
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

A. Val av justeringsman 
I tur att justera är Mikael Jeansson 

l. Information om Tingsryds kommuns avtal med Medley AB gällande badanläggning och 
gym- Stefan Johansson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

2. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 

3. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveclding Fastighets AB 

4. Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal 2011-0 l, skolskjuts och serviceresor 

5. Genomlysning av styming och uppföljning av förbundets verksamhet; Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 

6. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

7. Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 

8. Översyn av rutiner gällande protokoll och andra handlingar inom Tingsryds 
kommunkoncern 

9. Behörighet att kvittera ut postförsändelser 

10. Besök vid byggnation av konsertlokal samt skolbyggnad för Academy of Music and 
business - kl. 15.00 

11. Återrapportering från kurser och konferenser 

B. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 
2014-01-27 och 2014-02-03 
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Ärende nr l 

Information om Tingsryds kommuns 
avtal med Medley AB gällande 
badanläggning och gym. 

Stefan Johansson1 SBF 
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Ärende nr 2 

Kommunfullmäktiges styrkort 2015 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

Au§42 Dnr 2014/50 003 

Kommunfullmäktiges styrkort 2015 

Förslag för kommunövergripande styrkort 2015 har lämnats till 
kommunfullmäktige. Utvecklingsledare Anna Rosliakova och 
ekonomichef Daniel Gustafsson samtalar med kommunstyrelsens 
arbetsutskott om innehållet i styrkortet 

Beslutsunderlag 
Förslag till kommunövergripande styrkort 2015 
Missiv ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecklingsledare Anna 
Rosliakova, 2014-01-30. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta kommunövergripande styrkort för 2015. 

rv/4 
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Kommunlednings- . 
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 
Kommunfullmäktige 

-Kommunövergripande mål 2015 -fullmäktiges styrkort 

Enligt "Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun- Balanserad styrning", fastställt 
i KF 2012-06-28 §76, ska fullmäktige årligen i februari månad besluta om kommunö
vergripande mål och strategier för nästkommande år (fullmäktiges styrkort). Målen ska 
ligga till grund· för nämnders och kommunala företags budgetarbete inför nästkom
mande budgetår. Den politiska debatten hing övergripande mål och strategier inför 
2015 inleddes med fullmäktiges rnriktningsdebatt som genomfördes 2013-12-19. Debat
ten utgör således underlag för fullmäktiges beslut om kornmunövergripande styrkort och 
kan ses på www.tingsryd.se. 

De mål och strategier som anges i fullmäktiges styrkort är mål so~ alla nämnder och 
kornmunägda företag ska arbeta för att uppfylla. Målen är tvärsektionena i den mening
en att det inte finns något mål som en nämnd/företag ansvarar för. Kommunens verk
samheter måste därför samverka och ibland involvera externa aktörer. 

Fullmäktiges mål fastställs generellt på fyra år (mandatperiod), men kanjusteras årligen 
om fullmäktige vill göra andra prioriteringar inför ett visst budgetår. 

Som förslag till beslut ligger samrna mål och strategier som fullmäktige antagit för 
2014, d v s oförändrade mål och strategier (se bilaga 1). Fullmäktige har således att ta 
ställning till om dessa ska gälla även för 2015 eller om någon omprioritering eller om
fmmulering ska göras inför 2015. 

När det gäller mått/indikatorer föreslås följande: 

Medborgare 
Kompletteras med: 

t> Valdeltagande, %. 

Samhälle 
Kompletteras med: . 

o Arbetslöshet 18-64 år, % 
f) · Tlygghetsindex 

Ekonomi 
Ersätts me~ långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning: 

" Resultat % av skatteintäkter och utjämning · 
f) Självfinansiering av investeringar . 
v Minskning av lånesld.Il_den 

c:zg 01 rv 

1 (2) 

T.ingsryds kommun besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
3_62 22 Tingsryd Tingsryd 

·telefon fax 
0477 44150 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@Ungsryd.se 
www.ti_ngsryd.se 



Medarbetare 
. .Inga förändringar fö1~eslås. 

Process 
Kompletteras med: 

o Uppfyllande -av tjänstegarantier 
f) Uppfyllande av mål för intem kontroll 

Förslag till beslutsformulering 

Kommunfullmäktige beslutar 

2014-01-30 2(2) 

att godkänna kommunövergripande mål, strategier och indikatorer/mått för 2015 (full
mäktiges styrkmi) enligt bilaga l 

.. 

att uppdra åt nämnder och konimunala företag att beakta de kommunövergripande må-
len och strategiema i styrkmi och budget för 2015. 

att motsvarande förändringar av mått/indikatorer görs i fullmäktiges fastställda styrkort 
för 2014. 

Tingsryd 2014-01-29 
.: l 

-~·~J)'~ /J. ( ,v /AJ hAtuteJ-V z 
<.J 

Anna Rosliakova 
Utvecldingsledare 

·rf5 .tM 1V 
1 ingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 
04-77 441 6o (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunövergripande 
mål: 

Nöjda medborgare 

s trategier : 

Kvalitet på service och tjänster 
med fokus på kärnverksamheten 

Medborgaren i fokus 

Medborgarinflytande 

Mått- utfall2013 

Nöjd-Medborgarindex, NMI 

Nöjd-Inflytande-Index, Nll, 
Medborgarundersökning 

Kompletteras med: 
Valdeltagandet, % (2014) 

Kommunövergripande 
mål: 

Attraktiv kommun 

strategier: 

Goda boendemöjligheter 

God näringslivsmiljö 

Väl utbyggd infrastruktur 

Fokus på utbildning/kompetens 

Rikt föreningsliv och kulturutbud 

Hållbar utveckling 

Mått- utfall 2013 

Nöjd-Region-Index, f':!RI 
totalt, Medborgarundersökning 

~Antal folkbokförda 

Nettoinflyttning 

Kompletteras med: 
Arbetslöshet 18-64 år, % 
Trygghetsindex 

...----.....,....----~--- , 

L~Ä@~~j f - . ...._j 

Kommunövergripande 
mål: 

Hållbar ekonomi 

strategier: 

Ekonomisk kontroll med goda 
ekonomiska marginaler 

Mått- utfall2013 

Resultat i % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

soliditet, % 

Ersätts med långsiktiga mål enligt 
antagna Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 

Resultat i% av skatteintä/ter 
och generella statsbidrag 
Självfinasie ring av investeringar 
Minskning av fåneskulden 

Medarbetare 

Kommunövergripande 
mål: 

Attraktiv arbetsplats 

strategier: 

Skapa goda fö rutsättningar för att 
rekrytera och behålla kompetent 
arbetskraft 

Mått- utfall 2013 

Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME
index 

sjukfrånvaro, % 

Kommunövergripande' 
mål: 

Effektiv verksamhet 

strategier: 

Göra rätt saker på rätt sätt för att 
skapa en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet 

Mått- utfall 2013 

- Nämndernas måluppfyllelse 

Kompletteras med: 

~v 

Uppfyllande av tjänstegarantier 
Uppfyllande av mål för inte m 
kontroll 

\\\-J 
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Ärende nr 3 

Begäran om förlusttäckningsbidrag till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 

Justeran e 

Au§43 Dnr 2014/ 55 042 

Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 

Tingstyds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) förvärvade 
2013-01-15 fastigheten del av Konga Bruk 8:11 för uthyrning till 
företaget Konga Bruk AB. Lokalen omfattar 18 000 kvadratmeter. På 
grund av ekonomiska problem begärde sig Konga Bruk AB i konkurs 
2013-04-18. 

Mot bakgrund av uthyrningssituationen och en kassaflödesvärdering som 
bekräftats av bolagets revisionsfirma, ansöker TUF AB om 
förlusttäckningsbidrag om lO miljoner kr. Tingsryds kommunföretag 
(TIKAB) har tillstyrkt att kommunen beviljar förlusttäckningsbidrag till 
TUFAB. 

Beslutsunderlag 
TIKAB, §5, 2014-01-31 
Skrivelse ekonomichef Daniel Gustafsson, 2014-02-03 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att bevilja förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB (TUF AB) om l O miljoner kr avseende nedskrivning av fastigheten 
Konga Bruk 8:11 i 2013 års bokslut, 

att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut för 2013, samt 

att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets 
storlek 

10 
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ongsryds 
ommun· 

Komn:lunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
,0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Begäran om förlusttäckningsbidrag till TUFAB . . 

Ärendebeskrivning 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) ägs till l 00% av Tingsryds Kommunföretag 
AB (Tll<AB), vilket i sin tur ägs till l 00% av Tingsryds kommun. 

TUFAB har 2014-01-24 §5 heslutat attnedskrivning av fastigheten Konga Bruk 8:11 ska göras 
med 10 mkr i 2013 års bokslut. Nedskrivningsbehovet har beräknats utifrån en kassaflödesvär
dering, vilken har bekräftats av bolagets revisionsfinna (PWC). Ytterligare nedskrivningsbehov 
kan komma att uppstå i framtiden7 bl a beroende på hur vakansgraden :l fastigheten utvecklas. 

TUF AB:s aktiekapital uppgår till 0,1 mkr. Därutöver fanns vid ingången av 2013 ett balanserat 
· resultat om 0,9 mkr, d v s ett totalt eget kapital om 1,0 mkr. Preliminärt resultat för 2013 uppgår 

till +2,9 mkr före aktile Il nedskrivning. N edshivningen belastar resultatet med l O mkr och in
nebär att preliminärt resultat för 2013 uppgår till -7, l mkr inkl nedskrivningen. Detta innebär att 
bolagets aktiekapital är förbrukat och att kontrollbalansräkning måste upprättas i enlighet med 
aktiebolagslagen (vilket bolagets styrelse beslutade om 2014-01-24 §5). 

För att kum1a återställa bolagets aktiekapital har TUF AB (2014-01-24 §5) hemställt hos sin 
ägare Tll<AB om ett ägadillskott om l O mkr. Som åtgärd i frågan har TIKAB i sin tur 2014-01-
31 §5 beslutat atthemställa hos kommunen (kommunfullmäktige) om förlusttäckningsbidrag till 
TUF AB om samma belopp. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings information "Tillskott till kommunala företag" (mars 
2005) ska alla tillskott fi·ån kommun till kommunala företag som sker för att täcka uppkomna 
underskott redovisas över resultaträlmingen, såväl hos givare som hos mottagare. Det.innebär att 
tillskottet ska ses som ett förlusttäckningsbidrag och således redovisas som kostnad hos kom
munen och intäkt hos TUFAB. Postemaredovisa,s i båda fallen i 2013 års resultaträkning. 

För att återställa bolagets egna kapital krävs ett förlusttäckningsbidrag om minst 6,2 mkr. Dock 
är det lämpligt att förlutstäckningsbidraget uppgår till belopp motsvarande nedskrivningen, d v s 
l O mkr, eftersom bolaget på så vis ges dels viss möjlighet att på egen hand hantera .eventuellt -
framtida ytterligare nedskrivningar på fastigheten och dels i övrigt bättre inarginaler avseende· 
soliditet m.m. 

Likviditetsmässigt bör bidraget användas för amotieririg av lån i motsvarande gl-ad, så att låne
beloppet inte överstiger fastighetens värde i balansrälmingen. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige b~slutar 

att bevilja förlusttäckningsbidrag till TUF AB om l O mlcr avseende nedsicrivning av fastighyten 
Konga Bruk 8:11 i 2013 års bokslut· 

att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut för 2013 

att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. 

Tingsryd 2014-02-03 

:D-·~~~ -=-·~--.. ..:_,.··~~" ......... . 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 
Protokoll TIKAB 2014-0Hl §5 
Protokoll TUFAB 2014-01-24 §5 

12 



2014-01-31 

§ 5 Dm 2014/45 099 

Nedsirrivningen av fastigheten Konga Bruk 8:11 

Tingslyds Utveclding o·ch Fastighets AB innehar fastigheten 
Konga Bruk 8:11. 
Efter konkurs· av Konga Bruk sp har en bedömning av behov 
av nedskrivning på l O mla gjorts·. 

Beslut 
att hos kommunfullmäktige hemställa om forlusttäckningsbidrag till 
TUF AB om l O m1a avseende nedskrivning av fastighet i TUF AB i 
2013 .års bokslut 

att TUF AB ska genomfora amortering av lån motsvarande bidragets 
storlek 

Ex p: 
Tingsryds Utveckling och fastighets AB 

·. Kommunledningsförvaltningen 

... 

Utdragsbestyt:kånde 

13 



Bilaga TIKAB § 5 2014-01-31 

Tingsryds Utveckling 

och Fastighets AB 

Nedsicrivning av fastigheten KongaBruk 8:11 

2014-01-27 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Efter l<onga Bruk AB:s konkurs har en bedömning av nedsl<rivningsbehov gjorts på 

fastigheten Konga Bruk 8:11. 

Det föreligger ett n,edskrivningsbeh0V på fastigheten om 10 mkr.· 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har tipprättat ett preliminärt _bokslut som visa, att en 
nedskrivning med 10 mkr i 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är förbrukat 

och en kontrollbalansräl<ning skall upprättas. 

styrelsen föt' Tingsryds Utveckling och Fastighets AB hemställer härmed hos Tlngsryds 
Kommunföretag AB om ett ägartil!s!wtt på 10 mkr för atttäcka nedsl<rivn!ngsbehovet. 

Bifoga: Protokoll från Tufab:s styrelsemöte 2014-0l-24 

14 
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Tingstyds Utveclding 
och Fastighets AB 

SAM;MANTRÄDESPROTOKOLL 

l 

Tingslyds ko.mnnmföretag AB 

§5 

Nedsln'ivAiug av fastigheten ~(onga Bruk 8:_11 i 2013 års bokslut 

Tingslyds Utveckling och FastighBts AB förväl'vade 2013"01w15 del av 
fastigheten Ö11n0 8:1 O och Konga Bruk 8:11, totallokalyta o: a 18 000 1112, 
eftBt en förfrågan :fi:ån Örmo Bnik AB som då var i behov av extemt kapital 
för att säla:a företagets fol'tlevp.acl och dätmed trygga arbe_tstillfållen på orten. 
De åtgärder som ge.nomfö:l.'des lyckades emellettid inte bryta den negativa 
utvecklingen för fdretaget och2013"04"18 ansökteKongaBrukAB om 
kon)Ms. . . . 
Efter konkursenhar ettnytt hyresavtal teolmats med Konga Måleri AB 
avseende en lokalyta om c:a 5 100 :m2. Den väksamhet som · 
korilrnrsförva1taren nu becb:lver i öv:rlga lokaler komme~· successivt att 
aweoldas unde:r första halvåret 2014. 

Mot bakgrund av ulhy:t.ningssituationBn framöver hat· en bedö:mning av 
erforderligt nedskdvni.rigsbehov gjmts efteJ.' san:u:åd med bolagets :revisorer. 

· Analysen av de olika faktorer som påverktl1' den alctuellåfastighetens värde 
harutmynnat i ettnedskrivningsbehov om 10 mld:, Ennedsla:iv1rlng med 
lO ml<T i 2013 års boblut medför att bolagets egna kapital är förbrukat samt 
att krav föreligger enligt almebolagslagen på att styrelsen skall upprätta en 
kontrollbalansrälcn.lng .. 

Styrylsen beslut& . 

att i bokslutet för 2013 göra en nedslcrivHing .av fastighetr;ln. K~nga B1Uk 8:11 
~w• . 
a,tt kont191lbalat1s:!'äkning ska upprättas per 2013~i2'"31 och granskas av 
revisorn i enlighet med aktiebolagslagen, 

att hemställa hos Tingslyds KonnmJ.nföretag AB om ägartillskott motsvarande 
nedskrivningen> samt · 

att uppdru åt ordföranden att undel'teokna eventuella handlingar i ärendet. 

1247 ;,(. 
t/ .,. . 

.. ·~:.sJ! ~~ 
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InternPM-Kong a Brul~ 8:11 
--------------------------

Syfte och underlag 
Denna PM syftar till att utgöra underlag för Tingslyds Utvecldings och Fastighets ABs ("Bolaget") 
revisorer vid övervägande rörande bokförda värden för fastigheten 1'ings1yd Konga Bruk 8:11 
C'objelctet") i Bolagets fastighetsbestånd. 

Vår grans1ming har baserats på analys av en Bolagets internt upprättade lmssaflödesvärdering. 
Ingen besiktning av objelctet har genomförts inom ramen för vår analys. Inom ramen för vårt 
arbete har vi inte genomfört någon fristående marlmadsvärdebedömning av objektet. 

Bakgrund 
Enligt fastighetsregistret förvärvp.de Bolaget o bjelctet 2013-02-21 av Örmo BrulcAB. En1igt 
Bolaget uppgick köpesldllingen till ca 20 miljoner kronor. Vid köpetidpunlcten var fastigheten 
fullt uthyrd till Konga Bruk AB och i samband med transaktionen teclmade Konga Bruk AB ett 
tioårigt hyresavtal för värderingsobjelctet. Konga Brukvar underleverantör till fordonsindushin 
och sysselsatte ca 130 personervilket gjorde Konga Bruk till en av områdets största arbetsgivare. 
Under hösten 2013 har hyresgästen gått i konkurs. 

Från och med .den 2013-11-01 har Bolagethyrt ut 5 100m2 av värderingsobjektet till Kong a 
Måleri AB. Hyresperioden gäller till och med 2016-1o~g1. Dock har hyresgästen rätt att säga upp 
avtalet i förtid om hyresgästen väljer att avveclda verksamheten. Hyran uppgår til11198,5 tlu.· 
under 2014 för att höjas i två stegtill1453,5 tkr 2016. Från och med 2016 skall hyranjusteras 
med KPI om hyresavtalet förlängs. 

Bolagets internvärdering 
Bolaget har värderat objelctet utifrån två scenarios. Första scenariot redovisar ett 
avkasmingsvärde om 8 so o tl~r. Enligt förutsättningarna i lmssaflödesvärderingen ska Bolaget 
investera 3 ooo tlcr i fastigheten för att successivt sänka vakansnivån ti1125 %. Om bolaget lycl<as 
genomföra sin plan redovisar kassaflödeslmlkylen ett restvärde vid kalkylslut efter fem år om 
12 155 tlu.'. Vi bedömningen bealctas ett avlmstningskrav om 12 %. Intäkterna är baserade på en 
hyresnivå om 289lu.'/m~. I värdebedömningen beaktas kostnader som bedöms belasta Bolaget. 

Det andra" scenariot är liluumde med den största slcillnaden att avkastningsleravet är bedömt till16 
%. I detta redovisas ett avkastningsvärde om 6 200 tlcr. 
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V åra kommentarer 

• Värdetidpunkten anges inte men i Bolagets interna bedö'mning beaktas utgående 
vakansnivå. 

• Fastigheten är unik i sin lrnralctär och det saknas en fungerande transaktionsmarimad för 
st9ra, äldre, valeanta industrlfastigheteri perifera lägen. Vilket medför att objektet är 
svårvärderat och i hög grad beroende av betalningsförmågan från nuvarande hyresgäster. 

• Bolagets antaganden om avlcastningslaav, hyra, investeringar och lmstnaderförefa1ler 
inte vara orimliga. Det är dock inte möjligt att göra något mer säkert uttalande utan 
tillgång till driftkostnadsstatistik eller besiktning av objektet. 

• Driftkostnadsstatistik från föxegående ägare sa1mas. Osäkerheten i nivån på 
driftlmstnaderna innebär att relativt små förändringar av nivån på Bolagets 
driftkostnader får stor värdepåverl<an eftersom driftnettot är lågt i förhållande till 
hyresnivån, 

• För att motivera värdet är det av avgörande betydelse att Bolaget lyckas att reducera 
vakansen i fastigheten. Det synsätt som Bolaget väljer för att simulera de framtida 
l<assaflödena är i enligt med värderingspraxis. Dock är det tveksamt att en köpare idag. 
skulle va:r:a beredd att betala för hela den framtida potentialen. 

Sammanfattande bedömning 

Bolagets antagande som ligger till gnmd för värderingen indikerar på ett avkastningsvärde om 6,2 
- 8,5 miljoner. Om Bolagets syn på valmusutvecklingen faller in kan detta innebära ettvärde efter 
investeringar om 10-12. miljoner men detta förutsätter även en investering om tre miljoner kronor 
tmder tre år. Osäkerhete1;1 i driftkostnaderna och hyresutvecldingen är större än vad som är 
normalt på fastighetsmarlmaden. Mot ba1<grund av ovanstående förslår vi att en eventue1l 
nedskrivning tal? i två steg för att se på vilken normaliserad nivå på driftnettot som långsiktigt kan 
förväntas. En nodshivning till i storleksordningen 10 miljoner torde initialt kunna motiveras, 

Mot bakgrund av att det marlmadsmässiga direl<tavlcastningsl<ravet är xedovisat i inteTYaHet 12-16 
%torde Bolaget ktnnla erhålla täckning både förfinansieringskostnader och avslqivningar även 
om ett bokfört värde överstiger marknadsvärdet. 

Stocl<holm den12. december 2013 

Patrik Texe1l 
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