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Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   

1.  Val av justeringsman 

 

  

2.  Handlingsplaner för attraktivitetsprojekt 

 

TM  

3.  Utökning och anpassning av information till 

medborgare och turister 

 

TM/KN  

4.  Näringslivsinformation 

 

TM Inga handl. 

5.  Begäran om återbetalning av medfinansiering från 

Rössmåla-Hallaslätt fiberförening 

 

JöW  

6.  Inbjudan till Landsbygdsriksdagen 2014  

 

JL  

7.  Ansökan om bidrag till Södra Sandsjö sockenråd 

 

JL  

8.  Ansökan om bidrag till Södra Sandsjödagarna 

 

JL  

9.  Godkännande av ökning av administrativ tjänst 

inom Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

LJ  

10. Förslag till fortsättning av projekt för bättre stöd till 

gruppen nyanlända flyktingar genom förstärkning 

av Elevhälsan läsåret 2014/2015 

 

  

11. Val av ombud till bolagsstämma för Wexnet 

 

 Handl sänds fre 

12. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 

bolagsstämma för Wexnet 

 

 Handl sänds fre 

13. Meddelanden   



14. Remisser  

 

  

15. Delegationsbeslut 

 

  

16. Deltagande och återrapportering gällande kurser och 

konferenser 

 

  

17. Information från kommunledningsförvaltningen   

  

 

 

Tingsryd 2014-04-03 

 

 

 

Patrick Ståhlgren  Jörgen Wijk 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  

Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
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  Till KSAU 
    
 
Angående utökning och anpassning av information till medborgare och turister 
 
För att kommunen ska ha en hög servicenivå av information till medborgare och turister 
är det viktigt med lättillgänglig information som är anpassad efter dagens behov.  
Omvärlden förändras och det är viktigt att vi förflyttar oss i takt och anpassar oss till 
förändringar utifrån människors behov och beteendemönster. Idag flyttas informations- 
och konsumtionsflödet mer och mer till internet och vi ser det som en självklarhet att 
information alltid ska vara tillgänglig. 
 
Kommunens fysiska Turistbyrå drivs idag som en helårsöppen auktoriserad Grön Tu-
ristbyrå. Sedan 2010 servas den, i begränsad utsträckning, av bibliotekets personal un-
der lågsäsong enl. tidigare beslut. 2013 hade turistbyrån, skattad beräkning, ca 6 000 
besökare under året. Ca 5 000 av dess besökte turistbyrån under perioden juni – augusti.  
 
I juni 2013 lanserade kommunen sin nya turistsite visittingsryd.se. Visittingsryd är till 
största delen tre-språkig och det är hög prioritet på att sidan ska hålla en hög kvalitet 
och ständigt vara aktuell, inspirerande och löpande öka utbudet för konsumtion. 
 
2011 fattades beslut (Dnr 2011/160 105) att privata intressenter ska ges möjlighet att 
ansöka om bidrag, 20 000:-/år, för att bedriva Turistbyråverksamhet i kommunen, bl.a. 
villkorat att man uppfyller kraven för auktoriserad Grön Turistbyrå.  
1 sådan verksamhet finns idag, Tingsryd Resort Turistbyrå. Ytterligare intressenter har 
visat olika grad av intresse, dock kräver auktorisationen stora åtaganden.  
 
Från och med 2013 ligger huvudmannaskapet för turistbyråauktorisation på VISITA. 
Från och med 2014 har kraven för auktorisation höjts. Bl.a. högre krav på servicenivå 
och informationsförmedling samt krav på att lokalen huvudsakligen ska bestå av turist-
byråverksamhet.  
  
För att möta dagens behov hos såväl medborgare som turister vill vi föreslå en anpass-
ning och ökning av informationen: 

Genom att erbjuda privata intressenter en anpassad nivå av turistinfo får vi en bättre 
geografisk spridning på information och större delaktighet i attraktivitetsarbetet.  
Vid behandling av ansökan ska man ta hänsyn till ev. nuvarande verksamhet, geografisk 
placering, besöksgenomströmning samt befintlig Turistbyråverksamhet 

Genom prioriterat arbete med visittingsryd, såväl information som konsumtion, möter vi 
dagens efterfrågan på tillgänglighet. 

Genom anpassning av Turistbyråns auktorisation så kommunicerar vi en servicenivå 
som verkligheten motsvarar. 

Genom det nya medborgarkontoret får vi ytterligare en kvalitativ informations- och 
serviceplattform som kan hantera turismens frågor även under lågsäsong. 

Karin Nilsson 
0477 441 65 

Karin.e.nilsson@tingsryd.se 
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Konsekvens:  
 
Turistinformationsmängden för medborgare och turister får en ökad geografisk sprid-
ning.  
 
Privata intressenter ges anpassade förutsättningar för att enklare kunna vara aktiva i 
arbetet med ett gott värdskap och attraktiv kommun. 
  
Turistbyråns service matchar såväl besökares förväntningar som VISITAs krav. 
 
Faktisk servicegrad mot medborgare och turister oförändrad vid besök på turistbyrån / 
biblioteket. Fullt bemannade öppettider som tidigare juni – augusti. 
 
Ökad service genom nytt Medborgarkontor. 
 
Den Gröna i-skylten, utanpå fastigheten på Skyttegatan 2, täcks över de tider då Turist-
byrån enl. ny auktorisation är stängd. 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Vi föreslår: 
 
Att privata intressenter ska ges möjlighet att ansöka om bidrag för att bedriva enklare 
turistinformationsservice. Se sep. förslag till omfattning. 
 
Att bidrag för denna turistinfoservice ska utgå med 5 000: - per år för verksamheten och 
läggs under Näringslivsenheten, m.a.o. blir en anpassad del av tidigare beslut. 
 
Att kommunens turistbyrå ansöker om status säsongsöppen auktoriserad Grön Turist-
byrå för att uppfylla gällande krav, dock sker ingen förändring i den service biblioteket 
tillhandahåller inkl. informationsmaterial och surfdator i biblioteket. 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson, Turismsamordnare 
Thomas Mattsson, Näringslivsutvecklare 
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Förslag till omfattning av Turistservice hos privata intressenter i kommunen: 
 
Grundläggande broschyr- och kartmaterial för kommunen samt Småland. För intressen-
ter belägna i Åsnenområdet ska även detta material finnas tillgängligt.  
Broschyrmaterial ska presenteras på ett välordnat sätt som till exempel broschyrställ. 
 
Personal ska 1 gång per år delta på en informationsdag om aktiviteter och sevärdheter. 
Dagen arrangeras och genomföras av kommunen. 
 
Det ska finnas pausmöjlighet, bänkar/stolar eller ståbord. 
 
Tillgång till dator med visittingsryd som startsida i webbläsare. Kostnadsfri användning 
för besökare. 
 
Om det finns tekniska (infrastruktur) förutsättningar ska Wi-Fi erbjudas. 
 
Man ska sträva efter att erbjuda någon form av dryck /snacks /glass  
 
 
Förutom det ekonomiska stödet skall kommunen presentera dessa serviceplatser på  
visittingsryd samt att årlig skylt/dekal, ska delas ut till de som fullföljt ovan nämnda 
krav. 
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  Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
    
 
Val av ombud till årsstämma för Wexnet AB 
 
 

Styrelsen för Wexnet AB har avgivit årsredovisning för år 2013 och kallat till års-

stämma måndagen den 28 april. 

 

I Tingsryds kommuns företagspolicy finns inget angivet om vilket ombud som ska utses 

för bolagsstämmor i delägda bolag. Eftersom Tingsryds Energi AB är delägare i Wexnet 

och därmed representerat i bolagets styrelse anses det lämpligt att ordförande i moder-

bolaget Tingsryds kommunföretag AB utses som ombud.  

 

Det föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott utser ombud till årsstämma för Wexnet 

AB.  

 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att utse Barbro Svensson som kommunens ombud vid årsstämma 2014 för Wexnet AB, 

med Birgitta Söderlind-Hörberg som ersättare.  

 

 

Tingsryd 2014-04-04 

 

 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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  Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
    
Förslag till instruktion för kommunens ombud vid årsstämma  
För Wexnet AB 
 
Styrelsen för Wexnet AB har avgivit årsredovisning för år 2013 och kallat till års-

stämma måndagen den 28 april. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet efter 

bokslutsdispositioner till 0 kr. 

 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn har avgivit revisionsberättelser 

vari det tillstyrks att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-

telsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2013. 

 

Det föreslås att kommunens ombud vid årsstämman ges följande instruktion beträffande 

de beslut som skall fattas av årsstämman: 

 

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

 

Ombudet ges i uppdrag att fastställa upprättade förslag till resultaträkning och balans-

räkning. 

 

2. Disposition av bolagets vinst eller förlust 

 

Ombudet ges i uppdrag att godkänna att årets vinst disponeras enligt förslag i förvalt-

ningsberättelsen. 

 

3. Ansvarsfrihet 

 

Ombudet ges i uppdrag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

 

4. Övriga frågor 

 

Ombudet ges rätt att i övriga frågor bestämma själv. 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna förslaget till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för 

Wexnet AB. 

 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Tingsryd 2014-04-04 

 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 
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