen
7 okt 2019. Planprogram Mårslycke bereds Plan & Näringslivsutsk
21 oktober 2019. Beslut om samråd av planprogram KS 
28/10-6/12 2019. Samråd planprogrammet/ öppet möte Plangruppen
11 november 2019. Information om slutrapport och planprogram KF
19 november 2019. Genomgång av remiss på slutrapport Styrgruppen Ksau
9 Dec 2019-15 Jan 2020 Samrådsredovisning planprogram Plangruppen
Januari 2020. Planprogram Mårslycke bereds Plan & Näringslivsutsk
Februari 2020. Prövning av planprogram o slutrapport Styrgruppen Ksau
Mars 2020. Beslut om planprogram och arenaprojektet KS och KF

MÅRSLYCKE
Mars 2020. Uppdrag om detaljplan arenor Mårslycke Plan & Näringslivsutsk
April - Sept 2020. Detaljplanearbete Mårslycke Plangruppen
April - Maj 2020. Ta fram upphandlingsdokument Arbetsgruppen
Juni 2020. Beslut om upphandling Styrgruppen - KS
Augusti 2020. Lägesrapport om detaljplan och projektet KF
Augusti - oktober 2020. Annonsering av upphandling ny arena Arbetsgruppen
September 2020. Beslut om utställning av detaljplan Plan & Näringsliv. - KS
Oktober 2020. Utställning detaljplan arenor Plangruppen
November 2020. Utvärdering av anbud ny arena Arbetsgruppen
November 2020. Prövning detaljplan Mårslycke Plan & Näringslivsutsk
December 2020. Information om utvärdering och detaljplan KF
Januari 2021. Detaljplan Mårslycke antas KS
Januari 2021. Beslut om vilka som går vidare i upphandl. Styrgruppen - KS
Februari 2021. Nya upphandlingsdokument skickas ut Arbetsgruppen
Februari - April 2021. Tid att lämna anbud på hyra Leverantörer
Maj 2021. Genomgång av avtal med leverantörer Arbetsgruppen
Maj 2021. Beredning av hyresavtal Styrgruppen Ksau
Juni 2021. Slutbehandling arenabygge och budget KS och KF

Avslut eller fortsättning / överklagandetid
Augusti 2021. Kontraktskrivning arenabygge Styrgruppen - KS
Sept - December 2021. Projektering och entreprenadanbud av arena Hyresvärden
Januari 2022. Bygglov ny arena BN
Februari 2022. Byggstart Byggherre/Entreprenör
Augusti 2023. Slutbesiktning ny arena Hyresvärd o kommunen
September 2023. Invigning och 100-års jubileum för TAIF Alla



Processplan för hockeyaren Idrotten 1 2019-10-18

Alternativ om detta

välj i sena skedet
Juni 2021. Beslut om arenaprojektets inriktning KS o KF

IDROTTEN 1
Aug - sept 2021 Upphandlingsdokument för träningshall Arbetsgruppen
September 2021. Beslut om upphandling Idrotten 1 Styrgruppen - KS
Okt - nov 2021. Annonsering träningshall Idrotten 1 Arbetsgruppen
December 2021. Prövning av anbud träningshall Styrgruppen Ksau
Januari 2022. Beslut om ny träningshall Idrotten 1 och budget KS o KF
Januari 2022. Kontraktskrivning entreprenad träningshall Styrgruppen - KS
Febr - mars 2022. Slutprojektering Entreprenör
Mars 2022. Bygglov träningshall BN
Mars 2022. Byggstart träningshall Entreprenör
September 2022. Slutbesiktning träningshall Idrotten 1 Entrep - Kommun

Augusti 2022. Prövning av upprustning av Dackehallen KS o KF
Sept - Okt 2022. Upphandlingsdokument Dackehallen Arbetsgruppen
Oktober 2022. Beslut om upphandling Dackehallen Styrgruppen - KS
Okt - Nov 2022. Annonsering av upphandling Arbetsgruppen
December 2022. Prövning av anbud Styrgruppen Ksau
Januari 2023. Beslut om upprustning Dackehallen KS o KF
Januari 2023. Kontraktskrivning för entreprenad KS
Januari 2023. Bygglov Dackehallen BN
Februari 2023. Slutprojektering Dackehallen Entreprenör
Mars - Aug 2023. Entreprenad Entreprenör
September 2023. Slutbesiktning Dackehallen Entrep o kommun
September 2023. Invigning nya Dackehallen Alla



Ärende 7 

Yttrande om remiss från 

Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg gällande förslag till 

handlingsprogram 2019-2022 
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~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (78) 

2019-10-21 
§ 298 

Yttrande om remiss från Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg gällande förslag till handlingsprogram 2019-2022 
Dnr KS/2019: 1338 1.9.1 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom 

förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 2019-2022 under förutsättning att Länsstyrelsens 

eventuella påpekanden åtgärdas och godkänns samt att eventuella 

justeringar meddelas kommunstyrelsen. 

Reservation 

1. Göran Mård (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

2. Anna Johansson (C) och Cecilia Cato (C) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut. 

3. Ann-Louise Viking (SD) och Ingegerd Carlsson (SD) reserverar sig 

mot kommunstyrelsens beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har inkommit med ett förslag till 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003 :778) till 

Tingsryds kommun. Förslag till handlingsprogram för mandatperioden 

2019-2022 är utsänt till berörda myndigheter på remiss med begäran om 

yttrande. Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har dätmed i uppgift att 

yttra sig om föreslaget handlingsprogram. Handlingsprogrammet kommer 

sedan att fastställas av förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg. Alla kommuner är skyldiga att upprätta ett handlingsprogram 

för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd 

mot olyckor (LSO 3 :8). Eftersom Tingsryds kommun ingår i ett gemensamt 

samarbete om räddningstjänsten genom kommunalförbundet 

Räddningstjänst Östra Kronoberg är dätmed kommunalförbundet ålagt att 

upprätta ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet betraktas som 

styrdokurnent för verksamheten och anger vilken skadeavhjälpande förmåga 

som ska upprätthållas och vilka mål förbundet har med det 

brandförebyggande arbetet. Handlingsprogrammet ska även vara infmmativt 

för den enskilde och utgöra underlag för länsstyrelsens tillsyn av 

verksamheten. 

I Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (78) 

2019-10-21 
§ 298 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-

09-30 § 253. 

2. Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat den 18 

september 2019. 

3. Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 2019-2022, daterat den 4 september 2019. 

4. Missiv/följebrev till remissyttrande avseende förslag till 

handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-

2022, daterat den 4 september 2019. 

Föreliggande förslag till beslut på sammanträdet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tingsryds 

kommun ställer sig bakom förslag till handlingsprogram för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-2022. 

Yrkanden 

1. Anna Johansson (C) yrkar att ärendet åten-emitteras med hänsyn till 

Länsstyrelsens påpekanden. 

2. Göran Mård (V) yrkar bifall till Anna Johanssons (C) 

åte1Temissyrkande samt yrkar att kommunstyrelsen sammanträder 

den 11 november för ett extra sammanträde. 

3. Mikael Jeansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

4. Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom 

förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 2019-2022 under förutsättning att Länsstyrelsens 

eventuella påpekanden åtgärdas och godkänns samt att eventuella 

justeringar meddelas kommunstyrelsen. 

Besluts gång 

Ordförande finner att det föreligger fem förslag till beslut, det första är 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut samt fyra yrkanden som 

framlagts på dagens sammanträde. 

I Utdragsbeslyckande 



( 

( 

( 

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (78) 

2019-10-21 
§ 298 

Följande propositionsordning godkänns på sammanträdet: 

1. Ordförande frågar först kommunstyrelsen om ärendet kan avgöras 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. 
Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen avslår Anna 
Johanssons (C) yrkande om åtenemiss samt Göran Mårds (V) 

tilläggsyrkande. 

2. Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut mot Mikael Jeanssons (S) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Jeanssons (S) 
ändringsyrkande. 

Reservationer begärs och framgår av protokollet. 

Beslut skickas till 

-I~ -01-s©R- Köm yY1 l,,IY1 .tti, 1 JVHJ u(JG 
Nämndsekreterare kommunstyrelsen 

Vf 
I Utdragsbestyrkande 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Datum 

2019-10-28 

1 (1) 

Handläggare 
Per Pettersson, 04 78-443 02 

Postadress 
Storgatan 45 
365 32 Lessebo 

Till Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge 
kommuner 

Beträffande handlingsprogram för räddningstjänst 2019 - 2022 

Förbundsdirektionen fastställde den 29 augusti förslag till handlingsprogram 
för räddningstjänst avseende mandatperiod 2019 - 2022. Förslaget är för 
närvarande föremål för samråd i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i preliminärt yttrande framfört kritik mot 
bland annat otydlig beskrivning av förbundets förebyggande verksamhet och 
operativa förmåga. Efter förslag från Länsstyrelsen genomfördes den 22 

oktober ett så kallat muntligt samråd med förbundsdirektionen och 
företrädare för Länsstyrelsen. 

Under nämnda samråd bestämde förbundsdirektionen att revidera 
föreliggande förslag till handlingsprogram och att därefter genomföra en ny 
samrådsprocess. 

För att förbundsdirektionen ska ha tillgång till ett så utförligt underlag som 
möjligt rekommenderas medlemskommunerna att behandla föreliggande 
förslag och inkomma med yttrande enligt utskick 2019-09-04. 

Niklas Jonsson 
Ordförande förbundsdirektionen 

Gm 

*.::.~er_ 
Per Pettersson 
Räddningschef 

Besöksadress 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Telefon 
0478-443 00 

Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Datum 

2019-09-04 
I (1) 

Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Enligt sänd.lista 

Remissyttrande avseende förslag till handlingsprogram för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor skall kommunen 
upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Innan programmet antas av förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg skall samråd ha skett med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Räddningstjänsten begär härmed yttrande om bifogat förslag till 
handlingsprogram. Yttrandet ska framföras skriftligt till räddningstjänsten 
senast 2019-10-31 och skickas till raddningsttjanst@rok.lessebo.se 
alternativt Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Storgatan 45, 365 32 
Lessebo. 

Upplysningar om förslaget lämnas av undertecknad på telefon 0478-443 02. 

Lessebo 2019-09-04 

~~~ -/-c_ct:_ 

Postadress 
Storgatan 45 
365 32 Lessebo 

Per Pettersson 
Räddnings chef 

Besöksadress 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Telefon 
0478-443 00 

Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 
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1 Inledning 
Följande dokument är det femte handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor för 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Genom beslutad förbundsordning och 

ägardirektiv anger medlemskommunerna Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd att lagstadgade 

uppgifter inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explosiva varor skall skötas av 

kommunalförbundet, vilken inriktning och övergripande mål verksamheten skall ha, vilka 

avgränsningar som gäller etc. 

Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet (LSO 3:3) och ett handlingsprogram för räddningstjänst (LSO 3:8). Detta 

handlingsprogram avser mandatperioden 2019 - 2022* och behandlar i huvudsak förebyggande mot 

olyckstypen "brand", risker för olyckshändelser samt räddningstjänst. Beslutat och fastställt 

betraktas det som styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken skadeavhjälpande 

förmåga som skall upprätthållas, vilka mål förbundet har med det brandförebyggande arbetet etc. 

Det skall även vara informativt för den enskilde och tjäna som underlag för Länsstyrelsens tillsyn av 

verksamheten. För Dig som enskild fastighetsägare, verksamhetsutövare eller helt enkelt invånare 

eller besökare i någon av de tre medlemskommunerna, ska således en stunds läsning i dokumentet 

kunna ge en bild av vilket stöd Du kan förvänta Dig såväl före som under och efter en olycka . 

Innan programmet antas skall de myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken, genom 

samrådsförfarande, beredas möjlighet att yttra sig. 

*)Detta handlingsprogram/styrdokument gäller intill dess annat beslutas. Det vill säga även in i 

nästkommande mandatperiod, 2023 - 2026. 

Beslutande Styrdokument 

Kommunfullmäktige Förbundsordning, ägardirektiv 

Förbundsdirektionen Handlingsprogram 

Förbundsdirektionen I Verksamhetsplan I Tillsynsprogram 

Räddningschefen Operativa Förebyggande Riskanalys 

riktlinjer riktlinjer 

Figur 1, beslutande för respektive styrdokument 

3 



2019-XX-XX, dnr 2019/69 - 015 

2 Vad säger lagen? 

Nationella mål enligt lagen om skydd mot olyckor framgår av första kapitlets 1 och 3 §§: 

"Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena til/fredställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor"(l kap 1§ LSO). 

Lagen ger genom riktningsangivelsen en möjlighet för kommunen att anpassa verksamheten 

efter den riskbild som råder. Förutsättningen är att skyddet mot olyckor ska vara likvärdigt ur 

ett nationellt perspektiv. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (1 kap 3§ LSO) 

I denna skrivning ges kommunen andra, och mer konkreta, möjligheter att bryta ner det 

nationella målet till lokala verksamhet smål. " Inom godtagba r tid" kan omsättas till insatstider 

till de olika geografiska områdena och " på ett effektivt sätt" kan referera till utbildning, 

övning, utrustning, ledning etc. 

Samtidigt som lagen anger nationella mål för kommunerna, tydliggör den också att det är den 

enskilde som har det primära ansvaret både för att minska risker för olyckor såväl som ett ansvar för 

att ha en förmåga att själv kunna ingripa om en olycka skulle inträffa. 

Skyldigheten för kommunen, och i vissa fall staten, att genomföra räddningsinsatser, dvs. direkt i ett 

akutläge stödja den enskilde, regleras i 1 kap. 2§: 

"Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 

ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 

på människor, egendom eller miljön. 

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat 

med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

insatsen och omständigheterna i övrigt". 

I lagens 3 kapitel, 8§ framgår, vilket berörts tidigare, att: 

"En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges 

målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som 

kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen 

har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser". 

"Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 

programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 

intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 

anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den 

beslutande församlingen ". 
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Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgör en sådan beslutande församling 

som avses i sista stycket på föregående sida . 

2.1 Vad lagen säger omsatt till verksamhet inom Räddningstjänsten östra Kronoberg 

Förbundets medlemskommuner har beslutat om styrdokumenten förbundsordning och ägardirektiv. 

Genom dessa dokument tydliggörs att kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och 

Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor. Syftet ska vara att ge hjälp till 

självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden, och, att förbundets huvud uppgift är att arbeta 

förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och 

begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, egendom eller miljö. 

Handlingsprogrammet kan sägas utgöra förbundsdirektionens tolkning av det uppdrag som 

medlemskommunerna tilldelat förbundet genom förbundsordning och ägardirektiv utifrån nationella 

krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Efter det att bland andra medlemskommunerna beretts 

möjlighet att yttra sig över handlingsprogrammet antas det av direktionen för en mandatperiod i 

taget. Sedan det fastställts utgör det ett direkt styrande dokument över verksamheten . 

3 Förbundets vision 
Förbundsdirektionen har beslutat om följande vision för förbundets verksamhet: 

"Ett samhälle fritt från allvarliga olyckor med personskador och/eller skador på egendom eller 

miljö" 

3.1 Övergripande mål 

Med lagens syfte och medlemskommunernas ambition genom givna ägardirektiv som grund skall 

förbundet hela tiden, genom aktiv information, utbildning och hög operativ beredskap*, sträva efter 

en så hög säkerhetsnivå som möjligt. I sammanhanget finns utöver säkerhetsnivå även parametrar 

som faktisk- respektive upplevd trygghet. I de båda senare, vilka har betydelse för säkerheten, är 

kunskapsnivån hos den enskilde avgörande. Både avseende förmågan att minska eller eliminera 

risker och att kunna ingripa och agera vid en brand. För individen är det ur ett trygghetsperspektiv 

viktigt att ha kunskap om brand. Hur risker kan minskas, kännedom och installation av 

varningssystem, hantering av släckutrustning etc. Den faktiska säkerhetsnivån kan sägas vara 

summan av den enskildes förmåga och samhällets resurser. 
*) Operativ beredskap innefattar personal, ledningsförmåga, fordon, materiel etc. 

4 Arbetsgång för skydd mot olyckor 
Ett sätt att beskriva arbetet för skydd mot olyckor är att utgå från de tre skedena före-, under och 

efter olyckan. Inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska verksamheten bygga på dessa skeden. 

Dock inte som tre var för sig isolerade företeelser utan beakta, och verka utifrån, de samband som 

finns dem emellan. Till exempel att erfarenheter från inträffade händelser såväl som genomförda 

insatser ska återföras till dels den förebyggande verksamheten och dels den förberedande. 
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Före olyckan 

Tillsyn 

Tillstånd 

Förebyggande verksamhet Byggprocess 

Information 

Utbildning 

Larm planer 

Insatsplanering 

Förberedande verksamhet Utbildning 

Övning 

Drift/underhål l 

Under olyckan 

Genomföra 

Operativ verksamhet räddningsinsats 

IVPA* enligt avtal 
*) I Väntan På Ambulans 

Efter olyckan 

Olycksundersökning 

E rfa ren h etsåte rfö ring I nsatsutvä rd e ring 

Återställning Sakkunnigutlåtande 

Figur 2, arbetsgång för skydd mot olyckor 

4.1 Räddningstjänstens ledningsorganisation 

Under förbundsdirektionen är det räddningschefen som leder den dagliga 

räddningstjänstverksamheten. Ledningsorganisationen utgörs av totalt åttaårsarbeten och bygger på 

ett fördelat funktionsansvar, understött av 2,0 administratörer och 2,0 tekniker. Utöver 

förbundsledning finns även en heltidsanställd brandskyddskontrollant. Se vidare beskrivningen nedan 

Förberedande, 1,0 

Intern utbildning 

och övning 

Förbundsdirektion 

I 

Räddningschef 

1,0 + 2,0 admin 

Förebyggande, 2,0 

Tillsyn/tillstånd enligt LSO och LBE 

Samråd 

Sakkunnigutlåtande 

Brandskyddskontroll (för närvarande 

enbart inom Uppvidinge sotn.distr.) 
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5 Kommunalförbundets geografiska område, riskbild m.m. 
Förbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg utgörs av de tre kommunerna Lessebo, Tingsryd och 

Uppvidinge. Dessa tre kommuner har en sammanlagd befolkning som uppgår till cirka 30 700 

invånare. Den totala arealen som förbundet omfattar är 2 890 km 2 (varav 2 629 km 2 landområde) 

vilket ger drygt 11 invånare per km 2
. Det längsta avståndet mellan förbundets södra till norra del är 

cirka 15 mil. 
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Figur 3, Räddningstjänsten Östra Kronobergs geografiska område 

I tabell 1 nedan redovisas invånarantalet 2018-12-31 för församlingarna i de tre kommunerna 

Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Några av tätorterna i församlingarna anges inom parentes. 

Tabell 1, Invånare i förbundets 3 kommuner per församling . 

Församlingar Antal Församlingar Antal Församlingar Antal 
i Uppvidinge Invånare i Lessebo Invånare i Tingsryd Invånare 

Åseda 3316 Hovman torp 3427 Tingsås 3696 
(Tingryd) 

Lenhovda- 2371 Lessebo 3106 Almundsryd 2301 
Herråkra (Ryd) 

Älghult 2092 Ekeberga 1200 Urshult 1868 
(Alstermo) (Kosta) 

Nottebäck 1780 Ljuder 1034 Väckelsång 1584 
(Norrhult/ (Skruv) 

Klavreström) 
Södra 1087 
Sandsjö 
(Konga) 
Linneryd 1056 

Älmeboda 882 
(Rävemåla) 

Totalt 9559 Totalt 8767 Totalt 12474 
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5.1 Riskbild 

Utgångspunkten för de i handlingsprogrammet angivna målen och förmågan för organisationen är 

den riskbild som råder inom de tre medlemskommunerna . I programmet redovisas delar av 

riskbilden enligt förbundets riskanalys, framtagen 2004, reviderad/uppdaterad 2010, 2014 och 2018. 

Syftet med en riskanalys är bl.a. att den ska utgöra underlag för beslut om mål med 

räddningstjänstens förebyggande arbete såväl som dess operativa förmåga. 

En form av "kvitto" på den bedömda riskbilden är statistik över inträffade olyckor. Det vill säga hur 

ofta olyckor inträffar, vilka "händelsetyper" det är och konsekvenserna av de inträffade olyckorna. 

I Sverige genomfördes under 2018 drygt 111100 räddningsinsatser. Genomsnittet för riket per 1 000 

invånare var 2018: 10,86 och för förbundet 15,3 insatser* /1000 inv. 

*)Exklusive IVPA och övriga händelser/andra uppdrog 

Tabell 2, Insatser utifrån olyckstyp 2010-2018 (vissa "olyckstyper" har ute lämnats varför 

summering inte överensstämmer med "totalt antal händelser") 

Olyckstyp/ett urval 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brand i byggnad 56 61 52 49 41 62 53 50 

Brand ej i byggnad 66 54 56 68 65 65 95 38 

Brand i skog och terräng* 28 

Trafikolycka 98 83 97 102 93 121 138 157 

Utsläpp av farligt ämne 10 22 22 11 17 14 13 10 

Drunkning/ tillbud 1 0 2 2 2 2 2 5 

Nödställd person 3 3 2 3 3 1 4 5 

Djurräddning (nödställt djur) 4 3 6 3 7 4 3 4 

Stormskada 0 0 2 4 1 0 0 0 

Automatlarm, ej brand 78 88 101 92 89 93 146 98 

IVPA, i väntan på ambulans 24 27 33 41 80 70 68 76 

Hjälp till ambulans 4 9 5 2 13 

Hjälp till polis 6 2 0 1 0 

Tot. anta l händelser (alla) 410 396 483 461 480 512 576 534 
*) Före 2017 ingick "brand i skog och terräng" i "brand ej i byggnad" 

Tabel l 3, Jämförelsetal år 2018, urval olyckstyper riket och per kommun 

2018 

44 

46 

69 

146 

2 

4 

4 

8 

1 

120 

60 

9 

0 

599 

Olyckstyp Summa antal, Genomsnitt per Räddningstjänsten Östra 

riket kommun Kronoberg 
(Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge) 

Brand i byggnad 11028 38,0 44 

Brand ej i byggnad 8158 28,1 46 

Brand i skog och terräng 7 946 27,4 69 

Trafikolycka 20 400 70,3 146 

Utsläpp farligt ämne 3332 11,4 2 

Drunkning 710 2,4 4 

Automatlarm, ej brand 37 834 130,4 120 
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Tabell 4, Jämförelseta l år 2018, urva l olyckstyper och kommunalförbund 

Kommunalförbund lnv. anta l Brand i byggnad Brand i skog o mark Trafikolycka 
Västra Sörmland (Katrineholm, 43 685 70 33 141 
Vingåker) 

Östra Kronoberg 30 761 44 69 146 
(Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge) 

Öland {Borgholm, Mörbylånga) 25 921 28 27 51 
Söderåsen {Klippan, Åstorp) 33 587 38 26 112 
Emmaboda/Torsås 16 498 31 32 49 

5.2 Olyckor med personskador som följd 

Tabell 5 nedan ger en bild av risken för personskador som föranleder vård på sjukhus i samband med 

en olycka . Beträffande fallolyckor är det så att endast ett fåtal av dem klassas som " olycka som 

föranleder en räddningsinsats" och återfinns således inte i tabellen nedan. Trafikolyckor svara för 

merparten av antalet skadade, arbetsplatsolyckor och händelser under fritid förekommer. 

Beträffande omkomna utgör trafikolyckor en sto r andel. Även drunkning och omkommen i samband 

med brand i byggnad föekommer. 

Tabell 5, Skadade och omkomna 2017- 2018, sjukdomsfall "IVPA" ej medräknade 

Källa: Eget verksamhetssystem, Daedalos 

Skadade Omkomna 

2018 49 

2017 112 

1 

4 

Referensperiod, genomsnitt per år 90 2,75 

2010 - 2013 

5.3 Bränder i byggnad/byggnader 
Bränder i byggnader inträffar i genomsnitt ca 50 gånger årligen inom förbundet. Fördelning utifrån 

byggnadstyp: ca. 65% bostäder, ca. 13% allmänna byggnader, ca . 9% inom industrier och ca 13% i 

övriga byggnader. Dessbättre är personskador i samband med bränder i byggnader inom RÖK:s 

område ovanliga . Enligt nationell statistik, 2014- 2018, omkommer i genomsnitt ca 95 personer 

årligen i samband med bränder. För förbundet är motsvarande siffra 0,6. Nästan samtliga 

dödsbränder inträffar i bostäder. 

En brand i byggnad drabbar sällan många. För de som drabbas är händelsen, beroende på 

omfattning, dock en tragedi . 

5.4 Brände r ej i byggnad 

De typer av "brand ej i byggnad" som avses ärt.ex. skog och terräng, containrar, bilbränder etc. 

Förbundets yta är till största delen täckt av skog vilket också gör skogen till en viktig näring och 
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resurs. Sågverksindustrin har genomgått en strukturförändring vilket lett till att antalet sågverk inom 

medlemskommunerna minskat. Förändringen påverkar dock inte virkesuttaget, och därmed 

verksamhet inom skogsbruket, enär det är mer avhängigt av tillgång, efterfrågan, råvarupriser etc. 

Flera områden inom förbundsområdet, inte minst i anslutning till sjöar och vattendrag, nyttjas i 

större omfattning för olika turism- och naturupplevelser. Merparten av besökarna respekterar 

begränsningar för eldning och grillning men bränder inträffar utifrån relaterade orsaker. De inträffar 

sällan under själva grillningen utan startar dag/dagar efteråt för att man trott att man släckt. 

Skogsbränder innebär, beroende på omfattning, förlust av stora ekonomiska värden men kan även 

hota bebyggelse. Utifrån de ekonomiska värden som står på spel måste således en skogsbrand tas på 

största allvar, beaktat att den är resurskrävande inte minst över tid . 

För att bl.a. främja mångfald av insekter och växter bedrivs s.k. naturvårdsbränning av de större 

skogsägarna. Förbundet är i detta sammanhang positiv till verksamheten under förutsättning att 

inlämnade bränningsplaner vidimerar en nöjaktig kompetens- och säkerhetsnivå. De erfarenheter av 

brand i stående skog som på detta sätt görs av " skogens folk" är bra, inte minst med tanke på att den 

kompetens som erhålls kan bli en viktig resurs i samband med en okontrollerad skogsbrand. 

Bränder i fordon, containrar etc. får oftast inga större konsekvenser. Beroende på var objektet 

står/är placerat, t.ex. nära en byggnad, då branden startar kan de dock orsaka omfattande skador. 

5.5 Trafikolyckor 

Näst efter fallolyckor är trafikolyckor den enskilt vanligaste orsaken till personskador. Under 

femårsperioden 2014 till 2018 larmades styrkor från förbundet i genomsnitt vid 131 tillfällen årligen 

till olika trafikolyckor. Förbundsområdet genomkorsas av flera både riks- och länsvägar med hög 

trafikintensitet. Förhållandevis stor förekomst av vilt, exempelvis älg, hjort och vildsvin, genererar i 

sig risk för trafikolyckor. Jämfört med andra risker, t.ex. brand i byggnad, är trafikolyckor svårare att 

förebygga beroende på att trafikmiljön är mer dynamisk. Även om förbundet givetvis ska medverka 

till att minska antalet olyckor i trafiken finns det andra aktörer som har både ett mer tydliggjort 

uppdrag och bättre förutsättningar. Förbundets insatsberedskap i form av kompetens och utrustning 

måste inom detta område ständigt ha en hög prioritet. 

Väg Medeltrafik Medeltrafik Riskavsnitt längs 
fordon Lastbilar vägsträckningen 
[antal/dygn] [antal/dygn] 

Rv 23 2700 560 -passerar Åseda tätort 
Vid viad ukt Rv 31:3900 Vid viadukt Rv 31:730 -passerar vattenskyddsområde vid Åseda 

Rv 25 4500 520 -passerar genom Lessebo tätort 
Vid Lessebo:S900 Vid Lessebo :S90 -passerar Hovmantorp tätort 

-passerar vattenskyddsområde vid sjön 
Läen utanför Lessebo 
-passerar vattenskyddsområde vid 
Hacksjön utanför Hovmantorp 

Rv 27 4100 560 -passerar Tingsryds tätort 
Vid Tingsryd :Sl00 Vid Tingsryd:720 -sträckning längs med sjön Tiken 

-passerar Väckelsång tätort 

Rv 28 1000 170 -passerar Kosta tätort 
Vid Kosta :1200 Vid Kosta:180 

Rv29 1650 375 
Jämt fördelat Jämt fördelat 
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Väg Medeltrafik Medeltrafik Riskavsnitt längs 
fordon Lastbilar vägsträckningen 
[antal/dygn] [antal/dygn] 

Rv 31 2300 370 -passerar Lenhovda tätort 
Vid Lenhovda:3500 Vid Lenhovda:530 -passera r Norrhult tätort 

-passerar vattenskyddsområde vid 
Lindshammar 

-passerar vattenskyddsområde vid 
Marhult 

Lv 120 2100 310 -passerar genom Urshult tätort 
Vid Urshult:3200 Vid Ursh ult:400 -passerar vattenskyddsområde vid Stora 

Hensjön i Hensmåla 
Lv 122 1200 205 -passerar Linneryd tätort 

Norr om Linneryd :1500 Norr om Linneryd:240 -passerar Rävemåla och Älmeboda tätort 
-passerar vattenskyddsområde vid Korrö 

Lv 126 2170 300 -passerar Ryd tätort 
Vid Ryd:3040 Vid Ryd:410 -passerar vattentäkt 

5.6 Farligt gods- / kemikalieolyckor 

Statistik som med någorlunda exakthet visar transporterade mängder farligt gods är svåra att finna . 

Redovisning i riskanalysen av 2018 ger ett ganska stort spann (100- 33 000 ton/månad och väg) . 

Klart torde vara att mängderna kan vara betydande och att de sker på samtliga riksvägar och även på 

några av de mer trafikerade länsvägarna inom förbundet . 

Omfattande farlig godsolycka har under den senaste 10-årsperioden inträffat endast en gång i 

samband med lossning av svaveldioxid vid pappersbruket i Lessebo (juni 2011). Således inte i 

samband med " transport" . 

Största risk för en olycka föreligger generellt sett i samband med lastning eller lossning. 

Transporterna omgärdas av ett stort antal säkerhetssystem, både tekniska och organisatoriska varför 

sannolikheten för omfattande utsläpp av farliga kemikalier är relativt liten. Skulle det trots allt ske ett 

utsläpp kan konsekvenserna bli mycket omfattande med betydande skador både på människor och i 

miljön. 

En ris k för allvarlig miljöpåverkan som normalt inte räknas till farligt godsolycka är läckage av 

dieselbränsle från drivmedelstank på lastbi l vid trafikolycka . Med tanke på den stora mängd 

styckegods, timmer, flis och annat som transporteras, och, det faktum att dessa fordon kan ha upp 

till 1000 liter diesel i tankarna finns vid olycka och läckage stor risk för miljöskada . 

Händelsetypen farligt godsolycka kräver särskilt kunnande och speciell utrustning vilket medverkat 

till att förbundet samverkar med övriga räddningstjänster inom länet, såväl som organisationer 

utanför länet, för att skapa en nöjaktig beredskap (projekt "Kem Kronoberg"). 

5.7 Naturolyckor 

Händelser av karaktären naturolyckor har inträffat. Stormarna Gudrun och Per samt översvämningar, 

även om de till sin utbredning var lokala, är t alande exempel. I september 2010 inträffade ett 

partiellt damm brott vid Granö kraftstation . Även om denna händelse inte direkt går att hänföra till 

naturolyckor hade konsekvenserna kunnat bli fullt jämförbara. 
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Naturolyckor klassas normalt sett inte som räddningstjänst i lagens mening. Vissa delhändelser i den 

större naturolyckan kan dock vara räddningstjänst, dvs. hastigt uppkommen fara och behov av ett 

snabbt ingripande gör att det finns en skyldighet enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunen 

(läs;räddningstjänsten) att ingripa. Även om inte räddningstjänstorganisationen har ett så tydligt 

utpekat ansvar vid dessa händelsetyper så står de samlade resurserna till medlemskommunernas 

förfogande . Förbundet ska dessutom medverka i kommunernas planering av sina krisorganisationer 

och delta med ett s.k. samverkansbefäl i respektive kommuns krisledningsstab. 

5.8 Övriga olyckor 

Till kategorin hänförs bl.a. drunkningar, arbetsplatsolyckor, explosioner, personer eller större 

tamdjur i svår belägenhet etc. Med undantag av "explosioner" inträffar ett antal mer eller mindre 

allvarliga av de övriga varje år. Inom förbundsområdet finns många sjöar och vattendrag, friluftsliv 

såväl som sportfiske är vanligt förekommande. Möjligheterna till denna sorts aktiviteter ingår i 

medlemskommunernas ständigt pågående arbete att tydliggöra och förbättra attraktiviteten. Skogen 

som resurs har nämnts tidigare i samband med "brand ej i byggnad"/skogsbrand. Skogen är också en 

arbetsplats för många och olyckor med allvarliga personskador inträffar dessvärre . 

5.9 Fa rlig verksamhet 

Inom förbundets område finns två anläggningar som av Länsstyrelsen bedöms bedriva farlig 

verksamhet enligt 2 kap. 4§, lagen om skydd mot olyckor. Lessebo Paper AB samt dammen i 

anslutning till Granö kraftstation utgör s.k. 2-4 anläggningar. Detaljerade uppgifter och beskrivningar 

över dessa båda objekt finns i förbundets riskanalys, framtagen 2004, senast reviderad/uppdaterad 

2018. 

6 Förebyggande och förbe redan de verksamhet, "före olyckan" 
Skedet "före olyckan" innefattar ett flertal delar. Stöd till kommunerna, näringsliv och allmänhet med 

utbildning, information och rådgivning sker i begränsad omfattning. I och med att räddningstjänsten 

är myndighet inom lagområdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor ingår även 

tillsyn över lagarnas efterlevnad och tillståndshantering. Vidare förberedande i form av 

utryckningsorganisation, larm planer, utbildning, övning, underhåll av fordon och materiel etc. 

6.1 Ansvar enligt lag om skydd mot olyckor (2003 :778) 

För det som enligt lag om skydd mot olyckor ankommer på kommunen ansvarar enligt 

förbundsordningen Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Dock är förebyggande mot andra olyckor än 

de som föranleder räddningsinsats undantagna. För denna kategori åvilar ansvaret respektive 

medlemskommun. Räddningstjänsten har således att utföra tillsyn inom verksamheter och 

byggnader. Som ett led i kontrollen av efterlevnaden av lag om skydd mot olyckor får 

räddningstjänsten meddela de förelägganden och förbud som behövs. Besluten får förenas med vite. 

Räddningstjänsten skall se till att kommunens skyldigheter avseende rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar uppfylls. Frister för rengöring skall fastställas 

av förbundsdirektionen . 
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Förbundsdirektionen får meddela förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande 

förebyggande åtgärder mot brand . 

6.2 Ansvar en ligt lag om brandfarliga och explosiva varor (2010 :1011) 

Tillsyn över efterlevnad samt tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

genomförs av Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Som ett led i att utföra tillsyn får 

räddningstjänsten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i lagen 

ska efterlevas. Besluten får förenas med vite. 

6.3 Byggprocess och fysisk planering 

Det är viktigt att arbetet med byggnadstekniskt brandskydd är en naturlig del i byggprocessen. 

Räddningstjänsten ska medverka till, och ta initiativ för, regelbundna avstämningsmöten med 

handläggarna på respektive byggnadskontor. 

Räddningstjänsten ska vidare utgöra stöd till kommunerna vid granskning av 

brandskyddsbeskrivningar i samband med bygglovsprövning. 

Beträffande fysisk planering ska räddningstjänsten, utifrån sitt kompetensområde, utgöra stöd till 

medlemskommunerna genom att granska översiktsplaner, detaljplaner etc. ur ett 

säkerhetsperspektiv. 

6.4 Övrig skadeförebyggande verksamhet och remissärenden 

Räddningstjänsten är remissinstans vid prövning av ansökningar om serveringstillstånd, och, till 

polisen vid ansökan om tillstånd att driva hotell- och pensionatsrörelse, offentlig sammankomst etc. 

Vid verksamheter där en stor mängd personer kan samlas, exempelvis festivaler och marknader, eller 

där brand och olyckssäkerheten är av större vikt, exempelvis tillfälliga övernattningar, ska 

räddningstjänsten kunna ge stöd i form av samråd, information etc. 

6.5 Utbildning och information 

Utbildning och goda kunskaper i brandförebyggande och skadeavhjälpande är en grundförutsättning 

för att syftet med lagen om skydd mot olyckor ska uppnås. I begränsad omfattning ska 

Räddningstjänsten ha en utbildnings- och informationsverksamhet till dem som efterfrågar sådan 

kunskap. I förekommande fall skall behov inom föreningsliv och aktiviteter för allmänheten 

prioriteras. 

6.6 Larmplaner 
Planer för vilka stationer, eller egentligen förmågor, som initialt ska larmas i händelse av en viss typ 

av olycka ska finnas upprättade och inlagda i larmoperatörens* system. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg är jämte de övriga räddningstjänstorganisationerna i Kronobergs 

län ansluten till det system för larmning av räddningsstyrkor som benämns " dynamisk 

resurs hantering" . 

Möjligheten för drabbade att kunna larma räddningstjänsten bygger i första hand på fungerande 

telefonsystem som medger kontakt med operatörens larmcentral via 112. Vid telestörningar gäller 

primärt att förbundets enheter ska kunna larmas dels via tryckknapp placerad utvändigt på 

respektive brandstation, och dels via egen terminal inom brandstationen i Lessebo. Vid omfattande 
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telestörninga r ska den enskildes möjlighet att larma, utöver nämnda tryckknappa r på brandstationer, 

i görligaste mån säkerställas via utplacerade mobi la enheter. Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska 

aktivt medverka till att regionala riktlinjer och förutbestämda platser för mobila enheter tas fram 

inom ramen för Räddsam Kronoberg. 

*) För närvarande SOS Alarm 

6.7 Utbildning/övning 

Insatsförmågan är starkt relaterad till personalens kompetens. För att bibehålla en adekvat 

kompetensnivå ingår goda möjligheter till utbildning och övning i det förberedande arbetet. 

Övningsverksamheten ska med hjälp av schema utformas så att den speglar riskbilden, och därmed 

tänkbara händelser, i de olika kommunerna. 

6.8 Drift och underhåll 

Väl fungerande fordon och utrustning är, såväl som personalens kompetens, en avgörande faktor för 

insatsförmågan. Räddningstjänsten förfogar över ett 20-tal tyngre fordon innehållande släck- och 

räddningsutrustning och/eller viktiga system, exempelvis kommunikationsutrustning och 

släckvattenpumpar. Erforderliga resurser, egna eller avtalade, ska finnas för att sköta det underhåll 

och den förnyelse som behövs. 

7 Operativ verksamhet, "under olyckan" 
Nationella mål avseende operativ räddningstjänst innefattar bl.a . att räddningsinsatser ska kunna 

påbörjas inom godtagba r tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Räddningstjänstens tolkning av bestämmelserna och politisk ambitionsnivå ligger till grund för den 

förmåga som beskrivs i handlingsprogrammet. 

7.1 Ledning 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska ha förmåga att bemanna tre ledningsnivåer, systemledning, 

insatsledning och uppgiftsledning. Samtliga ska va ra bemannade dygnet runt och ska delvis kunna 

bygga på samverkan med andra räddningstjänstorganisationer. 

Med detta menas att Räddningstjänsten Östra Kronoberg aktivt ska medverka till en regional struktur 

för ledning av insatser. 

Systemledning utgörs av normativ och strategisk ledning där räddningschef i beredskap 

svara r för normativ ledning. Strategisk ledning utövas av räddningschef i beredskap och 

insatsledare. 

Insatsledning innebär räddningsledning och samordning av enheter/skadeavhjälpande arbete 

på olycksplatsen . 

Uppgiftsledning innebär ledning av enskild enhets lösande av en uppgift. 

7.1.1 Räddningschef i beredskap/insatsledare 

I båda fallen ska anrop kunna besvaras inom 60 sekunder vidare ska ledningsfordon kunna bemannas 

och ledning utövas inom ytterligare 90 sekunder. 
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7.2 Räddningsstyrkor 

Tabell 6, Räddningstjänstens operativa bemanning 

Tätort/station Antal bm i Antal befäl i Anta l Anspännings- Anmärkning 

beredskap beredskap anställda tid 

Alstermo 2 1 13 5 minuter 
Hovmantorp 2 1 13 5 minuter 

lnsatsledare/RCB - - - 2 8 1,5 minuter 

Konga - - - - - - 5 Ej beredskap 

Kosta 1 1 9 7 minuter Ansp.tid ändrades 2017 
Lenhovda 3 1 17 5 minuter 

Lessebo 4 1 22 5 minuter 

Linneryd - - - - - - 5 Ej beredskap 

Norrhult 0 1 9 7 minuter Utöver befälet larmas 

stationen som station 

utan beredskap, dvs 

"värn" 

Ryd 3 1 17 6 minuter 

Rävemåla 0 1 9 6 minuter Utöver befälet larmas 

stationen som station 

utan beredskap, dvs 

" värn" 

Skruv - - - - - - 5 Ej beredskap 

Tingsryd 4 1 22 6 minuter 

Urshult - - - - - - 5 Ej beredskap 

Väckelsång - - - - - - 5 Ej beredskap 

Åseda 4 1 22 5 minuter 

Summa 23 12 186 För organisatoriska 

förändringar över tid se 

bilaga 

*) Inom orterna Skruv, Kongo, Urshult, Väckelsång och Linneryd finns ingen personal i beredskap. Miniminumerär, 2 bm, för 

att fullfölja en utryckning kan således inte garanteras. Vidare beträffande Norrhult och Rävemåla enbart en i beredskap 

vilket starkt begränsar den skadeavhjälpande förmågan. 

7.3 Räddningstjänstens förmåga 
En enskild räddningsstyrka, oavsett beredskapskrav eller ej *, förväntas kunna vidta initiala åtgärder 

vid alla olyckor. Styrkor från s.k. beredskapsstationer med minst två medarbetare i beredskap 

förväntas, utan förstärkning, klara mindre olyckor, exempelvis brand i fristående container och 

undersökning. Med tanke på att merparten av förbundets beredskapsstyrkor endast utgörs av färre 

än fem personer förutsätter de flesta händelser/olyckor att flera räddningsstyrkor larmas, och, att 

samordning kan ske. Speciella resurser skall finnas samlat på vissa stationer vilket gör att i vissa fall 

kan inte fullt adekvata åtgärder vidtas förrän just dessa är framme på plats. 
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I sammanhanget måste framhållas att det är den enskilde som har den första möjligheten att ingripa 

vid en olycka. Dels genom att utrymma/rädda och dels att larma räddningstjänsten och utifrån 

förmåga ingripa innan räddningstjänsten anländer. 

Åskådliggjort i olika tidsområden ter detta sig på följande sätt: 

Förmåga, "vem/vad" 

Den enskildes förmåga 

Räddningstjänstens 

basförmåga 

Räddningstjänstens 

förstärkta förmåga 1 

Räddningstjänstens 

förstärkta förmåga 2 

Särskild förmåga 

Tidsområde 

Från det att olyckan inträffar tills räddningstjänsten anländer. 

Eftersträvansvärd förmåga hos den enskilde är dels varseblivning 

(brandvarnare eller annat system), utrymning och larmning via 112, och 

dels någon form av släckande, fördröjande eller begränsande åtgärd. 

Exempelvis insats med handbrandsläckare och stänga dörr/dörrar till 

brandrummet. 

Inom de orter där beredskapskrav föreligger ska en insats kunna 

påbörjas inom 10 minuter efter larm. Samma förhållande råder inom 

orter utan beredskapskrav förutsatt att minst två brandmän infinner sig 

vid larm, och, att erforderlig körkortskompetens innehas av minst en av 

dem. Exempel på generella basförmågor för enskilda räddningsstyrkor 

är livräddning med skarvstegar, utvändig släckning vid brand i byggnad, 

vissa omedelbara åtgärder vid transportolycka. 

Inom samtliga orter ska en första förstärkt förmåga kunna uppnås 

inom 25 minuter. Inom vissa orter/zoner, exempelvis Fridafors, 

förutsätter det samverkan med annan räddningsorganisation. 

Exempel på förstärkt förmåga 1 är losstagning vid trafikolycka och 

invändig livräddning och släckning med räkdykning. 

Inom samtliga orter ska en andra förstärkt förmåga kunna uppnås inom 

35 minuter. Inom vissa orter/zoner, exempelvis Fridafors, förutsätter 

det samverkan med annan räddningsorganisation. 

Särskild förmåga/speciella resurser ska finnas enligt följande: 

Terrängtransporter- 4-hjusdriven MC, för närvarande i Kosta. 

S.k. hävare - för håltagning/ventilation/släckning via tak, i Tingsryd 

respektive Åseda. 

Utrustningsdepå -för luftförsörjning och restvärdesräddning etc., för 

närvarande i Hovmantorp 

Båt på transportkärra -för livräddning på vatten (utöver s.k. 

räddningsbrädor), utläggning av länsar, brandsläckning på öar etc., för 

närvarande i Ryd, Tingsryd, Lessebo, Hovmantorp, Urshult och Norrhult. 

Tankbilar* -för vattenförsörjning vid bränder, och, släckresurs vid 

brand i vätskor, minst 4 fordon. 

*)Minst 7 m3 
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7.4 Första insatsperson, FiP 

Första insatsperson, FiP, innebär för Räddningstjänsten Östra Kronobergs vidkommande, att befälet i 

en räddningsstyrka disponerar ett tjänstefordon och därmed kan bege sig direkt till olycksplatsen. 

Syftet är dels att så snabbt som möjligt kunna genomföra någon form av omedelbar åtgärd, och dels 

att kunna skapa sig en bild av olyckan för att kunna bestämma så effektiva åtgärder som möjligt. 

Möjligheten för befälet att direkt då styrkan anländer kunna ge instruktioner ska således finnas. 

Första insats person finns för närvarande inom orterna Ryd, Tingsryd, Åseda, Norrhult och Rävemåla. 

Av praktiska orsaker* kan funktionen FiP med ständig tillgång till tjänstefordon inte alltid garanteras 

inom orterna Norrhult och Rävemåla. 

*) Inom dessa orter finns ett antal anställda med huvudarbetsplats på annan ort varför ofta 

återkommande byten av beredskap och därmed fordon kan bli för betungande. 

7.5 Samverkan med andra organisationer 

Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för att dels kunna ingripa/ge stöd så tidigt 

som möjligt vid en olycka och dels för att kunna nyttja tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. 

Räddningstjänsten samverkar med en rad olika aktörer för att uppnå detta, i vissa fall reglerat via 

avtal. Ambitionen ska vara att avsätta resurser för att delta i och bidra till de aktiviteter som syftar till 

att främja regional samverkan. De vanligast förekommande organisationerna är: 

► Närliggande kommuner och kommunalförbund 

Snabbast hjälp till drabbade 

Vissa specialinsatser och/eller specialresurser, t.ex. vid kemikalieolycka och för 

stabshjälp 

Nätverk för utvecklande av tillsyns- och tillståndsverksamhet 

► Övriga blåljusmyndigheter 

Hjä rtsto ppsassista ns 

Suicidprevention 

Eftersök av försvunnen person 

Pågående dödligt våld 

► Försvarsmakten 
Vissa specialinsatser och/eller specialresurser, t.ex. transporter utrustning och 

personalförsörjning 

► Sjöfartsverket 
Livräddning med hjälp av helikopter vid drunkningstillbud 

► Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Samverkan inom och för samhällets krisberedskap 

Kärnteknisk olycka 

Naturvårdsbränning inom reservatsområden 

► Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB 

Förstärkningsresurser i form av materiel och viss personal 

Grund- och vidareutbildning av egen personal 

► Skogsbolag 

Naturvårdsbränning 

Personal och resurser vid skogsbränder 
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7.6 Insatstider 

Insatstid definieras som tiden från det att räddningsstyrkan mottar larm till dess att räddningsarbete 

kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. 

Skadehjälpande insats 
påbörjas inom 

10 min 
10-20 min 

- 20-30min 
- >30 min 

Q' BEREDSKAPSSTATION 

Q' Räddningsvärn 

7.7 Utrymning av byggnader med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning 

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får tillgodoräknas som en av 

utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 {industri, kontor m.m.) och 3 (bostäder). 
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Tabell 7, Räddningstjänstens förmåga och uppskattade insatstid för respektive tätort 
Tätort Insatstid i minuter Förmåga "stegutrymn.", högsta höjd underkant fönster 

Alstermo 10 11 m (tre våningar) 

Hovmantorp 10 11 m 

Konga Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Kosta 12 11 m 

Lenhovda 10 llm 

Lessebo 10 11 m 

Linneryd Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Norrhult 12 11 m, kräver att minst en utöver person i beredskap infinner sig 

vid larm 
Ryd 11 llm 

Rävemåla 11 11 m, kräver att minst en utöver person i beredskap infinner sig 

vid larm 
Skruv Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Tingsryd 11 llm 

Urshult Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Väckelsång Ej beredskap 11 m, kräver att minst två bm responderar vid larm 

Åseda 10 llm 

Inom ej angivna orter såväl som landsbygd är insatstiden för utrymning med hjälp av 

räddningstjänstens stegutrustning 18 minuter eller längre. 

7.8 Förmåga som räddningstjänsten avser att skaffa eller utveckla 

Räddningstjänsten har definierat följande områden där förmågan bör utvecklas under 

handlingsprogrammets giltighetstid: 

► S.k. släckgranater. Kombinerat med taktisk utbildning, anskaffning av flera, i första hand till 

stationer/styrkor som sett till numerär inte kan genomföra invändig släckning. 

► Utveckla interna system som borgar för förbättringar och effektiviseringar kopplat till 

erfa renhetsåterföring. 

► Inom ramen för Räddsam Kronoberg, regionalt utveckla förmågan till systemledning, 

ledningsuppbyggnad etc. 

► Förmåga under höjd beredskap 

7.9 Räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap 
Grunden är att räddningstjänsten under höjd beredskap ska utgöras av den fredstida, eller normala, 

förmågan att hantera kriser. Det förändrade säkerhetspolitiska läget och därav nationella beslut 

medför ett behov av att stärka förmågan vid krigsfara och krig. Planering och återtagande av förmåga 

ska ske i enlighet med de anvisningar som lämnas av regeringen och inkludera hela hotskalan, dvs 

utöver konventionell krigföring även terrorattacker, IT-störningar, påverkansoperationer etc. (se 

även 7.6). 
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Särskild hänsyn i planeringsarbetet ska beaktas avseende: 

Värna civilbefolkningen 

Försvarsmaktens behov av stöd från civila verksamheter 

Säkerställa viktiga samhällsfun ktioner 

Enligt planeringsdirektiv från MSB ska följande områden beaktas: 

Kunskapsuppbyggnad rö rande krigsfara, krig (inklusive hybridkrigföring/gråzoner), 

höjd beredskap och civilt försva r. 

Analyser och arbeten för att utveckla förutsättningar att bedriva 

beredskapsplanering och tota lförsvarsplanering, samt stödja försvarsplaneringen, 

t.ex. säkerhetsskyddsana lyser. 

Analyser och arbeten för att utveckla förutsättningar för samverkan och hantering 

inför/under krig och krigsfara, t. ex. säkerhetsskyddsanalyser, personalplanering och 

materielplanering (krigsorgan isation) . 

Arbeten inom gemensam metodutveckling inom ramen för beredskapsplanering, 

totalförsvarsplanering och för att stödja försvarsplanering. 

Övriga gemensamma arbeten inom och mellan myndigheter och andra 

organisationer, t .ex. deltagande i andras arbeten, övningar och utbildningar som 

berör civilt försvar, höjd beredskap och försvarsplanering. 

Arbeten inom utvecklingsområden som särskilt utpekats i den försvarspolitiska 

inriktningspropositionen. 

8 Erfarenhetsåterföring och åte rställning 
För att kunna återföra erfarenheter från inträffade olyckor är det av väsentligt intresse att olyckor 

utreds i skälig omfattning (LSO 3 kap. 10§) så att olycksförloppet kan klarläggas och att den drabbade 

om möjligt får återkoppling på händelseförloppet. Detsamma gäller för utredning av insatsens 

genomförande där utredningen säkerställe r att en erfarenhetsbank byggs upp för utveckling av nya 

metoder och ett ändrat arbetssätt. Räddningstjänstens utbildningsverksamhet får också värdefull 

erfarenhetsåterkoppling att föra in i utbildningar till enskilda och organisationer. Samarbetet med 

försäkringsbranschen är en viktig del för att minimera sekundärskador och säkerställa en första 

kontakt mellan den drabbade och dess försäkringsbolag. 

8.1 Återstä ll ning 
Primärt svarar personal vid respektive station för att fordon och materiel återställs i 

beredskapsdugligt skick direkt efter en insats. Räddningstjänsten skall ha resurse r fö r att stödja 

återställning efter en insats, exempelvis rökskyddsutrustning, slanghantering, reparation/service av 

pumpar/räddningsutrustning, t vätt av skyddskläder etc. 

8.2 Olycksutredning 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg svarar för att olyckor som föranlett räddningsinsats utreds varvid 

följande tre nivåer skall tillämpas: 

Nivå 1- "vanlig insats", räddningsledaren, alternativt RCB, skriver/dokumenterar via 

händelserapport i aktuellt ve rksamhetssystem. 
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"allvarlig, större eller speciell olycka", räddningsledaren skriver/dokumenterar via 

händelserapport varvid skisser, bilder etc. bör ingå 

"mycket allvarlig större olycka", utöver räddningsledarens dokumentation via 

händelserapport bör olycksutredning göras av egen personal "annan än 

räddningsledaren" eller extern utredare. 

Samverkan med annan utredande myndighet ska eftersträvas. 

8.3 Insatsutvärdering 

Utvärderingen av insatser är ett led i den interna kvalitetssäkringen och syftar till att skapa en 

effektiv räddningstjänst med tredje person i fokus. Dessa utvärderingar skall ske på någon av följande 

två nivåer: 

Nivå 1-

Nivå2 -

" vanlig insats", räddningsledaren, alternativt RCB skriver/dokumenterar via 

händelserapport i aktuellt verksamhetssystem. 

Ensamutredare, vanligtvis ur egen organisation, med erforderlig kompetens utreder 

insatsen. 

8.4 Restvärdesräddning 

När insatsen har avslutats har räddningstjänsten en skyldighet att meddela ägaren eller 

nyttjanderättshavaren om behovet av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning (LSO 3 

kap. 9§). Räddningstjänsten har, genom Brandskyddsföreningen, avtal med Försäkringsbranschens 

restvärdesräddning om åtgärder för att begränsa sekundärskador vid olyckor. Avtalet anger inom 

vilka ramar räddningstjänsten får agera efter en räddningsinsats och hur tjänsten ska betalas. 

Försäkringsbranschens restvärdesräddning har ett nätverk av restvärdesledare, som utgör 

kopplingen mellan den drabbades försäkringsbolag och räddningstjänsten. 
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Ärende 8 

Svar på motion (SD) om att 

inleda samarbete mellan 

Tingsryds kommuns skolor och 

Polishögskolan 



~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (78) 

2019-10-21 
§ 299 

Svar på motion (SD) om att inleda ett samarbete mellan 
Tingsryds kommuns skolor och Polishögskolan 
Dm KS/2019 :700 1.2.6 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

bildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan om samverkan mellan 

polisutbildningen vid Linneuniversitet i Växjö och Tingsryds 

kommuns skolor enligt motionens intentioner, samt att 

bildningsnämnden uppdras att fo1tsatt hantera ärendet. 

3. Resultatet av utredningen redovisas för bildningsnämnden samt 

meddelas kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Den 23 april 2019 inkom en motion från Sverigedemokraterna till 

kommunledningsförvaltningen om möjligheterna att inleda ett samarbete 

mellan Tingsryds kommuns skolor och polisutbildningen vid 

Linneuniversitet i Växjö. Enligt motionären kan ett samarbete mellan 

Tingsryds kommuns skolor och polisaspiranter avhjälpa polisens bristande 

resurser samt utgöra fö1troendeingivande åtgärder mellan polisen och barn 

och ungdomar i kommunen. Vidare föreslår motionären att polisaspiranter 

erbjuds att träna med narkotikahundar i Tingsryds kommuns skolor. Detta 

för att både motverka utveckling av drogmissbruk bland barn och unga samt 
ge polisutbildningens aspiranter möjlighet att öva med hänsyn till 

utbildningens utformning. 

Kommunfullmäktige remitterade, enligt beslut KF 2019-05-06 § 84, 

motionen till bildningsnämnden för yttrande. Bildningsnämnden behandlade 

ärendet den 27 augusti 2019 och har däimed inkommit med ett yttrande om 

att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår däimed att motionen bifalles enligt 

bildningsnämndens yttrande samt att bildningsnämnden vidare får i uppdrag 

att utreda frågan om samverkan mellan polisutbildningen vid 

Linneuniversitet och Tingsryds kommuns skolor. Bildningsnämnden kan 

däimed även utreda övriga frågor enligt motionens intentioner såsom bruk 

av narkotikahundar i skolmiljön. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (78) 

2019-10-21 

§ 299 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-

09-30 § 251. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 13 

september 2019. 

3. Protokollsutdrag från bildningsnämnden, daterad den 27 augusti 
2019 § 73. 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterad den 6 maj 2019 § 

84. 
5. Motion (SD) om att inleda ett samarbete mellan Tingsryds kommuns 

skolor och polishögskolan, daterad den 23 april 2019. 

Yrkanden 

Ann Louise Viking (SD) och Ingegerd Carlsson (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 73 

Inkommen motion 
Dnr BN/2019:182 1.2.6 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 

2019-08-27 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om att. inleda ett samarbete mellan 
Tings1yds kommuns skolor och polishögskolan på remiss från 
kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna som 
yrkar att bildningsnämnden ska få i uppdrag att kontakta polishögskolan i 
Växjö för att se om ett samarbete mellan polishögskolan och Tingsryds 
kommuns skolor skulle vara aktuellt, samt att sedan presentera resultatet av 
kontakten för bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss från kommunfullmäktige, Motion om att inleda ett samarbete 
mellan Tings1yds kommuns skolor och polishögskolan, 2019-05-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ann-Louise Viking (SD) instämmer i Mikael Anderssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbesty,kande 



Medborgarkontoret 

2019-04- 2 3 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryd. 

19-05-22 

Sverigedemokraterna i Tingsryd har senaste tiden uppmärksamat ett ökat användande av 

narkotika. Vi ser att det går längre ner i åldrarna och är ett mycket stort samhällsbekymmer. 

Den som hamnar i drogmissbruk glider ofta in på den kriminella vägen. Detta kommer att bli 

en stor kostnad om vi inte öppnar ögonen. 

Sverigedemokraterna har länge varit för att använda polisen och deras narkotikahundar på 

skolor runt om i Sverige. Vi ser problematiken med att polisen inte har tillräckligt med 

resurser. Vi har bara några mil till Växjö och där finns polishögskolan. Vi vill därför undersöka 

möjligheten för ett samarbete. Polisaspiranter som åker runt till olika skolor gör att elever 

får möjlighet att träffa uniformerade "poliser". En del mindre barn som sällan eller aldrig 

träffar en polis kan många gånger vara rädd för polisen. Får man vid olika tillfällen besök på 

sin skola och lära känna en uniformerad polis så släpper också rädslan . Detta gör då att barn 

och ungdomar vänder sig till polisen när dom behöver hjälp. 

Vissa polishögskolor har även narkotikahundar som dom tränar. Detta vill vi anamma i 

Tingsryd och erbjuda träning på våra skolor. Vi ser en stor vinning både för eleven och för 

samhället och även för polishögskolan . Vi ser det ochså som en stor besparing om vi kan 

rädda någon eller några från drogmissbruk. 

Därför yrkar Sverigedeomkraterna: 

-att bildningingsnämnden får i uppdrag att kontakta polishögskolan i Växjö för att se om ett 

samarbete mellan polishögskolan och Tingsryds kommuns skolor skulle vara aktuellt. 

-att sedan presentera resultatet av kontakten för bildningsnämnden. 

Ann-Louise Viking gruppledare Sverigedemokraterna Tingsryd . 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Svar på motion (SD) om att inleda ett samarbete mellan Tingsryds kom-
muns skolor och Polishögskolan 
Dnr KS/2019:700 1.2.6 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan om sam-

verkan mellan polisutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö och Tingsryds 
kommuns skolor enligt motionens intentioner, samt att bildningsnämnden upp-
dras att fortsatt hantera ärendet.  

3. Resultatet av utredningen redovisas för bildningsnämnden samt meddelas kom-
munfullmäktige. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 23 april 2019 inkom en motion från Sverigedemokraterna till kommunledningsför-
valtningen om möjligheterna att inleda ett samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor 
och polisutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö. Enligt motionären kan ett samarbete 
mellan Tingsryds kommuns skolor och polisaspiranter avhjälpa polisens bristande re-
surser samt utgöra förtroendeingivande åtgärder mellan polisen och barn och ungdomar 
i kommunen. Vidare föreslår motionären att polisaspiranter erbjuds att träna med narko-
tikahundar i Tingsryds kommuns skolor. Detta för att både motverka utveckling av 
drogmissbruk bland barn och unga samt ge polisutbildningens aspiranter möjlighet att 
öva med hänsyn till utbildningens utformning.  
 
Kommunfullmäktige remitterade, enligt beslut KF 2019-05-06 § 84, motionen till bild-
ningsnämnden för yttrande. Bildningsnämnden behandlade ärendet den 27 augusti 2019 
och har därmed inkommit med ett yttrande om att kommunstyrelsen ska föreslå kom-
munfullmäktige att bifalla motionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att 
motionen bifalles enligt bildningsnämndens yttrande samt att bildningsnämnden vidare 
får i uppdrag att utreda frågan om samverkan mellan polisutbildningen vid Linnéuniver-
sitet och Tingsryds kommuns skolor. Bildningsnämnden kan därmed även utreda övriga 
frågor enligt motionens intentioner såsom bruk av narkotikahundar i skolmiljön.  
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Beslutsunderlag 
 

1. Protokollsutdrag från bildningsnämnden, daterad den 27 augusti 2019 § 73. 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterad den 6 maj 2019 § 84.  
3. Motion (SD) om att inleda ett samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och 

polishhögskolan, daterad den 23 april 2019. 
 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsnämnden för åtgärd 
Bildningschef 
 
 
 
 
Karolina Olsson    Jörgen Wijk 
Nämndsekreterare   Kanslichef 
Kommunledningsförvaltningen  Kommunledningsförvaltningen 



Ärende 9 

Svar på motion (TiA) om cykel- 

och gångväg mellan Korrö och 

Linneryd 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (78) 

2019-10-21 
§ 300 

Svar på motion (TiA) om cykel- och gångväg mellan Korrö 
och Linneryd 
Dm KS/2019: 313 1.2.6 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bekräfta Samhällsbyggnadsnämndens 

beslut från 2017-03-21, § 42, att kommunledningsförvaltningen har i 

uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi för kommunen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att avge 
följande svar avseende motionen från Tingsrydsaltemativet om 
gång/cykelväg mellan Ko1Tö och Linneryd och därmed anse 
motionen besvarad: 

"Kommunfullmäktige avser att behandla förslaget om cykel- och 

gångväg mellan Korrö och Linneryd i samband med framtagande av 
cykelstrategi. Prioritering behöver då göras mellan olika önskemål." 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsaltemativet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
önskan om att kommunen skall anlägga en enklare grusad gång/cykelväg på 
två sträckor för att möjliggöra säkrare cykling mellan Linneryd och Ko1Tö. 
Det har även inkommit ett medborgarförslag om en cykel- och gångväg 

mellan Älmeboda och Rävemåla. Kommunfullmäktige besvarade detta 
medborgarförslag 2019-04-08 (§46). I svaret står det bland annat att beslut 
om cykelväg mellan Älmeboda och Rävemåla kan tas först efter att 
kommunen har tagit fram en cykelstrategi. Cykelstrategin skall ge 
förutsättningar för kommunen att prioritera och besluta om hur medel för 
gång- och cykelvägar skall fördelas . 

Dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-03-21, § 42, beslut om att 
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram en 
cykelstrategi för kommunen. Cykelstrategin skulle ge kommunen 
förutsättningar att göra prioriteringar och ta långsiktiga beslut när det gäller 
satsningar på cykeltrafik. Cykelstrategin skulle omfatta drift och underhåll 

av befintliga cykelvägar, att skapa trygga skolvägar samt nyinvesteringar av 
cykelvägar. Varken samhällsbyggnadsnämnden eller 
samhällbyggnadsförvaltningen finns längre som begrepp i kommunens 
organisation. Nu när frågorna om behov av nya cykelvägar inom kommunen 

har blivit aktuella kan det finnas ett behov av att kommunstyrelsen 

I Utdragsbeslyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (78) 

2019-10-21 

§ 300 

aktualiserar och bekräftar dåvarande samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

att det skall tas fram en cykelstrategi för. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2019-

09-30 § 254. 

2. Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen, daterad den 16 

september 2019. 

3. Motion från Tingsrydsalternativet om gång- och cykelväg mellan 

Konö och Linneryd, daterad den 29 april 2018. 

4. Protokollsutdrag § 42 från samhällsbyggnadsnämnden om uppdrag 

att ta fram en cykelstrategi, daterad den 21 mars 2017. 

Yrkanden 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag till beslut. 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

U tredningsingenj ör 

Teknisk chef 

I Utdragsbesiy,kande 



Tingsrydsalternativet 

C/O Björn Hvomum 

Fryggestorp Enaregård 14 

362 97 Linneryd 

Motion 

2018-04-29 

Kommunfullmäktige Tingsryds kommun 

Tingsrydsalternativet har i tidigare sammanhang framfört behovet av en gång/cykelväg 
mellan Korrö och Linneryd. Nu är det enligt uppgift planerat för kommunal stamnäts 
utbyggnad av fiber utmed en del av denna sträcka. Vi ser det då som naturligt att man i 
samband med det försöker anlägga en enklare grusad gång/cykelväg på framförallt två 
sträckor. 

Ena sträckan är från utfarten från Korrös nordliga utfart till den grusväg som viker av mot 
Pettersborg och som sedan går vidare till Bastanäs. Detta är en sträcka på cika 500-600 meter. 

Cyklister och gångare tar sig sedan via Bastanäs genom Fryggestorp till marknadsplatsen, 
något som man redan gör i dag. 

Den andra sträckan som man skulle vilja se grusad är från marknadsplatsen till Linneryd, en 
sträcka på 1800 meter. 

En sådan väg skulle ge säkrare miljö för såväl de många turister som färdas längs med 
sträckningen men även för sommarlovslediga barn som skall till Nabben för att bada och 
simma. I samband med en sådan åtgärd skulle man även väsentligen förbättra trafikmiljön vid 
den bro som går över sjöarna Rolsmosjön och Linnerydsjön. Det skulle ganska enkelt gå att 
fästa en enkel gång och cykelväg på utsidan av det räcke som finns utmed vägen, lite som en 
blomsterlåda. Vägens bredd tillåter i dag inte att två fordon möts samtidigt som någon 
befinner sig på bron. Vägen är som bekant väl trafikerad av tung trafik mellan Karlskrona och 
Växjö. 

Tingsrydsalternativet motionerar om 

att ansvariga i kommunen ställer sig positiva till en sådan lösning och 

att man skyndsamt tillskriver berörda och engagerar sig för att en sådan lösning kan komma 
till stånd. 
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Kommunledningsförvaltningen  
 
Jonas Weidenmark 
0477 441 18  
jonas.weidenmark@tingsryd.se 

 
  Till kommunstyrelsen 
 
 
 
Bekräftelse av Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att en cykel-
strategi skall tas fram samt yttrande angående motion om cykelväg 
mellan Korrö och Linneryd 
Dnr: KS/2019:313 1.2.6 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bekräfta Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2017-03-21, 
§ 42, att kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi för kom-
munen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att avge följande svar avseende 
motionen från Tingsrydsalternativet om gång/cykelväg mellan Korrö och Linneryd och därmed 
anse motionen besvarad: 
 
Kommunfullmäktige ser behovet av sammanhållen cykelväg mellan Korrö och Linneryd som 
motionen beskriver, men väntar med beslut om detta i avvaktan på framtagandet av ovanstående 
cykelstrategi. Det finns även önskemål om andra cykelvägar, t ex mellan Rävemåla och Älme-
boda och cykelstrategin behövs för att kunna göra prioritering mellan olika önskemål. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tingsrydsalternativet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med önskan om att 
kommunen skall anlägga en enklare grusad gång/cykelväg på två sträckor för att möjliggöra 
säkrare cykling mellan Linneryd och Korrö. 
 
Det har även inkommit ett medborgarförslag om en cykel- och gångväg mellan Älmeboda och 
Rävemåla. Kommunfullmäktige besvarade detta medborgarförslag 2019-04-08 (§46). I svaret 
står det bland annat att beslut om cykelväg mellan Älmeboda och Rävemåla kan tas först efter 
att kommunen har tagit fram en cykelstrategi. Cykelstrategin skall ge förutsättningar för kom-
munen att prioritera och besluta om hur medel för gång- och cykelvägar skall fördelas. 
 
Dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-03-21, § 42, beslut om att samhällsbyggnads-
förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi för kommunen. Cykelstrategin 
skulle ge kommunen förutsättningar att göra prioriteringar och ta långsiktiga beslut när det gäl-
ler satsningar på cykeltrafik. Cykelstrategin skulle omfatta drift och underhåll av befintliga cy-
kelvägar, att skapa trygga skolvägar samt nyinvesteringar av cykelvägar. Varken samhällsbygg-
nadsnämnden eller samhällbyggnadsförvaltningen finns längre som begrepp i kommunens or-
ganisation. Nu när frågorna om behov av nya cykelvägar inom kommunen har blivit aktuella 
kan det finnas ett behov av att kommunstyrelsen aktualiserar och bekräftar dåvarande samhälls-
byggnadsnämndens beslut om att det skall tas fram en cykelstrategi för kommunen. Kommun-
ledningsförvaltningen bör få detta uppdrag. När cykelstrategin finns klar kan frågorna om nya 
cykelvägar och hur de skall prioriteras åter tas upp. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen, daterad den 16 september 2019. 
2. Motion från Tingsrydsalternativet om gång- och cykelväg mellan Korrö och Linneryd,  
daterad den 29 april 2018.  
3. Protokollsutdrag § 42 från samhällsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en cykelstra-
tegi, daterad den 21 mars 2017.  
 
 
 
Yngve Rehnström   Jonas Weidenmark 
Utredningsingenjör  Teknisk chef 
 
 
 
 
    



Ärende 10 

Svar på motion (C) om en 

giftfri kommun 



~Tingsryds 
\:!}kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 

§ 301 

Svar på motion (C) om en giftfri kommun 
Dnr KS/2019:314 1.2.6 

Beslut 

32 (78) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

med hänvisning till det pågående miljömålsarbetet med framtagande av ett 

nytt miljöprogram för Tingsryds kommun. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C) och Lennart Fohlin (C) reserverar sig 

till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Den 20 januari 2014 inkom Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp med 

en motion om förslag på ett antal åtgärder för att uppnå målet med en giftfri 

kommun. Enligt motionären kan dessa åtgärder stödja att säkerhetsställa en 

giftfri miljö i kommunens miljöer och lokaler, i synnerhet i skolans miljöer 

men även i övrig kommunal verksamhet. För att fasa ut giftiga ämnen i 

vardagen föreslår motionären bland annat att Tingsryds kommun ska 

genomföra en km.iläggning över var i kommunens verksamhet som giftiga 

ämnen kan finnas, att miljömål i arbetet för en giftfri kommun fastställs, 

samt att giftiga produkter fasas ut i kommunal verksamhet och att krav på 

giftfria produkter vid upphandling. Vidare föreslår motionären även att 

Tingsryds kommun ska agera kunskapshöj ande gällande gifter i vardagen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att motionens intentioner 

och förslag tas med i arbetet gällande framtagande av ett nytt miljöprogram 

för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde, daterat 2019-10-07 § 278. 

2. Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, daterad den 6 september 
2019. 

3. Motion (C) om en giftfri kommun, daterad den 20 januai.·i 2019. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 
§ 301 

Yrkanden 

1. Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anse motionen bifallen. 

2. Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till Anna Johanssons (C) 

ändringsyrkande. 

3. Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 

33 (78) 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut. Det första är 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och det andra är Anna 

Johanssons (C) ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 

Anna Johanssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning för omröstning: 

Den som vill bifalla Anna Johanssons (C) ändringsyrkande röstar ja. Den 

som vill bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar 

neJ. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Reservationer begärs och :framgår av protokollet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 



\if~ 
~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen - Omröstningsprotokoll 

Narvaro 
Namn 

1. Mikael Jeansson (S) X 

2. Magnus Carlberg (S) X 

3. Tomas Blomster (S) X 

4. Åke Gummesson (S) -

5. Patrick Ståhlgren (M) X 

6. Marie Fransson (M) X 

7. Anders Gustavsson (KD) X 

8. Anna Johansson (C) X 

9. Cecilia Cato (C) X 

10. Lennart Fohlin (C) X 

11. Göran Mård (V) X 

12. Ingegerd Carlsson (SD) X 

13 Ann-Louise Viking (SD) X 

1 (2) 

2019-10-21 

umrosmma --~var pa motion {t,J om ~ 1mr1 Kommun-- ~ ~u, 
Ja Nej Avstår Summa Summa Total 

Besvara Bifalla Ja Ne_i summa 
X 8 5 13 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



f7~ 
~Tingsryds 
~kommun 

Namn 

1. Håkan Karlsson (S) 

2. Karin Mette (S) 

3. Johan Johansson (S) 

4. Maj Ivarsson (S) ersätter Åke 
Gummesson (S) 

5. Mikael Håkansson (M) 

6. Tommy Fransson (M) 

7. Birgitta Arvidsson (KD) 

8. Maria Petersen (C) 

9. Mikael Andersson (C) 

10. Mats Wembo (C) 

11. Björn Hvomum (C) 

12. Jim Viking (SD) 

13. Roger Rydberg (SD) 

2 (2) 

2019-10-21 
Ja Nej Avstår 

Besvara Bifalla 

X X 



2014-01-20 

C Ef\JTERPART~ T 

Till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 201/1 _ 1: 2 0 

Motion - En giftfri kommun llnr 1~ f-·l_'.l __ l_a_l _, 

Forskningen visar allt tydligare att den ökande anviindningen av farliga kemikalier och mixen av de 

ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hiilsa och miljö. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i 

k9.i1trikl med. De finns i klii<lerna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, 

maten vi äter och vatlnet vi dricker. 

Vi måste kunna lita p:'\ att våra livsmedel är säkra, ritt textilier vi köper in till kommunen inte 

innehåller antimögel medlet dimetylfumarat, att barnleksaker inle innehåller bisfenol A, att vattnet vi 

dricker är säkert eller att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater samt att vi i kommunens 

verksamheter inte vistas i miljöer med giftiga golvmattor. Likaså måste vi kunn;i li ta på att våra barn i 

förs\rnl9r leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller att det finns gammal elektronik 

i deras lekmi ljöer. 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri ·vardag. 

Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål 

dirtfri miljö. 

Regeringen har även presenterat en proposition: 
"På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepoli tiken". I propositionen redovis:ir regeringen 

sin strategi för all nå miljökvalitelsmålet Giftfri miljö. Strat~gin består av de åtta etappmål om farliga 

ämne;1 som regeringen tidigare har beslut, insatser som bidrar till att nå dessa etappmål samt övriga 

insatser som behövs för att nå miljökvalitetsm:'\let Giftfri miljö och vägen mot en giftfii vardag. 

Cehterpa;.tiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Tingsryds kommun. Vi. 

måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

att Tingsryds kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri, 

att Tingsryds kommun gör en lrnrtläggning var i kommunens verksamhet som giftiga 

ämnen kan finnas, 

att Tingsryds kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör 

sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter, 
att Tingsryds kommun stä ller krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis 

genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger, · 

att Tingsryds kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som forns_ runt om 

oss. 

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp: 

~ -----

99 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

 

 

 
 2019-09-06 

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 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på motion (C) om en giftfri kommun 

Dnr KS/2019:314  

Förslag till beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående 

miljömålsarbetet med framtagande av ett nytt miljöprogram för Tingsryds kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Den 20 januari 2014 inkom Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp med en motion om 

förslag på ett antal åtgärder för att uppnå målet med en giftfri kommun. Enligt motionären 

kan dessa åtgärder stödja att säkerhetsställa en giftfri miljö i kommunens miljöer och 

lokaler, i synnerhet i skolans miljöer men även i övrig kommunal verksamhet. För att fasa 

ut giftiga ämnen i vardagen föreslår motionären bland annat att Tingsryds kommun ska 

genomföra en kartläggning över var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan 

finnas, att miljömål i arbetet för en giftfri kommun fastställs, samt att giftiga produkter 

fasas ut i kommunal verksamhet och att krav på giftfria produkter vid upphandling. Vidare 

föreslår motionären även att Tingsryds kommun ska agera kunskapshöjande gällande gifter 

i vardagen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att motionens intentioner och förslag tas 

med i arbetet gällande framtagande av ett nytt miljöprogram för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, daterad den 6 september 2019. 

2. Motion (C) om en giftfri kommun, daterad den 20 januari 2019.   

 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till  

Kommunchef 

Mikael Andersson (C) 

Miljö- och byggnadschef 

 

Karolina Olsson Jörgen Wijk 

Nämndsekreterare Kanslichef 

Kommunledningsförvaltningen  Kommunledningsförvaltningen 
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Ärende 11 

Svar på medborgarförslag om 

att öppna nattis med 

barnomsorg på kvälls- och 

nattetid 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 

§ 302 

Svar på medborgarförslag om att öppna nattis med 
barnomsorg kvälls- och nattetid 
Dnr KS/2019:105 1.2.2 

Beslut 

34 (78) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse att medborgarförslaget 

inte kan genomföras med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

Reservation 

Göran Mård (V) reserverar sig till fö1mån för eget förslag. 

Beskrivning av ärende 

Den 3 januari 2019 inkom ett medborgarförslag till Tingsryds kommun om 

att kommunen bör erbjuda så kallad "nattis", barnomsorg nattetid för de 

föräldrar som arbetar sena kvällar och nattetid. Medborgarförslaget 

remitterades den 4 februari 2019 § 14 av kommunfullmäktige till 
bildningsnämnden för yttrande. Bildningsnämnden har på sitt sammanträde 

den 27 augusti 2019 yttrat sig om medborgarförslaget och däimed inkommit 

till ett yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattningsvis så har bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun 

enligt bildningsnämndens yttrande (2019-08-27 § 72) vid ett flertal tillfällen 

tagit emot förfrågningar om möjlighet till att erbjudas barnomsorg vid 

obekväm arbetstid under bland annat genom motioner och medborgarförslag 

under 2000-talet. Intresset har dock varit förhållandevis lågt och beröii ett 

fåtal vårdnadshavare. Vidare har även intresset påvisats som lågt i en 

undersökning som genomförts bland kommunens förskolechefer i respektive 

rektorsområde. Enligt bildningsnämndens yttrande (2019-08-27 § 72) skulle 

kostnaderna för att bedriva verksamheten bli orimligt höga i förhållande till 

antal barn som skulle ta del av nattisverksamhet och är inget som 

bildningsnämnden anser kan hanteras inom befintlig budgetram. 

Kostnaderna för att hålla nattisverksamhet öppet fyra kvällar eller nätter i 
veckan skulle bli en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor. Om 

nattisverksamheten även skulle hålla öppet under helgerna skulle kostnaden 

stiga med 2,5 miljoner kronor. Prognosen för kostnadsökning vid 

nattisverksamhet som nämnts förutsätter även att befintliga lokaler i 

verksamheten kan användas. Om nyanskaffning av lokaler för 

nattverksamhet bedöms behövas på grund av krock mellan dag-och 
nattverksamhet så kan det även medföra ytterligare kostnadsökningar. 

I Utdrags bestyr kan de 



~ Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (78) 

2019-10-21 
§ 302 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-
09-30 § 252. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 18 
september 2019. 

3. Protokollsutdrag från bildningsnämnden, daterad den 18 september 
2019 § 72. 

4. Medborgarförslag om öppna nattis med barnomsorg kvälls- och 
nattetid, daterad den 3 januari 2019. 

Yrkanden 

1. Göran Mård (V) yrkar att ärendet åtenemitteras. 

2. Marie Fransson (M) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut. Det första är 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, det andra är Göran 
Mårds (V) yrkande om åtenemiss och Marie Franssons (M) yrkande att 
ärendet avgörs idag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande om åtenemiss mot 
Marie Franssons (M) yrkande och frågar kommunstyrelsen om 
ärendet kan avgöras idag. Ordförande finner att ärendet avgörs idag 
och att kommunstyrelsen beslutar att Göran Mårds (V) yrkande om 
återremiss avslås. 

2. Ordförande behandlar sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Reservation begärs och framgår av protokollet. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbeslyckande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

f1f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23) 

2019-08-27 

§ 72 

Medborgarförslag om att öppna nattis med barnomsorg 
kvälls- och nattetid 
Dnr BN/2019:3 1.2.2 

Beslut 

1. Bildningsnämnden antar följande yttrande över medborgarförslag om att 
öppna nattis med barnomsorg kvälls- och nattetid; 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget gällande utökade 
öppettider på kvälls- och nattetid för förskolan. Frågan är en komplex 
avvägning mellan möjligheterna till förvärvsarbete för vårdnadshavare, 
kostnader och möjligheter för verksamheten att tillmötesgå behovet, 
samt barnens mående och välbefinnande i vaije unikt fall. 

I dagsläget finns väldigt lite forskning gällande för- och nackdelar med 
Nattis ur barnperspektivet. Merparten av diskussionen förs av 
medborgare, tjänstemän och politiker. Några böcker, avhandlingar och 
ai.iiklai· har publicerats som berör området, (till exempel boken 
"Relationskoden" av Eva Rusz och "För att man saknar nästan 
föräldrarna ... eller mycket!" - En studie om hur barn berättar om sin 
vistelse på ob-förskolan", av Valeria Aliaga & Hodan Idle). Slutsatsen 
av dessa är dock att det är oerhört individbaserat utifrån vilket schema, 
vilka tider, vilka förflyttningar mellan hem, förskola, nattis och fritids 
som måste ske för respektive barn, hur vida det gynnar barnet eller inte. 
Stor försiktighet bör dock tas till lämpligheten att förflyttas mellan både 
"ordinarie" förskoleverksamhet på dagen och "nattisverksamhet" på 
kvälls/nattid - för barnets bästa. 

Samma sak gäller så klaii möjligheten för vårdnadshavare att 
förvärvsarbeta. Självklaii också enormt individuellt från fall till fall med 
möjligheterna till andra arbetstider, familjenätverk, ensamstående kontra 
paiiner med mera. I vissa fall kan enda lösningen för vårdnadshavare 
vara någon fo1m av omsorg i privat eller kommunal regi. 

Bildningsförvaltningen i Tingsryd har fått förfrågningar vid ett fle1ial 
tillfällen tidigare under 2000-talet, dels motion 2010 och 2015, samt 
medborgarförslag 2016. Dessa undersökningar har föranlett både 
enkätundersökning bland vårdnadshavare samt förfrågning och 
undersökning till respektive rektorsområde. 

I Utdragsbesty,kand, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 72 fortsättning 

Intresset har dock varit förhållandevis lågt och beröii ett fåtal 
vårdnadshavare. Även årets undersökning (2019) ställd till 
förskolecheferna i respektive rektorsområde har visat samma låga 
intresse från vårdnadshavarna. 

17(23) 

Med ett lågt antal barn i en N attisverksamhet skulle kostnaderna för att 
bedriva verksamheten bli orimligt höga för nämnden. Dessa kostnader är 
inte heller något som bildningsnämnden har möjlighet att hantera inom 
befintlig budgetram. För att använda samma räkneexempel som tidigare 
yttrande (Dnr 2015/30 710) skulle kostnaderna för att hålla öppet fyra 
kvällar/nätter bli en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor. Om 
öppettiderna även skulle gälla under helger stiger det till cirka 
2,5 miljoner i kostnadsökning. Ovanstående exempel förutsätter att 
befintliga lokaler i verksamheten kan användas även för Nattis. 
Beroende på vilka arbetstidsscheman vårdnadshavarna har hos berörda 
företag, vårdinrättningar med mera kan detta innebära problem att 
använda samma lokaler om öppettider för dag- och nattverksamhet 
krockar. I ett sådant fall kan det innebära nyanskaffning av lokal för att 
bedriva kvälls- och nattomsorg, med ytterligare kostnadsökningar. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått ett medborgarförslag om att öppna nattis med 
barnomsorg kvälls- och nattetid på remiss från kommunfullmäktige. 
Bildningsnämnden förväntades yttra sig över medborgarförslaget och 
bildningsförvaltningen har arbetat fram följande förslag till yttrande; 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget gällande utökade 
öppettider på kvälls- och nattetid för förskolan. Frågan är en komplex 
avvägning mellan möjligheterna till förvärvsarbete för vårdnadshavare, 
kostnader och möjligheter för verksamheten att tillmötesgå behovet, samt 
barnens mående och välbefinnande i varje unikt fall. 

I dagsläget finns väldigt lite forskning gällande för- och nackdelar med 
Nattis ur barnperspektivet. Merparten av diskussionen förs av medborgare, 
tjänstemän och politiker. Några böcker, avhandlingar och aiiiklar har 
publicerats som berör området, (till exempel boken "Relationskoden" av 
Eva Rusz och "För att man saknar nästanföräldrarna .. . eller mycket!"- En 
studie om hur barn berättar om sin vistelse på ob-förskolan", av Valeria 

I Utdrngsbestyckande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(23) 

2019-08-27 

§ 72 fortsättning 

Aliaga & Hodan ldle). Slutsatsen av dessa är dock att det är oerhöit 
individbaserat utifrån vilket schema, vilka tider, vilka förflyttningar mellan 
hem, förskola, nattis och fritids som måste ske för respektive barn, hur vida 
det gynnar barnet eller inte. Stor försiktighet bör dock tas till lämpligheten 
att förflyttas mellan både "ordinarie" förskoleverksamhet på dagen och 
"nattisverksamhet" på kvälls/nattid - för barnets bästa. 

Samma sak gäller så klart möjligheten för vårdnadshavare att förvärvsarbeta. 
Självklait också enormt individuellt från fall till fall med möjligheterna till 
andra arbetstider, familjenätverk, ensamstående kontra paitner med mera. I 
vissa fall kan enda lösningen för vårdnadshavare vara någon form av omsorg 
i privat eller kommunal regi. 

Bildningsförvaltningen i Tingsryd har fått förfrågningar vid ett fle1tal 
tillfällen tidigare under 2000-talet, dels motion 2010 och 2015, samt 
medborgarförslag 2016. Dessa undersökningar har föranlett både 
enkätundersökning bland vårdnadshavare saint förfrågning och 
undersölming till respektive rektorsområde. Intresset har dock varit 
förhållandevis lågt och beröit ett fåtal vårdnadshavai·e. Även årets 
undersökning (2019) ställd till förskolecheferna i respektive rektorsornråde 
har visat samma låga intresse från vårdnadshavarna. 

Med ett lågt antal barn i en Nattisverksamhet skulle kostnaderna för att 
bedriva verksamheten bli orimligt höga för nämnden. Dessa kostnader är 
inte heller något som bildningsnämnden har möjlighet att hantera inom 
befintlig budgetram. För att använda samma räkneexempel som tidigare 
yttrande (Dm 2015/30 710) skulle kostnaderna för att hålla öppet fyra 
kvällar/nätter bli en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor. Om 
öppettiderna även skulle gälla under helger stiger det till cirka 
2,5 miljoner i kostnadsökning. Ovanstående exempel förutsätter att 
befintliga lokaler i verksamheten kan användas även för Nattis. Beroende på 
vilka arbetstidsscheman vårdnadshavarna har hos berörda företag, 
vårdimättningar med mera kan detta innebära problem att använda samma 
lokaler om öppettider för dag- och nattverksamhet krockar. I ett sådant fall 
kan det innebära nyanskaffning av lokal för att bedriva kvälls- och 
nattomsorg, med ytterligare kostnadsökningar. 

MBL-information har ägt rum den 22 augusti 2019. 

Justerare Cu I Utdragsbesty,-kand, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 72 fotisättning 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-07-03. 

19(23) 

2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-16 § 37, Inkomna 
medborgarförslag. 

3. Remiss från kommunfullmäktige, Medborgarförslag om att öppna nattis 
med barnomsorg kvälls- och nattetid, 2019-02-26. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdmgsbesty,kande 



 

Från: malin.haag@kronoberg.se [mailto:malin.haag@kronoberg.se] 

Skickat: den 3 januari 2019 14:51 

Till: TK mail Buf <barn.utbildning@tingsryd.se> 

Ämne: medborgarförslag 

Medborgarförslag: 

Många med mig som är ensamstående och jobbar obekväm arbetstid. Har ingenstans att lämna sina barn. Man kan 

inte förlita sig på sina anhöriga och kanske inte har ett stort socialt nätverk med barn i samma ålder. 

Oftast är man helt själv i sitt föräldraskap kanske den andre föräldern inte finns med i bilden. 

Det finns många företag i kommunen privatägda, kommunala och regioner som kräver helgarbete, kvällsarbete och 

nattarbete. 

Ligger det inte i kommunens intresse och i tiden att locka till sig arbetskraft till vår kommun och erbjuda" Nattis " 

till föräldrar som inte vill eller kan flytta från Tingsryds kommun.???/Malin Haag 

0702331719.mail: Malin.h@live.com 
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Ärende 12 

Svar på medborgarförslag 

angående höjning av 

måltidspriset för pensionärer 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 

§ 303 

36 (78) 

Svar på medborgarförslag angående höjning av måltidspriset 
för pensionärer 
DmKS/2019: 9051.2.2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den rabatt för pensionärer 
på måltidspriser som beslutats av kommunfullmäktige den 2 september 

2019 § 146. 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag, daterat den 27 maj 2019, om att ompröva det höjda 
lunchpriset på kommunalägda restauranger och matställen och låta 
pensionärer får äta lunch för 75 kronor på kommunens olika matställen och 
restauranger. Förslagsställaren menar att ett höjt lunchpris resulterar i att 
pensionärer och framförallt ensamstående pensionärer ej har råd att besöka 
kommunal måltidsservice. Kommunfullmäktige beslutade på sitt 
sammanträde den 5 maj att justera måltidspriset i Tingsryds kommun från 
och med den 1 augusti 2019 till 85 kronor. Bakgrunden till justeringen var 

att måltidspriset ej hade justerats på fle1tal år. Förslagsställen menar dock 
att kommunen bör erbjuda mer fö1månliga priser för pensionärer eftersom 
detta kan gynna välmående och bidra till att minska ensamheten för 
ensamstående pensionärer om de har möjlighet att gå och ut och äta ett antal 

gånger i veckan. Förslag om ett justerat måltidspris för pensionärer enligt 
medborgarförslagets intentioner har sedan genom dialogmöte med 
kommunfullmäktiges presidium behandlats politiskt. Kommunfullmäktiges 
beslutade den 2 september 2019 § 146 om en justering av måltidspriser för 
pensionärer, beslutet innefattade att det från och med den 1 oktober 2019 i 

Tingsryds kommun införs en pensionärsrabatt på 10 kronor på lunchpris för 
externa gäster samt att pensionärsrabatt på 30 kronor införs på helgmåltider 
för externa gäster. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget 
anses besvarat enligt den rabatt för pensionärer på lunchpris och 
helgmåltidspris som kommunfullmäktige beslutat att införa från och med 
den 1 oktober 2019. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (78) 

2019-10-21 
§ 303 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-
09-30 § 255. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 20 
september 2019. 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande justering av 
måltidspriser för pensionärer, daterad den 2 september 2019 § 146. 

4. Medborgarförslag gällande höjningen av måltidspriset för 
pensionärer, daterad den 27 maj 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbeslydiande 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (53) 

2019-09-02 

§ 146 

Justering av måltidspriser för pensionärer 
Dm KS/2019:1017 1.3 .1 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inom måltidsverksamheten införa 
pensionärsrabatt å 10 kr införs på lunchpris för externa gäster. 

2. Pensionärsrabatt å 30 kr införs på helgmåltider för externa gäster. 

3. Pensionärsrabatten införs från 1 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-05-06 § 77 måltidspriser som gäller from 1 
augusti 2019. Justering av måltidspriser hade innan dess inte skett på många år. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-17 § 186 
2. Kommunstyrelsen 2019-08-19 § 253 
3. Kommunfullmäktige 2019-05-06 § 77 

Beslutet skickas till 
Måltidsverksamheten, Teknisk avdelning 

Utdragsbestyrkande 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL 56 (59) 

Kommunfullmäktige 2019-06-24 

§ 130 

Inkomna medborgarförslag 
Dnr KS/2019:905 1.2.2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och översänder det 
till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Enelund har kommit in med ett medborgarförslag om höjningen av 
mål tidspriset för pensionärer. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om höjningen av måltidspriset för pensionärer 

Beslutet skickas till 
Teknisk avdelning 

Utdragsbes tyrkande 



Medborgarförslag. 

Ompröva beslutet att höja lunchpriset för oss pensionärer på kommunens matställen och 
restauranger. 
Redan 75 kr är smärtgränsen för många av oss pensionärer, framförallt de ensamstående. Det är 
inte så inspirerande att laga mat enbait till sig själv eller att äta ensam. Som ensamstående kan det 
bli "enkla matlösningar". 
Det är anmärkningsvärt att många av oss pensionärer,efter ett helt arbetsliv,inte har råd att äta lunch 
på "restaurang" ett par gånger i veckan. Men så ser verkligheten ut för många av oss. 

På kommunens matställen serveras allsidig näringsrik mat. Att träffa andra människor är också 
viktigt för oss. I många andra kommuner äter pensionärer billigare på kommunala matställen än i 
vårkommun. 
Enligt skatteverket kan vi pensionärer äta till reducerat pris på kommunens matställen. 

På många privata restauranger kan pensionärer äta till reducerat pris . 
Prisj ämförelse: 
Restaurang Sabrina. Pensionärspris lunchbuffe 70kr . 
Restaurang Ladan. Lunchpris efter kl :13 80kr. 
Det är anmärkningsväit att vi pensionärer ska behöva betala mer för lunch på kommunens 
matställen. Självkostnadspriset är enligt kommunens egna handlingar 60,65 kr. 

FÖRSLAG: 

Ompröva beslutet. Låt oss pensionärer även i fotisättningen få äta lunch för 75 kr på kommunens 
olika matställen och restauranger. 

Linneryd den 27 maj 2019. 

Kenneth Enelund 
Rönnvägen34 
36258 Linneryd 
tel: 0767946144 

Medborgarkontoret 

2019 -05- 2 7, 

Tings~;ds Kommun 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Svar på medborgarförslag gällande höjningen av måltidspriset för 

pensionärer 

Dnr KS/2019:905 

Förslag till beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den 

rabatt för pensionärer på måltidspriser som beslutats av kommunfullmäktige den 2 

september 2019 § 146.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Ett medborgarförslag, daterat den 27 maj 2019, om att ompröva det höjda lunchpriset på 

kommunalägda restauranger och matställen och låta pensionärer får äta lunch för 75 kronor 

på kommunens olika matställen och restauranger. Förslagsställaren menar att ett höjt 

lunchpris resulterar i att pensionärer och framförallt ensamstående pensionärer ej har råd 

att besöka kommunal måltidsservice. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 

den 5 maj att justera måltidspriset i Tingsryds kommun från och med den 1 augusti 2019 

till 85 kronor. Bakgrunden till justeringen var att måltidspriset ej hade justerats på flertal 

år.  Förslagsställen menar dock att kommunen bör erbjuda mer förmånliga priser för 

pensionärer eftersom detta kan gynna välmående och bidra till att minska ensamheten för 

ensamstående pensionärer om de har möjlighet att gå och ut och äta ett antal gånger i 

veckan.  

Förslag om ett justerat måltidspris för pensionärer enligt medborgarförslagets intentioner 

har sedan genom dialogmöte med kommunfullmäktiges presidium behandlats politiskt. 

Kommunfullmäktiges beslutade den 2 september 2019 § 146 om en justering av 

måltidspriser för pensionärer, beslutet innefattade att det från och med den 1 oktober 2019 

i Tingsryds kommun införs en pensionärsrabatt på 10 kronor på lunchpris för externa 

gäster samt att pensionärsrabatt på 30 kronor införs på helgmåltider för externa gäster.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget anses besvarat 

enligt den rabatt för pensionärer på lunchpris och helgmåltidspris som kommunfullmäktige 

beslutat att införa från och med den 1 oktober 2019.  

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 20 september 

2019. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande justering av måltidspriser för 

pensionärer, daterad den 2 september 2019 § 146. 

3. Medborgarförslag gällande höjningen av måltidspriset för pensionärer, daterad den 

27 maj 2019.  
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till  

Förslagsställaren  

Måltidschef 

 

 

 

 

Karolina Olsson 

Nämndsekreterare 

Kommunledningsförvaltningen 
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Ärende 13 

Svar på medborgarförslag om 

införande av invånardialog 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 
§ 304 

38 (78) 

Svar på medborgarförslag om införande av invånardialog 
Dnr KS/2019:596 1.2.2. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsens ordförande. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande från kommunstyrelsens ordförande 

Kenneth Enelund har inkommit med ett medborgarförslag om att 

kommunen bör hålla invånardialog i de olika kommundelarna mellan delar 

av kommunstyrelsen, fullmäktigeledamöter och medborgarna. 

Kommunstyrelsens ordförande delar förslagsställarens intentioner om en 

ökad kontaktyta mellan den kommunala organisationen och invånarna. 

Möten är ett av flera sätt. Sociala medier och hemsidan är ytterligare sätt att 

kommunicera på. Kommunen skall finnas tillgänglig där människor n01malt 

befinner sig, på lokala marknader och event som lockar folk. I dessa 

sammanhang blir det naturliga kontaktytor som kan leda till samtal. 

Dialogen med invånare i Tingsryds kommun sker idag på olika sätt: 

• Det finns för invånaren en möjlighet att när som helst kontakta både 

tjänstepersoner och fö1iroendevalda för att föra fram sina åsikter och 

ideer i olika frågor. 

• Att skriva ett medborgarförslag är ett sätt som ger stön-e 

uppmärksamhet. Det förs direkt upp på den politiska dagordningen i 

och med att det först tas emot i fullmäktige och sedan sänds vidare 

till nämnderna för behandling. 

• Nyligen har Tingsryds kommun också påbföjat ett arbete för att 

införa medborgabudget. Det innebär en möjlighet för invånaren att 

påverka hur pengar ska fördelas för olika satsningar inom något 

särskilt kommunalt område. Exempelvis en fysisk omdaning av ett 

begränsat område eller någon social aktivitet. 

I Utdmgsbeslyckande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (78) 

2019-10-21 
§ 304 

• En annan chans till påverkan är möjligheten att samtala med 

kommunstyrelsens ordförande spontant utan tidsbokning en gång i 

månaden, oftast torsdagar, på cafeterian på Böijes varuhus. 

• Tingsryds kommun håller även på med ett arbete att utveckla så 

kallade e-tjänster där man som invånare kan ta del av den 

kommunala servicen på sina egna villkor. Vi är olika med olika 

behov. Vill man ta del av kommunal service utan direkt kontakt 

måste även denna möjlighet finnas. 

• Direkta möten med grupper av invånare, till exempel i en viss del av 

kommunen är det som förslagsställaren berör i sitt medborgarförslag. 

Sådana möten hålls i Tingsryds kommun utifrån de behov som 

uppstår. Det senaste året har det anordnats flera möten i Ryd, 

eftersom kommunledningen velat fokusera på trygghetsfrågor i den 

delen av kommunen. 

Det är mycket positivt med engagerade invånare som har ett intresse att 

utveckla en dialog mellan människor och myndigheter. Det är i mötet 

förtroende skapas och där påverkan och förståelse för olika utgångspunkter 

sker. Detta ansvar delas mellan alla aktörer där ingen är överordnad någon 

annan. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-

10-07 § 276. 

2. Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterad den 30 

september 2019. 

3. Medborgarförslag om invånardialog, daterad den 2 april 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbes1J'lkande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Svar på medborgarförslag angående införande av invånardialog 

Dnr KS/2019:596 

Förslag till beslut   
 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsens 
ordförande.  

Sammanfattning av ärendet  
Kenneth Enelund har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen bör hålla 
invånardialog i de olika kommundelarna mellan delar av kommunstyrelsen, 
fullmäktigeledamöter och medborgarna. 

Jag delar förslagsställarens intentioner om en ökad kontaktyta mellan den kommunala 
organisationen och invånarna. Möten är ett av flera sätt. Sociala medier och hemsidan är 
ytterligare sätt att kommunicera på. Kommunen skall finnas tillgänglig där människor 
normalt befinner sig. På lokala marknader och event som lockar folk. I dessa sammanhang 
blir det naturliga kontaktytor som kan leda till samtal. 

Dialogen med invånare i Tingsryds kommun sker idag på olika sätt. 

• Det finns för invånaren en möjlighet att när som helst kontakta både tjänstepersoner 
och förtroendevalda för att föra fram sina åsikter och idéer i olika frågor. 
 

• Att skriva ett medborgarförslag är ett sätt som ger större uppmärksamhet. Det förs 
direkt upp på den politiska dagordningen i och med att det först tas emot i 
fullmäktige och sedan sänds vidare till nämnderna för behandling. 
   

• Nyligen har Tingsryds kommun också påbörjat ett arbete för att införa 
medborgabudget. Det innebär en möjlighet för invånaren att påverka hur pengar ska 
fördelas för olika satsningar inom något särskilt kommunalt område. Exempelvis en 
fysisk omdaning av ett begränsat område eller någon social aktivitet.  
 

• En annan chans till påverkan är möjligheten att samtala med kommunstyrelsens 
ordförande spontant utan tidsbokning en gång i månaden, oftast torsdagar, på 
cafeterian på Börjes varuhus.  
 

• Tingsryds kommun håller även på med ett arbete att utveckla sk E-tjänster där man 
som invånare kan ta del av den kommunala servicen på sina egna villkor. Vi är 

Det går inte att visa bilden.

Det går inte att visa bilden.
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olika med olika behov. Vill man ta del av kommunal service utan direkt kontakt 
måste även denna möjlighet finnas. 
 

• Direkta möten med grupper av invånare, till exempel i en viss del av kommunen är 
det som förslagsställaren berör i sitt medborgarförslag. Sådana möten hålls i 
Tingsryds kommun utifrån de behov som uppstår. Det senaste året har det 
anordnats flera möten i Ryd, eftersom kommunledningen velat fokusera på 
trygghetsfrågor i den delen av kommunen. 
 

Det är mycket positivt med engagerade invånare som har ett intresse att utveckla en dialog 
mellan människor och myndigheter. Det är i mötet förtroende skapas och dör påverkan och 
förståelse för olika utgångspunkter sker. Detta ansvar delas mellan alla aktörer där ingen är 
överordnad någon annan. 

Beslutsunderlag  
1. Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterad den 30 september 2019. 
2. Medborgarförslag om invånardialog, daterad den 2 april 2019. 

 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till  
Förslagsställare  

 

 

Mikael Jeansson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Det går inte att visa bilden.

Det går inte att visa bilden.
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Medborgarförslag. 

Inför s.k. invånardialog i Tingsryd kommun. Regelbundna möten i de olika kommundelarna mellan 
delar av vår kommunstyrelse,fullmäktigeledamöter och medborgarna. 
Politikerna får möjlighet att informera och invånarna kan få svar på sina "hjärtefrågor". 
Demokratin kommer att stärkas utan att nämnvärt belasta kommunens ekonomi. (Iden hämtad från 
Växjö kommun och ett medborgarförslag i Uppvidinge kommun). 

~&:J(4V1), 
Kenneth Enelund 
Rönnvägen 34 
36258 Linneryd 
tel. 0767946144 



Ärende 14 

Svar på medborgarförslag om 

konst och bonader på 

Lindegården 



~ Tingsryds 
\:!}kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-21 
§ 305 

Svar på medborgarförslag om konst och bonader på 
Lindegården 
Dm KS/2019:739 1.2.2 

Beslut 

40 (78) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 
besvarat med nedanstående yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Jan-Olof Petersson och Kenneth Enelund har inkommit med ett 

medborgarförslag om att återföra konst och bonader till Lindegården, vilka 
tidigare hängde på det dåvarande äldreboendet. Sedan flera år finns behov 
av ett göra en konstinventering i Tingsryds kommun för att få överblick 
över den konst som både köpts in och skänkts till kommunen. Kommunens 
konstsamling s01ieras under kulturområdet som för närvarande handläggs av 
bibliotekschefen. Bibliotekschefen har för avsikt att hitta en finansiering av 
en konstinventering och låta den påböijas snarast möjligt. Först i och med 
denna inventering är det möjligt att veta var de båda tavlor finns som åsyftas 
i medborgarförslaget. Kommunledningsförvaltningen och 
bildningsförvaltningen föreslår att förslagsställaren efter gjord inventering 
bjuds in till dialog för att om möjligt till Lindegården återbörda dessa båda 
tavlor. Tingsrydsbostäder AB som äger och förvaltar fastigheten är också 

pati i detta och deras synpunkter behöver också beaktas. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2019-
10-07 § 277. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 30 
september 2019. 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2019-
08-12 § 215. 

4. Medborgai-förslag om konst och bonader på Lindegården, daterad 26 
april 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Svar på medborgarförslag om konst och bonader på Lindegården 

Dnr KS/2019:739 

Förslag till beslut   
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till nedanstående yttrande. 

Sammanfattning av ärendet  
Jan-Olof Petersson och Kenneth Enelund har inkommit med ett medborgarförslag om att 
återföra konst och bonader till Lindegården, vilka tidigare hängde på det dåvarande 
äldreboendet.  

Sedan flera år finns behov av ett göra en konstinventering i Tingsryds kommun för att få 
överblick över den konst som både köpts in och skänkts till kommunen. Kommunens 
konstsamling sorteras under kulturområdet som för närvarande handläggs av 
bibliotekschefen.  

Bibliotekschefen har för avsikt att hitta en finansiering av en konstinventering och låta den 
påbörjas snarast möjligt. Först i och med denna inventering är det möjligt att veta var de 
båda tavlor finns som åsyftas i medborgarförslaget. Kommunledningsförvaltningen och 
bildningsförvaltningen föreslår att förslagsställaren efter gjord inventering bjuds in till 
dialog för att om möjligt till Lindegården återbörda dessa båda tavlor. Tingsrydsbostäder 
som äger och förvaltar fastigheten är också part i detta och deras synpunkter behöver också 
beaktas.  

Beslutsunderlag  
1. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 30 september 

2019. 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2019-08-12 § 215. 

3. Medborgarförslag om konst och bonader på Lindegården, daterad 26 april 2019. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till  
Förslagsställarna 

 

Jörgen Wijk   Johan Vintén 

Kanslichef   Bibliotekschef 

 

Det går inte att visa bilden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (35) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-12 

Justerare 

t-

§ 215 

Fråga gällande medborgarförslag om konst och bonader på 
Lindegården 
Dnr KS/2019 :739 1.2.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Under sammanträdet väcks en fråga om kommunens hantering av ett 
medborgarförslag som inkom 2019-04-29 om konst och bonader på 
Lindegården. I samband med renovering av Lindegårdens lokaler plockades 
konst ner. Specifikt en tavla efterfrågas av förslagsställaren och kommunen 
har gjort eftersökningar och ärendet planeras behandlas under kommande 
arbetsutskottssammanträde. 

Beslutsunderlag 

Info1mation under sammanträdet. 

I Utdrags bestyrkande 



Medborgarförslag. 

Medborgarkontoret 

2019 -04- 2 6 

Tingsryds Kommun 

Återför de tavlor och bonader som togs bott från Lindegården vid nedläggningen. Lämpligt är att de 
återlämnas till nyinvigningen av Lindegården till hösten. 

Innan Lindegården lades ned fanns en del konst och bonader på Lindegården. Bland annat en tavla 
som tidigare fattigvårdsordförande Gustav Petersson i dåvarande Linneryd landsmtskommun skänkt 
till Linneryd. Gustav Petersson blev sedan socialnämndens ordförande i Tingsryd kommun efter 
sammanslagningen. När han gick i pension fick han en tavla i present. Denna tavla skänkte han till 
Lindegården. Denna tavla och andra föremål finns nu marginaliserade i ett fönåd i Tingsryd 
kommun. 

Förslag: Återför den konst och de bonader som tidigare hängde på Lindegården dit igen. Lämpligen 
till återinvigningen av Lindegården. Detta för att återskapa en del av den tidigare atmosfären på 
Lindegården och för att hedra givarna. 

Linneryd den 25 april 2019 

;&;1:dl:~~ 

Jan Olof Petersson 
Ruveboda Västergård 5 
36297 Linneryd 
tel. 0725682513 

Kenneth Enelund 

Kenneth Enelund 
Rönnvägen 34 
36258 Linneryd 
tel.0767946144 
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