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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 b 

Justeran e 

Au§ 182 Dnr 2014/72 090 

Beslut om Region Kronoberg 2015 -verksamheter som föreslås 
överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet 
södra Småland 

Den l januari 2015 går Regionförbundet södra Småland och Landstinget 
Kronoberg samman och bildar en ny regional organisation, Region 
Kronoberg. Samgåendet förutsätts av kommunernas och landstingets 
erforderliga beslut samt att riksdagen bifaller regeringens proposition i 
ärendet (Proposition 2013/14:122). Landstingsfullmäktige utsåg hösten 2013 
en parlamentarisk kommitte, Regionbildningskommitten, som tagit fram 
förslag till underlag för beslutet. Förslaget innebär att Region Kronoberg 
övertar landstingets och regionförbundets uppgifter. Region Kronoberg 
föreslås genom skatteväxling kompenseras för ett ökat kostnadsåtagande. 
skatteväxlingen omfattar medlemsbidraget till Länstrafiken Kronoberg och 
medlemsbidraget till Regionförbundets allmänna verksamhet (båda enligt 
forslag till budget 2015). skatteväxlingen innebär att Landstinget Kronoberg 
höjer utdebiteringen med 39 öre och länets kommuner sänker utdebeteringen i 
motsvarande grad. 

Som en konsekvens av bildandet av den nya regionala organisationen föreslår 
Regionbildningskommitten att Regionförbundet södra Småland avvecklas. 
Regionbildningskommitten föreslår att länets kommuner och landsting 
beslutar att kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland initierar en 
avveckling av förbundet från och med 2015-01-01 genom att 
Regionförbundet södra Småland träder i likvidation. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Regionbildningskommitten, 2014-04-16 
Region Kronoberg 2015- underlag för verksamheter som föreslås överföras 
från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, 
skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 182 2014-05-05 

~ 1 
••Landstinget ...&... b 
••Kronoberg """T"'" 

.R[~IDNFÖRBUNOU 

SÖDRA SMÅLAND 

Till kommunerna i Kronobergs län 

Till Landstinget Kronoberg 

Region Kronoberg 2015- underlag för verksamheter som föreslås 
överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg 
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av 
Regionförbundet södra Småland 

Ärendet 

Den l januari 2015 går Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg samman och 
bildar en ny regional organisation, Region Kronoberg (förutsatt att riksdagen bifaller regeringens 
proposition (Proposition (2013/14:122) Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs 
och Jämtlands län i ärendet). 

Landstingsfullmäktige utsåg under hösten 2013 en parlamentarisk kommitte, 
Regionbildningskommitten, att utgöra styrgrupp i arbetet för att bilda region i Kronobergs län. 
Regionbildningskommitten har berett förslag till underlag för verksallheter som föreslås· 
överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling 
och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland (se bilaga). 

Förslaget innebär att Region Kronoberg föreslås överta landstingets och regionförbundets 
nuvarande uppdrag och verksamheter. Region Kronoberg kan även ges andra uppdrag från 
regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut 

Region Kronoberg föreslås ge1iom skatteväxling kompenseras för ett ökat kostnadsåtagande. 
skatteväxlingen omfattar medlemsbidraget till Länstrafiken Kronoberg (förslag till budget 2015) 
och medlemsbidraget till Regionförbundets allmänna verksamhet (förslag till budget 2015). 
skatteväxlingen innebär att Landstinget Kronoberg höjer utdebiteringen med 39 öre och länets 
kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. 

Slutlig skattesats för 2015 fastställs av respektive kommun och landstingsfullmäktige på 
sedvanligt sätt. 

Kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland 222000-0372 föreslås avvecklas mot 
bakgrund av bildandet av den nya regionala organisationen. Regionbildningskommitten föreslår 
att länets kommuner och landsting beslutar att kommunalförbundet Regionförbundet södra 
Småland initierar en avveckling av förbundet från och med 2015-01-01 genom att 
Regionförbundet södra Småland träder i likvidation. 
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Beslutsunderlag 

Region Kronoberg 2015 - underlag för verksamheter som föreslås överföras från 
Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal 

Förslag till beslut 

Regionbildningskommitten föreslår länets kommuner besluta 

Att godkälrna att Region Kronoberg övertar verksamheter från Regionförbundet södra 
Småland enligt förslag "Region Kronoberg 2015- underlagför verksamheter som 
föreslås öve1jöras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom 
lag, skatteväxling och avtal". 
Att överföra huvudmmmaskapet för kollektivtrafiken till Region Kronoberg och låta 
Region Kronoberg bilda ensain kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av 
region. 
Att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och Landstinget Kronoberg, till 
fillansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) 
om kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna och höjs med 39 
öre för landstinget från och med l januari 2015. 
Att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdepartementet att 
kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet enligt 26§ 
förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning beräknas så att 
standardkostnaden för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare. 
Att föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets eget kapital 
per 2014-12-31, exklusive den del som hör tilllänstrafiken används till den inomregionala 
utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till ca 14 miljoner kr 
2014-12-31. Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. Dä1med görs ett 
avsteg från vad som anges i förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. 
Att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av 
kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att 
samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den31 december 2014 överförs till Region 
Kronoberg. 
Att Länstrafiken Kron o bergs eget kapital per den 31 december 2014 återbetalas/faktureras 
till medlemmarna i enlighet med vad som anges i förbundsordningen. 

Regiönbildningskommitten föreslår Landstinget Kronoberg besluta 

Att godkä1ma att Region Kronoberg övertar verksamheter från Regionförbundet södra 
Småland enligt förslag "Region Kronoberg 2015- underlagför verksamheter som 
föreslås öve1jöras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom 
lag, skatteväxling och avtal". 
Att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Kronoberg och låta 
Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av 
region. 
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Att hemställa, tillsammans med länets kommuner, till finansdepartementet att de länsvisa 
skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning 
sänks 39 öre för kommunerna och höjs ·med 39 öre för Region Kronoberg från och med l 
januari 2015. 
Att föreslå en inomregional utjämning w1der 3 år, samt att regionförbundets eget kapital 
per 2014-12-31, exklusive den del som hör tilllänstrafiken används till den inomregionala 
utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till ca 14 miljoner kr 
2014-12-31. Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. Därmed görs ett 
avsteg från vad som anges i förbundsordningen för Regionförbw1det södra Småland. 
Att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av 
kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att 
samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region 
Kronoberg. 

- Att Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 återbetalas/faktureras 
till medlemmarna i enlighet med vad som anges i förbundsordningen. 

Växjö den16 april2014 

Regionbildningskomrnitten 

tl?? 
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Rli.GIONFÖI\IJUNOET 

SÖDRA SMALAND 

1 Bakgrund 

1.1 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630) möjliggjort att landsting i län som uppvisar ett lokalt och regionalt 
initiativ :far ta ansvar för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
omfattar Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland. 

1.2 Landstinget Kronobergs ansökan 

Landstinget Kronoberg lämnade i mars 2013 en ansökan till regeringen om att 
från och med l januari 2015 :fa överta det regionala utvecklingsansvaret i 
Kronobergs län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
och bilda en region i Kronoberg. Ansökan föregicks av remissomgång till 
länets samtliga kommuner. Fem av länets åtta kommuner tillstyrkte ansökan. 
De fem kommunerna utgör 74 procent av befolkningen. 

Genom regionbildningen ska det regionala tillväxtarbetet samordnas och 
stärkas. Det starkaste skälet till ansökan var att genom ett direktvalt 
regionfullmäktige stärka medborgarnas inflytande och därmed fördjupa 
demokratin. En region med egen beskattningsrätt som förutom hälso- och 
sjukvård även hanterar regionala utvecklingsfrågor ger bästa förutsättningar för 
att uppnå ett gott liv i ett livskraftigt län. 

Genom en sammanläggning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet 
södra Småland koncentreras utvecklingsfrågorna till en myndighet, vilket 
skapar förutsättningar för bättre samordning och större kraft, en bättre 
möjlighet att från regionens förutsättningar genomföra en i grunden nationell 
politik. Det är även en förberedelse för det påbörjade arbetet för att bilda en 
Sydsvensk region tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar. 

Socialdepartementet har i departementspromemorian Ds 2013:67 ställt sig 
positiva till Landstinget Kronobergs ansökan och föreslår en ändring av lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att Kronobergs län samt 
Östergötlands och Jämtlands län omfattas av lagen från och med l januari 
2015. Promemorian sändes på remiss hösten 2013 och regeringen överlämnade 
i mars 2014 Proposition (20 13114: 122) Regionalt utvecklingsansvar i 
Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län till riksdagen 
http://www.regeringen.se/content/l/c6/23/50/83/87e] 5f0c.pdf. 
Riksdagen förväntas fatta beslut om lagändringen i juni 2014. 

1.3 R~gionbildningskommitten 

Landstingsfullmäktige utsåg oktober 2013 en parlamentarisk 
regionbildningskommitte till styrgrupp för bildandet av region i Kronoberg. 
Regionbildningskommitten (RBK) består av två ledamöter från de åtta partier 
som ingår i landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsens ordförande är 
ordförande för kommitten. Regionbildningskommittens uppdrag som styrgrupp 
för regionbildningen gäller fram till l januari 2015. Processtödet till 
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REGIÖNFÖR6UNOET 

SÖDRA SMALAND 

regionbildningskommitten består av landstingsdirektören, regiondirektören, 
planeringsdirektör från landstinget och administrativ chef på regioförbundet 

Regionbildningskommittens uppdrag är att föreslå vad som ska ingå i 
regionens uppgifter och ansvarsområden, finansiering av verksamheten samt 
tidsplan för samgåendet. Kommitten ska foreslå namn på regionen, lämna 
förslag på ny politisk organisation samt bereda riktlinjer för en ny 
forvaltningsorganisation. 

Landstingsfullmäktige beslöt i februari 2014 att benämna organisationens 
namn till Region Kronoberg, samt att det nya landstingsfullmäktige (senare 
regionfullmäktige) ska ha 61 ordinarie ledamöter (antal ersättare kan först 
fastställas efter valet). 

Region bildningskommitten lämnar forslag till beslut avseende den politiska 
organisationen i övrigt under våren, for senare beslut i landstingsfullmäktige. 

Arbetet förutsätter en nära dialog med länets kommuner under hela processen. 

2 Mål 

Det politiska målet med att bilda region är att skapa en samlad demokratisk 
arena med ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där utveckling, tillväxt och 
en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. En positiv utveckling 
ur ett hållbart långsiktigt perspektiv är en förutsättning för ett gott liv i ett 
livskraftigt län. 

3 Region Kronobergs uppdrag och ansvarsområden 

Region Kronobergs uppdrag kommer att vila på tre huvudsakliga uppdrag: 

3.1 Myndighetsuppdraget 
Region Kronobergs har statens uppdrag att ansvara för: 

../ Hälso- och sjukvården (regleras av hälso- och sjukvårdslagen och 
kommunallagen) 

../ Regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur (regleras i lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län) . 

../ Andra statligt reglerade uppdrag finns inom kollektivtrafik, kultur, 
kompetensplattform och EU:s sammanhållningspolitik 

Region Kronoberg äger uppdraget och ska leda det regionala 
utvecklingsarbetet tillsammans med andra aktörer i länet. 

3.2 Samverkansuppdraget (samverkan mellan region och 
kommuner) 

Region Kronoberg har samverkansuppdrag på uppdrag av kommunerna och 
regionen, men intar olika roller beroende på fråga. Uppdragen kommer från 
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REGIOUIÖRBUNOot 

SÖDRA SMALAND 

kommunerna och regionen och formuleras genom överenskommelser eller 
samverkansavtaL 

3.3 Mellankommunal samverkan (samverkan mellan kommuner) 

Regionen intar rollen som kommunfårhund och skapar praktiska 
förutsättningar för samverkan mellan kommunerna. Uppdragen kommer från 
kommunerna. All styrning kommer indirekt från kommunerna, ofta via 
kommunchefsnätverket och nämndspresidierna. 

4 Verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet 
södra Småland till Region Kronoberg 

Regionbildningskommitten tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp i syfte att 
bereda förslag till skatteväxling och avtal för verksamheter som ska överföras 
till Region Kronoberg l januari 2015 och som inte anges i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (se punkt 5). 

Regionbildningskommitten föreslår att dagens befintliga verksamhet vid 
regionförbundet överförs till Region Kronoberg och det som idag är finansierat 
via medlemsavgift skatteväxlas och det som är finansierat via avtal 
fortsättningsvis avtalas. 

Nedan beskrivs verksamheter som föreslås överföras från regionförbundet 
Verksamheter som överfårs och som styrs av lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län 
Verksamheter som föreslås överföras genom skatteväxling 
Verksamheter som föreslås överfåras genom avtal 

5 Verksamheter som överförs och som styrs av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

5.1 Samverkansorgan för Kronobergs län 

Region Kronoberg utgör enligt Lag (2002:34) samverkansorgan i Kronobergs 
län. Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande 
församling inom ett län med särskild uppgift att svåra för regionala 
utvecklingsfrågor i länet. Proposition (20 13/14: 122) Regionalt 
utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län till riksdagen 
avser uppgifter nedan: 

Ett samverkansorgan har till uppgift att 
./ utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner 

och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter, 
./ samordna insatser för genomförandet av strategin, 
./ trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991 :900) besluta om 

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, 
./ upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och 
./ följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen Tedovisa resultaten 

av det regionala tillväxtarbetet Lag (20 l 0:632). 
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5.2 statsbidrag till regional kulturverksamhet 

••·Land$tinget 
••Kronoberg 

Enligt forordning 2010:2012 om fordelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet fordelar Region Kronoberg statliga ekonomiska medel enligt 
kultursamverkansmodell en. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de 
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till 
regionala prioriteringar och variationer. Idag är det statliga uppdraget delat 
mellan landstinget och regionforbundet 

Region Kronoberg ska: 
../ Ansvara for att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med 

länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv 
och det civila samhället. 

../ Ansvara for att bidragsgivningen enligt forordningen främjar en god 
tillgång får länets invånare till 
l. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
2. museiverksamhet, 
3. biblioteksverksamhet, 
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 
6. filmkulturell verksamhet, och 
7. främjande av hemslöjd . 

../ Region Kronoberg får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter 
som avses i forsta stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande 
samarbeten om dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets 
område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. l § kommunallagen 
(1991 :900). Regionen rar även lämna statsbidrag till 
konstområdesöverskridande samarbeten . 

../ Region Kronoberg får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet 
som också tar bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. 

5.3 Övriga statliga uppdrag 

Enligt statliga regleringsbrev och villkorsbeslut ansvarar 
samverkansorganen får nedan beskriva uppgifter. Dessa uppgifter överfårs 
till Region Kronoberg. Eventuellt kan fler statliga uppdrag tillkomma 
framöver. Regeringen fattar årliga beslut avseende regleringsbrev och 
villkorsbeslut 

Region Kronoberg får att: 
../ främja kvinnors företagande, 
../ främja jämställd regional tillväxt 
../ utarbeta regionala Kompetensplattformar 
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6 Verksamheter som föreslås överföras genom skatteväxling 

6.1 Regional kollektivtrafikmyndighet 

•• Landstinget 
••Kronoberg 

Kommunerna i Kronobergs län och Region Kronoberg har tidigare beslutat att 
Region Kronoberg ska utgöra regional kollektivtrafikmyndighet, enligt Lag 
2010:1065 om kollektivtrafik. Myndighetens uppgift är att se till att invånarna i 
länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken utvecklas i 
enlighet med invånarnas resbehov och länets politiska målsättningar. 
Myndighetens obligatoriska uppgift är att fatta strategiska beslut, som till 
exempel att besluta om trafikfdrsö1jningsprogram. Dessa program ska beskriva 
det behov av kollektivtrafik som finns i länet. 

En regional kollektivtrafikmyndighet har till uppgift att: 
./ regelbundet fastställa mål for den regionala kollektivtrafiken genom att 

anta trafikförsörjningsprogram 
./ efter överenskommelse med kommunerna och landstinget upphandla 

person~ och samordningstjänster for sådana transportändamål som 
kommunerna och landstinget ansvarar for (sjukresor, färdtjänst, 
riksfärdtjänst och skolskjuts) . 

./ verka for att kollektivtrafiken är tillgänglig for alla 

./ verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

Den regionala trafikmyndigheten är behörig lokal myndighet enligt EU :s 
kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt i länet 

Regionbildningsko!fimitten föreslår att Region Kronoberg utgör regional 
kollektivtrafikmyndighet 

6.2 Länstrafiken Kronoberg 

Länstrafiken Kronoberg ansvarar for driften av den lokala och regionala 
kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även for samordning 
av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive 
kommun eller landsting (se nedan). 

Länstrafiken har till uppgift att utifrån de riktlinjer som den regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten sätter upp att: upphandla, samordna, planera,· 
utveckla och marknadsfora kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet. 

Verksamheten omfattar 

./ Linjelagd busstrafik i hela länet 

./ Sjukresor i Kronobergs län (sjukresor genomfors idag på uppdrag av 
Landstinget Kronoberg och återförs därmed) . 

./ Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Krösatågssystemet och 
P ågatågssystemet 
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Den linjelagda busstrafiken är den största delen av länstrafikens verksamhet 
och den består av både regiontrafik och stadstrafik. 

All kollektivtrafik, samt särskild kollektivtrafik utförs av fristående 
entreprenörer och upphandlas i konkurrens. 

6.3 Samordningsuppdrag från kommunerna 

Regionfårbundet har idag samordningsuppdrag inom ett flertal områden och 
som finansieras via medlemsavgiften till regionfårbundet Med 
samordningsuppdrag avses verksamhet som bedrivs effektivt och med 
gemensam kompetens. Verksamheten kan variera över tid och finansieras 
delvis ofta i projektform. I dagsläget bedrivs samordning inom följande 
områden, som är tätt kopplade till områdena i det regionala 
utvecklingsprogrammet ;'Förnyelse och dynamik", "Infrastruktur och 
kommunikationer", "Kompetens- och arbetskraftsförsörjning", samt 
"Livskraft": 

v" Kompetens 
v" Välfård 
v" Kultur 
v" Näringsliv & Innovationer 
v" Miljö 
v" Internationellt samarbete 

Inom ramen får samordningsansvaret administreras idag en rad nätverk såsom 
kommunchefer, presidienätverk, förvaltningschefsnätverk m.m. 

Region Kronoberg föreslås överta uppdraget på så sätt att regionen utgör en 
regional stödstruktur för varje område var får sig. Uppdraget innebär att 
Region Kronoberg har sakkompetens inom respektive område, samt samordnar 
nätverk inom ramen för Kommunalt forum. 

6.3.1 Kompetens 

Regionförbundet stöder kommunerna i deras arbete med skolfrågor, förmedlar 
utbildning och material genom A V -Media Kronoberg samt genomfår kurser 
och konferenser om aktuella frågor i offentlig sektor. Flera projekt som främjar 
kompetensförsörjningen i Kronobergs län. 

6.3.2 Välfärd 

Regionförbundet arbetar med nationella och regionala utvecklingsprojekt och 
gränsöverskridande samverkansfrågor mellan socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. 
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6.3.3 Kultur 

1•1an~sting~t 
__ • Kr.o.noberg 

Tillsammans med Landstinget Kronoberg, som är huvudman for länets 
kulturinstitutioner, arbetar vi for att utveckla och stimulera kulturaktiviteter 
och skapa en god kulturell infrastruktur i Kronoberg. 

Regionforbundet ger även långsiktigt driftstöd till ett antal organisationer och 
ansvarar for regionala utvecklingsmedel och stödet till det fria kulturlivet. 

·6.3.4 Näringsliv och innovationer 

Inom näringslivsområdet ansvarar Region Kronoberg for att skapa 
forutsättningar for en långsiktigt hållbar utveckling i länet. I regionens uppdrag 
ligger att ranga upp och stödja ideer och projekt som stärker den ekonomiska 
utvecklingen. 

Innovation är ett horisontellt område som löper genom flera av Region 
Kronobergs verksamheter. Region Kronoberg ansvarar for samordningen for 
en stor satsning for att stärka arbetet med innovationsfrågor i Kronobergs län, 
enligt den Innovationsstrategi som sedan tidigare är fastställd. 

6.3.5 Miljö 

Regionforbundets arbete med bland annat en klimatkommission och 
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bidrar aktivt till att de nationella och 
regionala miljömålen uppfylls. En stor del av det regionala miljöarbetet utfors 

. även genom det regionala Energikontor Sydost, men regionforbundet 
finansierar och deltar i både nationella och internationella projekt inom 
området. 

6.3.6 Internationellt samarbete 

Regionforbundet har ett omfattande utbyte och samverkan över länsgränserna 
och bistår kommunerna och landstinget med visst stöd vid internationellt 
samarbete . 

../ Ett gemensamt Brysselkontor med övriga regionförbund i Småland och 
Blekinge stärker de internationella perspektiven i regionerna . 

../ Deltagande i Östersjösamarbetena har varit ett naturligt inslag under en 
längre tid . 

../ Genom Kinasamarbetet hjälper Regionforbundet småländska företag att 
knyta affärskontakter i Kina. 

6.3.7 Personuppgiftsombud för länets kommuner- samverkan 

Regionforbundet är sedan 200 I personuppgiftsombud for länets kommuner och 
dess nämnder. Uppdraget motsvarar l O % av en heltidstjänst och finansieras 
som en del av medlemsbidraget Uppdraget föreslås överföras till Region 
Kronoberg. 
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Verksamheter som föreslås överforas genom avtal mellan Region Kronoberg 
och kommunerna 
Nedan beskrivna verksamheter är idag avtalade genom överenskommelser 
mellan kommunerna, landstinget, Sveriges Kommuner & Landsting eller är 
reglerade i förbundsordningen for Regionforbundet södra Småland. 

Regionbildningskommitten föreslår att verksamheterna överfors till Region 
Kronoberg och därefter avtalas vart och ett for sig. Avtalet reglerar uppdrag 
och finansiering. 

6.1 Serviceresor Kronoberg (sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst) 

Serviceresor ansvarar for beställningsmottagning samt ledning och planering 
av transportuppdragen. Serviceresor utfor sjukresor inom länet på uppdrag av 
Landstinget Kronoberg samt kompletteringstrafik (anropsstyrd trafik) i hela 
länet. 

Serviceresor utfor fårdtjänst och riksfårdtjänst på uppdrag av regionforbundets 
medlemmar, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
kommuner. Uppdraget att utföra sjukresor går tillbaka till huvudmannen 
(landstinget senare Region Kronoberg) och den övriga verksamheten föreslås 
avtalas. 

6.2 Skolskjuts 

Region Kronoberg föreslås utföra skolskjutstransporter på uppdrag av Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidi~ge och Växjö kommuner. 
Uppdraget föreslås avtalas mellan kommunerna och Region Kronoberg. 

6.3 Färdtjänst- handläggning och beslut 

Region Kronoberg föreslås ansvara for handläggning och beslut om fårdtjänst 
och riksfårdtjänst for de fyra kommuner som tidigare överlåtit uppdraget till 
den regionala Kollektivtrafikmyndigheten, (Alvesta, Lessebo, Tingsryd och 
Växjö kommuner). Uppdraget möjliggörs genom Kollektivtrafiklagen(Lagen 
om Kollektivtrafik 2 kap§1-2). 

6.4 SKL:s särskilda satsningar 

Socialdepartementet har via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierat 
ett antal utvecklingsarbeten inom välfårdsområdet. Region Kronoberg föreslås 
ansvara for att samordna och leda dessa utvecklingsarbeten i samverkan med 
länets kommuner. Överenskommelser med SKL och regionforbundet finns 
idag inom området for barn & unga, ehälsa, funktionshinder, missbruk & 
beroende och äldresatsningar. 

De aktuella satsningarna föreslås överforas och avtalas och eventuellt nya 
uppdrag beslutas av Region Kronoberg och kommunerna. 
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Regionforbundet ger verksamhetsstöd till F oU Kronoberg som tillhandahåller 
verksamhet som är överenskommet med kommunerna. Överenskommelsen 
fareslås fdrnyas. 

6.5 AV-Media Kronoberg 

A V-Media inspirerar, informerar och utbildar med avseende på media och IT i 
skolan och tillgodoser länets pedagogers behov av handledning. A V -Medias 
verksamhet står på två ben: 

./ Länslicenser tillläromedel och information om/utlåning av aktuell film 
for skolan genom ruedieinformatörer och Mediekatalogen SLI. 

./ !T-pedagogik- information och utbildning om aktuella verktyg, 
program, tekniska hjälpmedel och alternativa verktyg. 

12 

•• Landstinget ••Kronoberg 

17



REGIONFORBONOH 

SÖORA SMÅLAND 

7 skatteväxling 

7.1 Verksamheter som överförs genom skatteväxling 

Regionbildningskommitten utsåg den 30 oktober en arbetsgrupp (Roland 
Gustbee (M), Per Schöldberg (C) och Anna Fransson (S)) for att ansvara for 
beredningen av skatteväxlingsfrågor m.m. Arbetsgruppen har tagit hjälp av 
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) for att.bereda 
skatteväxlingsberäkning får ett ändrat huvudmannaskap; 

Arbetsgruppens forslag bygger på att det som idag finansieras via 
medlemsavgift till regionforbundet ska skatteväxlas och det som idag är 
avtalade verksamheter också framledes ska avtalas. 

7.1.1 Ett ändrat huvudmannaskap kräver skatteväxling 

En huvudmannaskapsforändring är när ansvaret får en verksamhet överfårs 
från en huvudman till en annan, exempelvis från landsting till kommuner. En 
huvudmannaskapsfårändring innebär också att kostnader får verksamheten 
överfårs mellan huvudmännen. Detta regleras ekonomiskt vanligtvis genom en 
skatteväxling, vilket innebär att mottagande och överlämnande part i 
samforstånd höjer respektive sänker skattesatsen lika mycket. 

Vid den skatteväxling som behövs for att kompensera landstinget ekonomiskt 
får övertagen verksamhet ska växlingssatsen baseras på faktiskt öveiförd 
kostnad. En skatteväxling påverkar både inkomstutjämningen och 
kostnadsutjämningen inom ramen får systemet om den kommunalekonomiska 
utj åmningen. 

7 .1.2 Arbetsprocessen 

För att kunna bereda fårslag till ändrat huvudmannaskap så har följande steg i 
beredningsprocessen beskrivits och presenterats: 

o/ Bestämma gränssnittet, d.v.s. vilka verksamheter skall skatteväxlas 
(se rubrik 6) 

o/ Beräkna hur stor skatteväxling som krävs får att kompensera 
landstinget 

o/ Beräkna fårändringar i utjämningssystemet 
o/ Redovisa konsekvenserna får berörda 
o/ Beskriva möjligheterna till/fårutsättningarna får ett inomregionalt 

utj åmningssystem 

Arbetsprocessen och ett preliminärt förslag, samt effekterna av ett ändrat 
huvudmannaskap har presenterats vid dialogmöte mellan kommunerna, 
landstinget och regionfårbundet den 27 november, 13 december 2013 och den 
19mars 2014. Därutöver har dialog forts vid regionforbundets "budgetturne" 
med medlemmarnas presidier eller KSAU under våren 2014. 
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7.1.3 skatteväxling-preliminär beräkning 

Utgångspunkten för de preliminära beräkningarna har varit från senast kända 
invånarantal (2013-11-01). SKL har vid beräkningarna utgått från uppskattade 
budgetsiffror får 2015 (eftersom budget 2015 fastställs i regionfullmäktige i 
maj 2014 och i landstingsfullmäktige i juni 2014). 

Följande verksamheter har ingått i SKL:s första preliminära beräkning: 
../ Medlemsbidraget till Länstrafiken Kronoberg (förslag till budget 2015) 
../ Medlemsbidraget till Regionforbundets allmänna verksamhet (förslag 

till budget for 20 15) 

Faktorer som kan komma att ändra den prelimära beräkningen 
../ Beslut om vilka verksamheter som skall ingå i skatteväxlingen 
../ Fastställd budget for 2015 finns inte förrän i maj 2014 
../ Beroende på ambitionsnivån kan även framtida kostnader får 

kollektivtrafiken behöva vägas in vid beräkningarna 
../ Senare uppgifter om antalet invånare 

7.1.3.1 Utfall av skatteväxlingen, preliminär beräkning 

Enligt SKL:s preliminära beräkningar skall Landstinget Kronoberg höja 
skatten med 39 öre och kommunerna sänka skatten med 39 öre. 

Med denna skatteväxling så blir det fårhållandevis små ekonomiska differenser 
mellan kommunerna. Om målsättningen skulle vara att samtliga kommuner 
efter skatteväxlingen skulle få oförändrad ekonomi så skulle förändringar av 
utdebiteringen behöva göras i kommunerna utöver den minskade 
utdebiteringen på 39 öre. För preliminär beräkning se bilaga l. 

Kostnadsutjämningen för kollektivtrafiken inom kostnadsutjämningssystemet 
beräknas efter gamla siffror (2009 års redovisning), vilket är en av 
anledningarna till skillnaderna mellan de olika kommunerna. 

7.1.4 Inomregional utjämning 

En mellankommunal utjämning innebär att de kommuner som vunnit på en 
skatteväxling i samband med en huvudmannaskapsfårändring under en kortare 
övergångstid skall lämna bidrag till de kommuner som förlorat på 
förändringen. SKLs rekommendation är att övergångstiden är så kort som 
möjligt, dock helst ingen alls. 

Vid dialoger med länets kommuner har framkommit fårslag innebärande att en 
inomregional utjämning genomfårs för de kommuner som med anledning av 
skatteväxlingens effekter inte kan sänka utdebiteringen i samma utsträckning 
som Region Kronoberg höjer utdebiteringen. 

Arbetsgruppen för skatteväxlingsfrågan föreslår därmed en inomregional 
utjämning under 3 år, samt att regionförbundets eget kapital per 2014-12-31 
exklusive den del som hör tili länstrafiken används till den inomregionala 
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utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till ca 14 
miljoner kr 2014-12-31. 

Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. 

Den inomregionala utjämning innebär ett avsteg från forbundsordningen, där 
det anges § 16 Likvidation att ... Vidskifte av förbundets behållna tillgångar i 
anledning av likvidationen skall den i 12 § angivna fördelningsgrunden mellan 
förbundsmedlemmarna tillämpas. 

7.2 Beslutsprocess tidplan 

Beslut om skatteväxling foreslås fattas i respektive kommun-, samt 
landstingsfullmäktige senast under juni månad 20 I 4, eftersom beslut om ändrat 
huvudmannaskap och skatteväxling ska vara inlämnat senast den 30 september 
2014. 

8 Avveckling av Regionförbundet södra Småland 

Kommunalforbundet Regionforbundet södra Småland 222000-0372 foreslås 
avvecklas mot bakgrund av bildandet av den nya regionala organisationen. 
Avvecklingen av regionforbundet anges i§ 16 i "Förbundsordning for 
Regionforbundet södra Småland'': 

§ 16 
Förbundet skall träda i likvidation om en enskild förbundsmedlem begär 
utträde ur förbundet men först vid den tidpunkt då uppsägningstiden e.nligt 15 
§är till ända. Likvidationen verkställs av regionstyrelsen eller den som 
regionstyrelsen utser att vara likvidator. Vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 12 §angivna 
fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 
När förbundet har trätt i likvidation skallförbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om 
det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
När likvidatorn har fullgjort sitt uppdrag skalllikvidatorn avge en 
slutredovisningför sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av behållna tillgångar: Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar for hela likvidationen. Till slutredovisningen skall 
fogas likvidatorns beslut om vilken av förbundets förbundsmedlemmar som 
skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen ska granskas av förbundets revisorer. När 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar upplöses förbundet. 

Region bildningskommitten f6reslår att länets kommuner och landsting beslutar 
att kommunalforbundet Regionforbundet södra Småland initierar-en 
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avveckling av fårbundet från och med 20 I 5-0 I -0 l genom att Regionforbundet 
södra Småland träder i likvidation. 
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Kostnader att växla Tkr 

Tabell la Kostnader 

Uppvidinge 
Lessebo 
Tingsryd 
Alvesta 
Älmhult 
Markaryd 
Växjö 
Ljungby 
Total 

Budget 2015 
Regionförbund 

172 376 39 öre 

Länstrafiken Summa Kr/inv 
532 9 023 9 555 l 034 
4S6 s 763 6 219 776 
699 7 7S6 8 4S5 696 

1 072 1S 876 16 948 881 
866 10 079 10 945 694 
S13 4 471 4 984 S2S 

4 S64 91 909 96 473 112S 
1 4S6 17 341 18 797 688 

10 158 162 218 172 376 922 

Tabell lb underlag kostnader regionförbund 
Utgår då ni baserar kostnadsunderlaget på 

Tabell 2a Sammanställning_totalil_eff_ek_ter _yid växling, Tkr 39 öre 

Kronoberg 
Summa kommun 
Uppvidinge 
Lessebo 
Tingsryd 
Alvesta 
Älmhult 
Markaryd 
Växjö 
Ljungby 

T kr 
skatte
intäkt 

139 777 
-139 777 

-6 460 
-s 498 
-8 418 

-13 689 
-12 894 

-6 456 
-6S 812 
-20 sso 

Inkomst
utjämning 

30 482 
-30 424 
-1949 
-1796 
-2 622 
-3 829 
-1 451 
-2194 

-12 268 
-4 31S 

Netto-Justerad 
kost.utj kostnad Totalt 

o -172 376 
o 172 376 

-2 423 9 S55 
767 6 219 

1113 8 4SS 
-954 16 948 

3 590 10 945 
2 203 4 984 

-6 S8S 96 473 
2 290 18 797 

-2 117 
2175 

-1 277 
-308 

-1473 
-1 S23 

191 
-1464 
11808 
-3 779 

Utdebitering 

0,01 
-0,01 
0,08 Uppvidinge behöver höja skatten med 8 öre 
0,02 
0,07 
0,04 

-0,01 
0,09 Markaryd behöver höja med 9 öre 

-0,07 Växjö kan sänka skatten med 7 öre 
0,07 

Tabell 2b Sammanställning totala effekter vid växling, kr/inv 39 öre 

Kronoberg 
Summa kommun 
Uppvidinge 
Lessebo 
Tingsryd 
Alvesta 
Älmhult 
Markaryd 
Växjö 
Ljyngby 

r7B k---

Kr/inv 
skatte
intäkt 

Befolkning 
Inkomst- Justerad Netto-
u!jjimni!!9 __ _ _ k~st.lltj_ kostnad Totalt (1/11-2013) 

747 163 o -922 =11 187 004 
-747 -163 o 922 12 187 004 
-699 -211 -262 l 034 -138 9 237 
-686 -224 96 776 -38 8 017 
-693 -216 92 696 -121 .12 141 
-711 -199 -so 881 -79 19 241 
-818 -92 228 694 12 1S 768 
-680 -231 232 S2S -1S4 9 499 
-767 -143 -77 1 125 138 8S 789 
-752 -158 84 688 -138 27 312 

~ 

~ 
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~ 
Förslag beträffande reglering av Regionförbundets eget kapital 2014-12-31 

~:;if.·· .. · .· 
1 i_~~~~~~~;});,:;,;d . .l · . 1 c1l(il i:·· ~d. .. ~,~~J,kl ~~~r .. l . L. :rj~;~~~?~~~~~,,>, ~:.:"n ~t~~~~~J};i{~}_ •,'; ~~~~'•i•• '~·z; }~;:.-,•.~--~~;-;;{3~. .n~~~~~;f~,~~~~ ~ .•. ~~1~t;i1~~j~~~~·~:~:.:····· 3"' :c: ... , ·~ fr"ri:~~~i·~ ~~~g~t~~~~J~ ~ :. . ··~~iå1aii~t2;.~.t c • ~~:~i~g~~~A1~·- f]~;,;,· ~';;;'~~~21 •;··' ... ;;:•·r;\~'~Tz•'-c'?+"':c•z ::.·' '' '1''•7.· lerll:r:'c!effi!ii .: •. ·.~:o KSI te~!~~~;~~~~J!~l~~·~;::;,•,·t\''/-'~~};:}1':3~·~~4\:i:l6't~ ~~j~~~ . };~~~S'"':' .. ~·~·~•:f;!?;~~~~~:~;z,~x·~~:tt~~~~~~~~:·::~~?~;~~ .:: z,~tz·;~~1\;~~}:·~r~r?~r11f~:.s(!~~-~~E-:2(;".·'!:'·~~··;~~;~.i;~~~:, ·:s:.;·;:~·?~s.:; ~ ~~~:~ )~~-·-~~~·l~ . .. .. ::";'_,:.~·:,>r::'''-,f~''•i;l:~~~:· ~, , : :::"~~~!:~'~~~;~ 

Kolumn A Kolumn B Kolumn C Kolumn D Kolumn E Kolumn F 
SKL År l År2 År3 Summa År l-År 3 

Uppvidinge -1277,00 6,50% 4,29% 2,21% 13,00% 
Lessebo -308,00 1,57% 1,03% 0,53% 3,14% 
Tingsryd -1473,00 7,50% 4,95% 2,55% 14,99% 
Alvesta -1523,00 7,75% 5,12% 2,64% 15,50% 
Markaryd -1464,00 7,45% 4,92% 2,53% 14,90% 
Ljungby -3 779,00 19,23% 12,69% 6,54% 38,47% 
SUMMA -9 824,001 50,00% 33,00% 17,00% 100,00% l 

l 
Andel av eget kapital/år 50,00% 33,00% 17,00% 

Beskrivning: 
Kolumn B Totaleffekt skatteväxling kr/år enligt SKL:s preliminära beräkning 2014-04-14 för de kommuner som "förlorar'' på skatteväxlingen. 
Kolumn C-F Fördelning under tre år av Regionförbundets eget kapital 2014-12-31. 

Fördelningen är gjord efter respektive kommuns andel av det totala underskottet enligt kolumn B med stegvis årlig avtrappning: 
50% av det egna kapitalet år l, 33 %av det egna kapitalet år 2, 17% av det egna kapitalet år 3. 

l 
l 
l 

l 

l 

G:\Administration\Regionbildin~CJiT1_11li!t_e~~s_i!Jt~nc!e_lia§ j uni~[Bilaga 2 Fördelning Regionförbundets eget kapital.xlsx]SKL 2014-04-14 
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Ärende nr 2 

Beslut om Leadersamarbete 
{numera LLU) under 
programperioden 2014-2020 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

t/3 

Au§ 183 Dnr 2014/199 910 

Beslut om Leadersamarbete under programperioden 2014-2020 

Tingsryds kommun har under EU:s föregående programperiod deltagit i ett 
samarbete med Leader Sydost för finansiering av olika ED-projekt. För 
nästkommande programperiod 2014-2020 kan Tingsryds kommun välja att 
förbli i Leader Sydost, ett samarbete mellan befintliga kommuner samt 
eventuellt fyra tillkommande kommuner i Blekinge län. Alternativt väljer 
Tingsryds kommun att påbörja ett samarbete med Leader Linne, en 
organisation som till största delen består av kommuner i Kronobergs län. 

Näringslivsutvecklare Thomas Matsson, hållbarhetssamordnare Tim Lux och 
landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson redovisar för-och nackdelar med 
respektive samarbete. 

För nästkommande programperiod kommer projekten att byta namn till LLU
projekt (Lokalt Ledd Utveckling). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse näringslivsutvecklare Thomas Mattsson med flera, 2014-04-30 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avge en avsiktsförklaring om att Tingsryds kommun vill tillhöraLLU-område 
Sydost, samt 

att ge kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

25



bilaga Ks Au § 183 2014-05-05 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
Thomas.mattsson@tingsryd.se 

2014-04-30 

Till KSAU 

Beslut om Learlersamarbete under programperioden 2014-=2020 

Bakgrund 
Tingsryds kommun står inför frågan att lämna en avsiktsförklaring till vilket LLU
ornråde (Lokalt Ledd Utveckling, vilket är den nya benämningen för det som tidigare 
kallades Leader) som kommunen ska tillhöra under denjust påbörjade EU
programperioden. 

Frågan i sig är inte helt enkel att ta ställning till eftersom Jordbruksverket inte är ldara 
med sitt arbete kring hur pengar ska fördelas samt på vilka premisser detta ska göras. 
Samtidigt har vi blivit ombedda att under våren meddela Leader Småland Sydost och 
Leader Linne vilket område vi vill tillhöra. De behöver veta detta för att gå vidare med 
planering av utvecldingsstrategi, kontor, styrelse mm. Det finns många osäkerhetsfale
torer som kan bli avgörande men som vi inte kommer att ha svar på före vi lämnar vår 

.. viljeimiktning. Vi måste också lämna vår avsiktsförklaring nu annars riskerar vi att stå 
·utanför de LLU-områden som bildas. Bakgrund och bifogade för/nackdelar är baserade 
på den information som finns idag och som vi bedömer som mest trolig. 

Tidsplan 
Vår 2014: Utlysning att bilda utvecklingsområden, avsiktsförklaringar från kommuner 
Höst 2014: Framtagning av utvecklingsstrategi 
Vår 2015: SIVbeslutar om strategier och bildande av LLU-ornråden 

Två Learlerområden att välja på: 
-Fortsatt samarbete med ett utökat Leader Småland Sydost (Tingsryd, Lessebo, Upp
vidinge, Emmaboda, Nybro och Torsås) där fyra Blekingekommuner (Karlskrona, Ron
neby, Karlshamn och Olofström) ingår i ett stöne LLU-ornråde Sydost. 
-Nytt samarbete med Leader Linne där det redan står klart att området rimfått-ar de fem 
Kronobergskommunerna Växjö, Alvesta, Älmhult, Markaryd och Ljungby samt Vär
narna kommun och de nytillkomna kommunerna Sävsjö och Vetlanda i Jönköpings län. 

Det är positivt att båda Leaderområdena tydligt har framfört att de vill knyta Tingsryds 
kommun till sitt Leaderområde inför arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi 
för den nya programperioden. · 
Tingsryds kommun har en genuin landsbygdsstruktur som väl stämmer in i Leaders syf
ten och möjligheter att stödja landsbygdens utveckling. Kommunen har i många hänse
enden en mångfald vad gäller bebyggelse, näringsliv, föreningsliv, landskap, kultur, 

1 (2) 
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26



2014-04-30 2(2) 

natur- och kultmmiljövärden etc. Tingsryds kommun har ett strategiskt läge och en be
tydelsefull sammanbindande geografi i sydöstra Sverige. 
I nuläget när valet av LLU-tillhörighet skall göras finns givetvis anledning att väga in de 
omständigheter som gällde under den föregående programperioden. Det väsentliga är 
dock att rikta blicken framåt mot de nya möjligheter som nu skall formas och utvecklas. 
En styrka med Leaderområden är att dessa både erbjuds och rekommenderas att driva 
samarbetsprojekt över Leaderområdesgränser. Detta har varit fallet i den senaste Lea
derprogramperioden (bl a projektet Destination Åsnen) och förutsätts bli aktuellt även i 
nästa programperiod. 

Utifrån för- och nackdelama med respektive LLU-område kan man dra slutsatsen att 
medverkandetiLLU-område Sydost för Tingsryds kommuns vidkommande är intres
sant så länge en majoritet av Blekingekommunerna kommer att ingå. Tingsryds kom
muns geografiska läge kommer då att få en mycket central position i ·området som hel
het. Det finns ett flertal pågående och för framtiden påannonserade samarbetsprojekt 
över gränsen mellan Tingsryds kommun och Blekinge. 

Man bör dock vara medveten om att medverkandet i Leader Sydost kaninilebära att 
kommunen måste ta en mer aktivt roll i arbetet med att driva fram utvecklingen av om
rådet..Inom Leader Linne upplevs drivkraften från Leaderkontoret själv vara starkare. 

Avslutningsvis kan även nämnas att pro j ektideema och kvaliten på ansökningar måste 
vara det centrala och avgörande för bedömningen om projekt ska genomföras eller inte. 
Beroende på projektens syfte kan i vissa sammanhang medverkandet i Sydost vara för
delaktig och andra sammanhang medverkandet i Linne. 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Tim Lux 
Hållbarhetssamordnare 

Jörgen Larsson · · 
Landsbygdsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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JB'ör- och nackdelar med Tingsryds kommuns fortsatta medverkan i ett utökat LLU-område i sydöstra Sverige 

]Positiva aspekter 

l.Leader Småland Sydost och Blekingekommunerna har ett önskemål 
att Tingsryds kommun ingår i ett utökat Leaderområde i sydöstra 

Sverige. 
2. Tingsryds kommun och övriga kommuner har under senaste 
programperioden fått stort utbyte av satsade medel. I Leader Småland 
Sydost har utbytet i projekten blivit 7 gånger mer än det insatta 
kapitalet. Leader Småland Sydost har en av bl a länsstyrelsen och 
Jordbruksverket erkänt kostnadseffektiv organisa-tion, vilketmedfört 
mer pengar tilllandsbygdsutveclding inom området. 
3. Kommunerna i Leader Småland Sydost (Uppvidinge, Lessebo, 
Tingsryd, Emmaboda, Nybro och Torsås) har regionalekonomisktsett 
en svagare utveckling än i övriga Sydsverige med bl a en vikande 
befolkningsutveckling. Historiskt har östra Småland och även Blekinge 
haft dessa problem under lång tid. Om EU genom Leadersatsningar 
avser satsa resurser i syfte att utveckla dessa svagare områden (genom 
sk fördelningsnyckel) bör det vara av värde för Tingsryds kommun att 
vara l<:.Var i en sådan geografisk samarbetskonstellation. 
4. Med Leaderområde ner till kusten i Blekinge och Kalmar möjliggörs 
nyttjande av EU:s Havs- och fiskerifond. Härigenom får Tingsryds 
kommun sammanhängande vattenavrinningsområden med Olofström, 
Karlshamn och Ronneby. På detta sätt kan områden med hav, åar och 
insjöar få framtida projekt fmansierade från Havs- och fiskerifonden. 
5. Tydliga intressen för samarbete över länsgränsen·har uttryckts från 
såväl Tingsryds kommun som Ronneby, Karlshamn ·och Olofströms 
kommuner samt från dessa 4· kommuners förenings- och näringsliv. 

~'Y]/ 

Negativa aspekter 

l. Förberedelsearbetet inför nya Leaderprogramperioden verkar i 
Leader Småland Sydost inte ha kommit lika långt som i Leader Linne. 
2. Tingsryds kommun kan kanske få räkna med att bidra med större 
resursinsats i arbetet med utvecklingsstrategin än vad fallet skulle 
kunna bli i Leader Linne. 
3. Sjön Åsnen och dess närområden hamnar i 2 olika Leaderområden. 
4. Tingsryds kommun får inte möjlighet att ingå i ett Leadersamarbete 
där flertalet kommuner i Kronobergs län ingår. 
5;Större del av administrationen belastar antagligen projekten som 
genomförts i Leader Småland Sydost, pga av liten 
tjänstemannaorganisation. 

~'\? 
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6. Blekingeregionen har ett väletablerat internationellt BU-samarbete 
med andra länder i Östersjöområdet (bl a samarbete med Leader
grupper i norra Polen). 
7. Blekingekusten har ett av UNESCO utsett Biosfårsområde, vilket 
kan stärka tilldelningen av medel ur Havs- och fiskerifonden till våra 
avrDrrningsområden. 

cr8 ~w 
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För- och nackdelar med Tingsryds kommuns nya medlemskap i ett utökat Leader Linne . 

Positiva aspekter 

l. Leader Linne har ett önskemål att Tingsryds kommun ingår i Leader 
Linne. 
2. Möjlighet ges till ett Leadersamarbete med den största delen (6 av 8 
kommuner) i Kronobergs län i ett och samma Leaderområde. 
3. Hela Åsnenområdet ingår i ett och samma Leaderområde. 
4. Förberedelsearbetet inför nya Leaderprogramperioden verkar ha 
kommit lite längre än i Leader Småland Sydost. 
5. Tingsryds kommun kan kanske få rälrna med att bidra med en lite 
mindre resursinsats i arbetet med utvecklingsstrategin än vad fallet 
skulle kunna bli i Leader Småland Sydost. 
6. Leader Linne har en organisation med Advisory board rör att få ett 
utifrånperspektiv på verksamheten 

/B ~rv 

Negativa aspekter 

l. Kommunerna i Leader Linne har inte fått lika stort utbyte av satsade 
medel som i Leader Småland Sydost. I Leader Linne har utbytet i 
projekten för kommunerna blivit mellan 2,6 och 4,3 gånger mer än det 
insatta kapitalet. 
2. Leaderområdet rar inte kontakt med Östersjökusten i Blekinge och 
Kalmar län. Härigenom kan inte EU:s Havs- och fiskerifond utnyttjas. 
3. Risk finns att Tingsryds kommun kommer att ingå i ett regional
ekonomiskt starkare område vilket kan medföra att kommunen erhåller 
en sämre fördelningsnyckel (se uppväxling av kommunala medel). 

\'2 
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Ärende nr 3 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt 
gällande företagens strukturella 
utveckling genom Simpler 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 164 Dnr 2014/227 149 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande företagens strukturella 
utveckling genom Simpler 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar medel till en handlingsplan för att höja attraktiviteten som gäller 
företagens strukturella utveckling genom det kvalitativa analysverktyget 
Simpler. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan gällande företagens strukturella utveckling genom Simpler 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan enligt protokollsbilaga gällande företagens strukturella 
utveckling genom Simpler, samt 

att kostnader för denna tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetspro grammet. 

12 
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Bilaga Ks Au § 164 2014-04-22 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Ärende: 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 

. 2014-04-16 

Till KSAU 

Handlingsplan: Företagens strukturella utveckling genom 
Simpler 

Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen" Företagens struk-
turella utveckling genom Simpler". · 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 33



Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund och syfte: 

2014-04-16 

Företagens strukturella utveckling genom 
Simpler 

2(2) 

År 2030 har kommunen en god näringslivs
miljö, med hög sysselsättningsgrad, många fö
retag och entreprenörer. Den välutvecklade be
söksnäringen är under ständig tillväxt 

Kommunen ska vara en aktiv part i utveck
lingsfrågor och regionala satsningar 
Tingsryds kommun ska värna om· den bredd av 
företag och näringsgrenar som finns. 

Simpleranalysen (se bilaga) har gjmis för hela Kronobergs län för att ta reda på vilka 
branscher och områden som växer mest. Det är inte alltid de branscher som vi av erfa
renhet tror oss veta är starka är det, utan i och med strukturomvandlingen som närings
livet genomgår kan andra områden vara de vi ska satsa på. 
Genom handlingsplanen "F öretagsutveckling genom TBN" :far vi den kvalitativt djupa 
kunskapen om företagen medan vi genom Simpler :far den strukturella och kvantitativa. 
Med båda dessa verktyg kommer vi ha en mycket bra plattform för att fortsätta utveckla 
Tingsryd kommuns näringsliv. 
Kmifattat är Simpler en analys på kommunnivå som görs genom att studera kommunens 
näringsliv och hur det utvecklas i termer av tillväxt och ekonomisk konkurrenskraft. 
Under senare år har ett flertal av Sveriges regioner och ett sextiotal kommuner studerats. 
Detta har skett genom att för näringslivet i kommunen, redovisa utvecklingen under 5-
1 O år, i fortn av tillväxt i för.ädlingsvärde; antal anställda och ekonomisk konk:mTens
kraft. Genomgången görs av företaget tillsammans med näringslivsutvecklaren. 

Tidsplan: 
Kartläggningarna genomförs under maj -juni 2014 och presenteras för kommunen i au
gusti. 

Förslag till beslut: 
Att vi avsätter 30000 kr för Simpleranalysen, samt 5000 kr i resor och logi. Total kost
nad blir 35000 kr. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 34



Ärende nr 5 

Beslut om antagande av finanspolicy 
för Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
\:!!9 kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 191 Dnr 2014/250 003 

Finanspolicy för Tingsryds kommun 

. EkonomichefDaniel Gustafsson föreslår en finanspolicy för Tingsryds 
kommun. Syftet med policyn är att fastställa mål för finansverksamheten samt 
att ange ramar och riktlinjer för finansverksamhetens organisering, 
riskbegränsningar och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Finanspolicy för Tingsryds kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa finanspolicy för Tingsryds kommun enligt protokolls bilaga. 
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Bilaga Ks Au § 191 2014-05-05 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Finanspolicy för Tingsryds kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen har i samråd med koncernföretagens ekonomer utarbetat förslag 
till finanspolicy för Tingsryds kommun. I policyn anges att koncernföretagens styrelser 
ska fastställa en egen finanspolicy som utformas inom ramen för den koncerngemen
samma policyn samt gällande ägardirektiv och avtal. 

Syftet med policyn är att fastställa mål för finansverksamheten samt att ~nge ramar och 
riktlinjer fcir finansverksamhetens organisering, riskbegränsningar och uppföljning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa finanspolicy för Tingsryds kommun enligt bilaga. 

Tingsryd 2014-04-29 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 (1) 

Tingsryds Jmmmun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsid a 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Finanspolicy för Tingsryds kommun 

Omfattning 

1§ Policyns omfattning 
Denna policy anger ramat och riktlinjet för hut finansverksamheten inom koncernen 
Tingstyds kommun skall bedrivas och utgör fullmäktiges närmare föreskrifter om medels
förvaltningen avseende finansverksamheten enligt kommunallagen 8 kap 3§. Med finans
verksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. 

I koncernen ingå1~ förutom kommunen, dess helägda företag Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsryds 
Utvecklings- och Fastighets AB, Tings1yds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB, Tingsryds Industristiftelse 
samt Stiftelsen Kommunhus. 

Policyn omfattar inte förvaltning av kommunens pensionsmedel och inte. heller förvaltning av stiftelse
och donationsmedel. För dessa områden ska särsldldaföreskrifter fastställas av fullmäktige. 

Syfte och mål 

2§ Policyns syfte 
Syfte med denna finanspolicy är att fastställa: 

mål för finansverksamheten 
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 
ramat och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i fi
nansverksamheten 
ramat och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

3§ Finansverksamhetens mål 
Kommunens finansverksamhet ska bedrivas utifrån ledorden försiktighet, enkelhet och 
öppenhet. 

Finansverksamhetens mål är att: 
säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 
inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader 
säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

1(5) 
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2(5) 

Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvai· mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunföreta
gens styrelser. Delegering av beslutsrättfrån kommunfullmäktige till kommunstyrelsenframgår av kom
munstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrättfi·ån kommunstyrelsen till delegatframgår av kom
munstyrelsens delegationsförteckning. På motsvarande sätt regleras delegering av företagsstyrelsen 
beslutsrätt i VD-instruktion eller i styrelsens separata beslut. 

4§ Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige skall 

Minst en gång per mandatperiod fatta beslut om 
finanspolicy med eventuella revideringar 

Minst en gång per år fatta beslut om 
beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår 
beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår 
beloppsramar för utlåning till kommunens företag under kommande budgetår 
beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande 
budgetår 

5§ Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen skall 

minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, lämna förslag till kommunfull
mäktige om revideringar av kommunens finanspolicy · 
vid behov utarbeta kompletterande riktlinjer/ föreskrifter för den operativa finans
verksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i kommunens 
finanspolicy efterlevs 
svara för samordning och uppsikt över kommunkoncernens finansverksamhet 

6§ De kommunala företagens ansvar 
De kommunala företagens styrelse skall 

minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, fastställa en egen finanspolicy 
som utformas inom ramen för den koncerngemensamma policyn och gällande 
ägardirektiv och avtal. . 
vid behov utarbeta kompletterande riktlinjer/ föreskrifter för den operativa finans
verksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i finanspoli
cyn efterlevs 
medverka till koncernsamordning av den finansiella verksamheten i enlighet med 
denna policy och gällande ägardirektiv och avtal. 

Respektive styrelse har ett självständigt ansvarför företagetsfinansiella verksamhet och risker. 
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Likviditetsförvaltning 

7§ Betalningsberedskap 
Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om 
minst 30 betalningsdagar ·samt tillgängliga likvida medel som motsvarat en betalningsbeted
skap om minst 60 dagat. 

Likviditetsöverskott som inte är tillfilligt- utövet den likviditet som erfordras för att upp
tätthålla ovanstående betalningsberedskap -skall användas för att amortera kommunens 
låneskuld. 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 
• kassa och bank 

ej utnyttjade kreditlöften 
jinansielia tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

8§ Koncernkonto 
Kotn.tnunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden skall samord
nas i ett gemensamt koncernkontosystem. 

9§ Utlåning till kommunens företag 
Kommunfullmäktige beslutat om ramar och villkor för utlåning till kommunens företag. 
Kommunstyrelsen får besluta om utlåning till kommunens företag inom ramen för dessa 
villkor och beloppsramar. 

Kommunstyrelsen får besluta om koncernkontokrediter till kommunens företag. 

10§ Förvaltning av kortfristig likviditet 
Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkontot eller i tillåtna instrument och 
hos godkända motparter enligt nedan. Placerade medel skall kunna omvandlas tilllikviditet 
genom försäljning inom tre bankdagar. 

Tillåtna instrument är 
räntebärande värdepapper 
bankinlåning 

Godkända motparter är: 
• Svenska staten 
• Kommuninvest 

Hel- eller delägda företag 
Danske bank 

• Handelsbanken 

• Notdea 
SEB 
Swedbank och fristående sparbanker 
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Finansiering (skuldförvaltning) 

11§ Kapitalanskaffning 
Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplånings förfarande. 
Nyupplåning och omsättning av lån ska konkurrensutsättas. 

12§ Instrument och motparter 
För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument och motpar
ter tillåtna: 

Tillåtna instrument är: 
• checkkredit 

reverslån 

Godkända motparter är: 
Kommuninvest 
Danske bank 
Handelsbanken 
Nordea 
SEB 
Swedbank och fristående sparbanker 

Derivat och andra liknande instrument är ej tillåtna. Kommunen hat ej rätt att ställa ut opt
loner. 

13§ Riskhantering 

A. Refinansieringsrisk 
För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid 
enligt nedanstående normportfölj. 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år. 8-9 år 

Maximalt 25% '25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Minimalt 0% .. O% O% O% 0% O% 0% 0% 0% 

B. Räntetisk 
För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid en
ligt nedanstående n01mportfölj. · 

Löptid Normal Min Max 

< 1 år 30% 20% 40% 

1-.3 år 20% 10% 30% 

3-5 år 20% 10% 30% 

5-7 år 20% 10% 30% 

7-10 år 10% 0% 20% 

Snitträntebidning (år) 3,{) 2,0 4,0 

C Valttiarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 
utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgåt till ett motvärde motsvarande minst 1 mkt. 

9-10 år 

25% 

O% 
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Uppföljning 

14§ Rapportering 
Kommunstyrelsen skall tre gånger per år, viddelårs-och årsbokslut, lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende kommunkoncernens finansverksamhet Rapporten skall in
nehålla följande uppgifter: 

aktuelllikviditetssituation 
placeringsportföljens volym, instrument och motparter 
skuldportföljens volym, instrument och motparter 
skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen 
skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen 
skuldportföljens genomsnittliga räntesats 
kommunens borgensåtaganden fördelade på respektive motpart 
eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
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Ärende nr 7 

Beslut om ny organisation vid 
kommunledningsförvaltningen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 185 Dm 2014/249 00 l 

Beslut om ny organisation vid kommunledningsförvaltningen 

KommunchefLaila Jeppsson föreslår en omorganisation av 
kommunledningsförvaltningen där en utvecklingsavdelning imättas som 
innefattar näringslivsutvecklare/kommunstrateg, utvecklingsledare, 
internationell samordnare/energi- och klimatrådgivare/miljösamordnare, 
landsbygdsutvecklare och turismsamordnare. De två sistnämnda tjänsterna 
förs över från kansliavdelningen, medan tjänsten som arkivassistent fors över 
från informationsavdelningen till kansliavdelningen. 

Förändringarna genomförs inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-04-30 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunens arkivfunktion överförs från informationsavdelningen till 
kansliavdelningen från och med den 18 augusti 2014, 

att kommunledningsförvaltningen imättar en utvecklingsavdelning från och 
med den l oktober 2014, 

att tjänsterna landsbygdsutvecklare och turismsamordnare överförs från 
kansliavdelningen till utvecklingsavdelningen i samband med avdelningens 
bildande, samt 

att organisationsförändringarna genomförs inom befintlig budget. 
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Bilaga Ks Au § 185 2014-05-05 
D2.'D 1Vj ~y 9 o-o l 

~ l!:JTingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings-
förvaltningen 2 O 14-04-14 
Laila Jeppsson 

0477-441 21 
Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Till Kommunstyrelsen 

Förändrad organisation på Ko mm unledningsförvalt
. ningen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen övergripande uppdrag är att leda och samordna den 

kommunala verksamheten utifrån politiska beslut, driva utveckling inom för kommunen 

strategiskt viktiga områden ska ge stöd och service till politiker och övriga förvaltning

ar. 

Kommunens verksamheter förändras kontinuerligt. Idag ligger kommunens arkivfunkt

ion och posthanteringen under inf01mationsavdelningen. Då den till största delen har 

arbetsuppgifter som berör kommunens funktion så bör den tillhöra kansliavdelningen. 

Utvecklingsfrågorna bör samordnas med mål att utveckla kommunen med ökad inflytt

ning. Idag ligger landsbygdsutvecldingen och turismutvecklingen/turism på kansliav

delningen, Dessa frågor har en nära sammankoppling med de övriga utvecklingsfrå

goma som organisatoriskt ligger direkt under kommunchefen. 

Ärendet har beretts i dialog med berörda parter 

Fö1·slag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunens arkivfunktion överförs från informationsavdelningen till kansliavdel

ningen from 2014-08-18 

att Kommunledningsförvaltningen får en utvecklingsavdelning 

att tjänstema landsbygdutvecldaren och turismsamordnare överförs från kansliavdel

ningen till utvecklingsavdelningen 

att organisationsförändringen genomförs inom befintlig budget 

att de organisatoriska förändringmua genomförs from. 111 O 2014 

~aila J eppsson 1B !(_ Kommunchef 

telefon fax e-post/hem sida 

1(5) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477-441 00 (vx) 0477-313 00 kom m unen@ti ngsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Nuvarande organisation 

Kommunledningsförvaltningens övergripande uppdrag är att leda och samordna den 
kommmmla verksamheten utifrån politiska beslut, driva utveckling inom för kommunen 
strategiskt viktiga 01måden ska ge stöd och service till politiker och övriga förvaltning

ar. 

Förvaltningschef är kommunchefen. Det finns 4 avdelningar. ekonomiavdelningen, per

sonalavdelning;en, kansliavdelningen och informationsavdelningen. Däröver ligger 
några av de tre personema som arbetar med utveckling direkt under kommunchefen. 

Organisation idag 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Behov av förändringar 

Att ständigt anpassa organisationen utifrån·verksamhetens behov, omvärldsförändringar 
och den ekonomiska situationen är en nödvändighet. 

Det har tillkommit ett medborgarkontor som startar upp i slutet av april 

Kansliavd 

Idag ligger kommunens arkivfunktion och posthanteringen under informationsavdel
ningen. Då den till största delen har arbetsuppgifter som berör kommunens arkivering så 
bör funktionen tillhöra kansliavdelningen. 

Kanslichef/ Jurist 

Överförmyndare 

säkerhetssamordnare 

Kornrnunsekreterare 

Administratör 

Arkivassistent/post (förslag att flyttas från infonnation till kansHavd.) 

Utvecklingsavdelningen 

Utvecklingsfrågorna bör samordnas med mål att utveckla kommunen med ökad inflytt
ning. Idag ligger landsbygdsutvecklingen och turismutvecklingen/turism på kansliav

delningeri, Dessa frågor har en nära sammankoppling med de övriga utvecklingsfrå
gorna som organisatoriskt ligger direkt under kommunchefen. Denna verksamhet bör 

organisatoriskt samordnas med en chef och denna chefbör bli någon i utvecklingsav

delningen. 

Utvecklingsavdelningen ska samverka internt med kommunens förvaltningar och ex
ternt med kommunens övriga intressenter för att skapa förutsättningar och utveckling i 
kornrnunen som helhet. 

0,5 Internationell samordnare 

0,25 Energi och klimatrådgivare 

0,25 Miljösamordnare 

1,0 Utvecklingsledar~ 

0,5 Kommunstrateg 
c'_;,_ rvvv 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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0,5 Näringslivsutvecklare 

1,0 Landsbygdsutveckling (förslag att flyttas från kansliavd. till ny utvecklingsavdel

ning) 

1,0 Turismsamordnare (förslag att flyttas från kansliavd. till ny utvecklingsavdelning) 

Förslag på organisation enligt ovan 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Arbetsmiljökonsekvenser 

Riskbedömning genomförd 2014-04-25 

Medverkade: Yvonne Martinsson Vision, Jörgen Larsson, Karin Nilsson, Tim Lux, Anna Ros

liakova, Roger Rydberg och Laila Jeppsson 

Risker 
Uppmärksamhet 
på arbetsuppgif-
terna för Arkivarie 
Otydliga roller och 
avgränsningar 
mellan yrkes-
grupperna 
Tydlig helhet mel-
lan olika utveckl-
ingsfrågor 
Ökat informellt 
informationsflöde 
Chefsbyten 
Kansliavdelningen 
blir likriktad i ar-
betsuppdragen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Åtgärd Ansvarig 
Följa upp Ansvarig chef 

Klargöra ansvars- Ansvarig chef 
områdena 

Alla i arbets-
gruppen 

l n tro d uktionssamtal Ansvarig chef 
Ansvarig chef 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Klart när Uppföljning 
20141231 20151231 

20141231 20151231 

20141031 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 49



Ärende nr 8 

Beslut om utökad borgensram för 
Tingsrydsbostäder AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 168 Dnr 2012/467 252 

Begäran om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder AB 

Tingsrydbostäder AB ansöker om en utökad borgensram för att kunna bygga 
lägenheter i kvarteret Östrabo 5. Begäran tillstyrks av Tingsryds 
kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommunföretag AB§ 11, 2014-03-28 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att bevilja Tingsrydsbostäder en utökad borgensram med 8 miljoner kr, samt 

att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Tingsrydsbostäders samtliga 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 46 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 

16 
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bilaga Ks Au § 168 2014-04-22 

~Ting§ryd§ 
~kommun 
Tings1yds Kommunföretag AB 

~oi:Lj V~~ 2r-2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 

2014-03-28 

Justerande 

- § 11 Dm 2014/163 099 

Begäran om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder 

Begäran om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder gällande 
nybyggnation av lägenheter i kv Östrabo 5, Tingsryd . 

Beslutsunderlag 

Tingslydsbostäder AB § 5, 2014-01-30 
· Kommunstyrelsen§ 50, 2014-03-17 

Beslut 

Styrelsen beslutar 

Att godkänna en utökning av kommunal borgen med 8 mkr från 3 8 mkr till 46 
mkr hos kommunfullmäktige 

Ex p 
Tingslydsbostäder AB 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

1 .... . 

2014-03-31 

·) . 
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Bilaga Ks Au § 61 
Ks § 50 

2014-02-24 
2014-03--17 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-01-30 

§5 

Begäran om utökad borgensram gällande nybyggnation av lägenheter 
Östrabo 5, Tingsryd · 

Administrativ chef B j öm Davidsson redogör förslaget om att begära utökad 
b argensram med 8 mkr från 3 8 mh till 46 mlcr för nybyggnation av 8 st. 
lägenheter på Östrabo· 5, Tingsryd . 

. Styrelsen beslutar: 

att ansöka om en utökning av kommunal borgensram med 8 mlcr från 3 8 
· mlcr till. 46 mlcr hos kommunfullmäktige. 

(76 A_.rrv 
r)g fj) w 
r;g. ,~w 

Utdragsbestyrbnde 

,r\ \\l 

8' 
5(6) .'l' 
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'c?-. 
Produktionskostnadskalkyl Kombohus 
Projekt Östrabo 5, Tingsryd 2013-10-22 

BOA 530m 2 

• r---- Exkl moms Moms lnkl. moms l<ostnad/m 2 BOA 

Husbyggnad 6 553 200 1 638 300 8 191 500 15 456 

Anläggningsarbeten 666 000 166 500 832 500 1571 

Markanläggningsarbeten 215 000 53 750 268 750 507 

Markkostnader förvärv 677 625 o 677 625 1279 

Extraordinära markkostnader 66 000 16 500 82 500 156 

Ans l ut n i ngsavgifte r 174 000 43 500 217 500 410 

Byggherrekostnader 713 000 128 250 841250 1587 

Övriga kostnader 495 000 117 500 612 500 1156 
.. 

Produ1ktionskostnad 9 559 825 2 164 300 11724125 22121 
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{) ÅRSKOSTNADSKALKYL Kalkyl datum : 2014-03-20 Upprättad av: Björn Davidsson 

~--------
Tingsryd Fastighet: Östrabo 5 Sökande: 

~ 

PK bast. brutto kr 11 724 125 Taxeringsvärde kr g 600 
~ 

~ 
~ z 

Hyresnivå kr/m2 
Arlig ökning 
Vakansgrad 
Antal lägenheter 
Boarea (BÖAtgh) m2 
Bruksarea (u.o.m.) m2 
Bidragsunderlag kr 
Bidragsandel år 1 
Arlig avtrappning 
Min. bidragsandel 
Subventionsränta 

A r 

__u_ --

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

-

1 400,00 
1,80% 
0,00% 

8 
530;0 

0,0 
o 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

Hyresintäkt 

742 000 
755 356 
768 952 
782 793 
7g6 883 
811 227 
825 829 
840 6g4 
855 826 
871 231 
886 g13 
go2 877 
919 129 
935 673 
952 515 

Investeringsstöd kr 
PK bost. netto kr 
Lånebelopp kr 
Egen insats kr , 
Låneränta m.m. 
Internränta 
Avskrivning per år 
Driftkostnad kr/m2 
Underhåll kr/m2 
Arlig ökning (D+U) 

Räntebidrag Låneränta 

o 300 000 
o 2g4 000 
o 288 000 
o 282 000 
o 276 000 
o 270 000 
o 264 000 
o 258 000 
o 252 000 
o 246 000 
o 240 000 
o 234 000 
o 228 000 
o . 222 000 
o 216 000 

o Arlig ökning 0,00% 
11 724125 Fastskatt (hel) 100,00% 

8 000 000 
3 724 125 Nyckeltal : 

3,75% PK brutto kr/m2 BRA #DIVISION/0! 

3,75% PK brutto kr/m2 BOA 22 121 
2,00% PK netto kr/m2 BOA 22 121 

250 Relation BOA l BRA #DIVIS ION/0 ! 
100 BOAigh i medeltal m2 66 ,3 

2,00% Kostn. kr/m2 BOA år 1 1 521 ,96 

Internränta Avskri vning Driftkostnad Fast. skatt 

-

13g 655 234 483 132 500 o 
136 862 234 483 135 150 o 
134 069 234 483 137 853 o 
131 276 234 483 140 61·0 o 
128 483 234 483 143 422 o 
125 690 234 483 146 290 4 800 
122 8g6 234 483 149 216 4 800 
120 103 234 483 152 2.00 4 800 
117310 234 483 155 244 4 800 
114 517 234 483 158 34g 4 800 
111 724 234 483 161 516 g 600 
108931 234 483 164 746 9 600 
106 138 234 483 168 041 g 600 
103 345 234 483 171 402 g 600 
100 552. 234 483 174 830 9 600 

~ 

l Noteringar: 

l Ränta= 3,40 % 
Borgensavg . = 0,35% 

Överskott l underskott 

- resp . år ackumulerat 

-64 638 -64 638 
-45 139 -109 777 
-25 453 -135 230 

-5 576 -140 806 
14 495 -126 311 
29 964 -96 347 
50434 -45 913 
71 108 25195 
91 989 117 184 

113082 230 266 
129 590 359 856 
151 117 510 973 
172 867 683 840 
194 843 878 683 
217.050 r 1 095 733 

1 tabeller som visar utfall "resp. år" och "ackumulerat" ingår ej kostnader för periodiskt underhåll. Ackumulerat utfall efter 15 år när underhåll avräknats: L 179 185 
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Ärende nr 9 

Beslut om vänort till 
Tingsryds kommun 

61



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
D\ ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 187 Dnr 2013/536 109 

Beslut om vänort till Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun har ett befintligt vänortssamarbete med i Skauen i Norge 
och Keuruu i Finland, medan samarbetet med en kommun i Danmark har 
avslutats. KommunchefLaila Jeppsson föreslår att Tingsryds kommun 
påbörjar ett vänortssamarbete med Langeland, Danmark. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-04-25 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 187 2014-05-05 

9· 
-?:/ (!jTingsryds 

·J.!{· kommun 
Kommunlednings-

förvaltningen 2014-04-25 
Laila Jeppsson 
. 0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Vänort 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Till Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun har antagit en strategi för det internationella arbetet för 2014-2020 
och i det ingår vänortssamarbetet 

Ärendet 
Tingsryds kommun har under flera år haft ett vänmisutbyte med Finland, Norge och 
Danmark. Då Danmarks organisation har förändrats så har vänorten tackat nej till fort
satt utbyte. Detta medför att Langelands kommun blir n.y vänmi. Utbytet bygger på ett 
besök vart annat år i någon av vänorterna. 2014 kommer Tingsryds kommun den 4-7/9 
att vara värdkommun. Utöver detta sker utbyte inom olika intresseområden. Vänortsut-

. bytet sker i samverkan med föreningen Norden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Tingsryds kommuns vänorter är Skauen i Norge, Keuruu i Finland och Langeland i 
Danmark 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

k_-.rY\J 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 {vx) 0477-313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 10 

Beslut om att utse representant 
för Tingsryds kommun i styrgrupp för 
Åsnentillsynen 
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lO f'ilTingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 

# ~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 189 Dnr 2014/192 431 

Beslut om att utse representant för Tingsryds kommun i styrgrupp 
för Åsnentillsynen 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Åsnens fiskevårdsområde, Kronobergs läns 
ornitologiska förening, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Getnö Gård samt 
Tingsryds, Alvesta och Växjö kommuner höll den26mars 2014 ett möte om 
tillsynen i sjön Åsnen där förslag fördes fram om att utse en styrgrupp för 
tillsynen. styrgruppen ska utarbeta ett förslag till de deltagande kommuner' 
länsstyrelsen och skogsstyrelsen gällande omfattning, organisering och 
finansiering av tillsynen i sjön Åsnen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Mikael Jeansson (S) utses som 
kommunens representant i styrgruppen. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens minnesanteckningar från möte med Åsnentillsynen 2014-03-
16 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse Mikael Jeansson (S) som Tingsryds kommuns representant i 
styrgruppen för Åsnentillsynen. 
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0 Bilaga Ks Au § 189 

l/ • .. 
. 2014-05-05 

1~1 LANSSTYRELSE.N Minnesanteckningar 

Posfadress 

351 86 VÄXJÖ 

Minnesanteckningar från möte om Åsnentillsynen 
den 26/3 2014 på Lönsstyrelsen i Växjö · 

Närvarande: Se lista sist i minnesanteckningarna 

1. Länsråd Lennart Johansson hälsade alla välkomna och allo 
presenterade sig runt bordet. 

2. Lars-Olof Hallberg visade ett bildspel om verksamheten på sjön 
som gav en bakgrund till vad Åsnentillsynen fram till idog hor 
jobbat med. 

3. Vor och en av deltagarna återgav vad som är bra med 
Åsnentillsynen och vilket behov som finns med den. 

BRA 

Alvesto kommun: Bra för ordningen. 
Tingsryd kommun: Viktigt, den måste finnas. 
Växjö kommun: Status höjande för besöksnäringen. 
Ornitologiska föreningen, KOF: Viktigt med tydligt värdskap. 
Åsnens Fiskevårdsområde~ ÅFVO: stor fördel att någon utifrån 
kon bedriva fiskekortskontrolL 
Räddningstjänsten: Bra med förebyggande info. Viktig stödjande 
verksamhet. 
Ingrid Ohlsson, Getnö gård: Bra service och värdskap. Bra att ha 
en partner att ha dialog med. 
skogsstyrelsen: Ser värde i verksamheten, och har kunskap kring 
verksamheten. De har en naturlig koppling till övriga 
skogsbrukare, och driver gärna verksamheten vidare. 
Länsstyrelsen, LST: Utövar tillsyn i våra naturreservat och 
.fågelskyddsområden i Åsnen och på land kring sjön. Kollar skyltar 
och lägger ut bojar kring fågelskyddsområdena. 

BEHOV 

Den planerade Nationalporken upptar ca 20% av sjön Åsnen. 
Nationalparken kommer att bidra till ökad turism och även ge ett 
internationellt fokus. Turismen kommer att öka med kanotister, 

Gafuadress Telefon Telefax E-pos! 

Kungsgalan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lanssfyrelsen.se 

Webbplafs 

www.lanssfyrelsen.se/kronoberg 

KonJak! i deffa ärende /T.cr7_ 
Annika Bladh ve:~:) ~- 'N 

'1J/ 

JO 
~ 
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Datum · Ärendenummer 
Minnesanteckningar Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

båtar etc. Behövs ord(ling och redo. Turismen kon styras. 
Naturresursen ör vårt kapital. 

Alvesto: Håller service på och kring sjön, och det finns ett behov 
av att även förböttro tillsynen. 

Tingsryd: l fromtiden öka tillsynen. säkerhetssynpunkt. Undvika 
incidenter och olyckor. Viktigt att vårda vårt naturkapitaL Ä ven 
viktigt ur vördskopssynpunkt. stotushöjande för värdskapet, ett 
värde i att det sköts, ur stotussyn punkt. 

Växjö: Enighet kring satsning kring Åsnen i kommuner. l grunden 
positiv. Mindre berörda ön övriga kommuner. L-0 borde inte vara 
ensam. stotushöjande för besöksnöringen. 

KOF: Fåglarna ör en viktig resurs. De har en negativ trend. Viktigt 
att undvika störningar vid häckonde bon. Nya fisketrender 
påverkar. Bekymmersomt att båten ör i dåligt skick. Finansiering 
från andra håll? Projektpengar till ny båt? 

Åsnens FVO: Kommunerna borde to större ekonomiskt ansvar. 
Det skall vara ordning och reda, och väl iordninggjort. Tillsynen 
borde vara från islossning till isläggning. Vad har skyddet för syfte 
om vi inte kan hålla fågelstommorna levande. Ser större behov 
av fiskekortskontroller, och finansiering. stor fördel att någon 
utifrån kon bedriva fiskekorts kontroll. En farledskorta håller på att 
tas from. 

Räddningstjänsten: Många människor som vistas på sjön hor för 
dålig kunskap. Flertalet drunkningsolyckor beror på dåligt 
omdöme. Bränder uppstår. Allmänna medel går till släckning. 
Behövs information. 

Ingrid Ohlsosn, Getnö gård: Vill att tillsynen sko öka. 
Besöksnäringen kommer att öka. Besöksnäring.en hor ansvor för 
säkerheten och regler. Nya aktörer hor inte alltid full koll. Vilka 
kunskaper har eventuella nya aktörer? Ser tillsynen som viktig för 
brandsläckning och fågelskydd. Vill ho ökad tillsyn och resurser. 
Även besöksnäringen kon bidra med medel för tillsynen. Det skall 
vara rent och snyggt. 

2(8) '$ 
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Datum 
Minnesanteckningar 

Ärendenummer 
Fel! Hitfar inte 
referenskälla. 

skogsstyrelsen: Dagens uppgifter bör spegla dagens finansiering. 
Ca 500 000 kr för ny båt. Finns behov av ytterligare 
tillsynspersona l. 

4 Grupparbete där tre frågor diskuterades 

l. Hur kan Åsnentillsynen tillgodose de beskrivna 
behoven? 

2. Hur kan vi koppla ihop Åsnentillsynen med 
Nationalparken? 

3. Hur ska vi organisera och finansiera Åsnentillsynen? 

5. Redovisning av frågorna l -3 från grupperna. 

Grupp A 

· l.- Fler tillsynsmän ett måste, 3 stycken. Sårbart med bara en 
tillsynsman. 
-En ny båt behövs. 

- Åsnentillsynen är bra på att påtala brister om t ex sopor, 
lutande tavlor och skyltar.- Olyckor och skogsbränder kostar 
stora belopp (Värends Räddningstjänst och Östra Kronoberg, 
RÖK) 

Åsnentillsynen ser vad som behövs och meddelar kommunerna. 
De ser bränder och larmar. 

2. - NP är en tårtbit av Åsn.entillsynen. Det blir fler besökare i och 
med NP's tillkomst. 
- Fågelskyddsområdena behöver revideras. 
-Det behövs mer samarbete och det är viktigt. 

Viktigt att kommunerna träffas ofta. 

3. En styrgrupp borde bildas; staten/Länsstyrelsen, Växjö kn, 
Tingsryds kn och Alvesta kn. Åsnens fvo köper en tjänst av 
Åsnentillsynen. 

Inflytande borde baseras på %-andel av finansiering. 
Staten/LST, Växjö kn, Alvesta kn, Tingsryds kn. 

3{8) !J 
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Datum 
Minnesanteckningar 

Ärendenummer 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Problem med ändrad organisation hos kommunerna. Förändring 
i Alvesta till det bättre på gång. Tingsryd har Åsnen som 
prioriterat område. Växjö får ingen del av NP, ger sämre 
incitament för att öka anslag. 

En styrgrupp skulle öka kommunernas inflytande över 
Åsnentillsynen. Röststyrka efter anslag. 

Om man träffas ofta, kommunerna emellan, är det svårare att 
minska sitt anslag till Åsnenetillsynen. 

Länsstyrelsen har svårt att öka sitt bidrag, kommunerna måste 
öka sina bidrag till Åsnentillsynen. 

Grupp B 

l Genom informerande kontrollerande insatser, gott värdskap 
som är statushöjande, samverkan mellan olika parter; LST, 
kommuner och andra aktörer i sjön såsom FVO mm och 
kommande destinationsbolag i Åsnen, Dest Åsnen. 

2 Kalldusch att NV inte tillsätter pengar. Nationalpark på plats ska 
se sjön som en helhet. Ta lärdom av andra NP hur tillsynen 
bedrivs. 

4{8) ~ 

3 Tryck på när det inte finns statliga pengpr för tillsyn. V~c{fiAns .~;~~ . 
och vad göra? Hur lösa finansieringen? Titta på en länsfördelning · 
och göra en omprioritering med omfördelning av pengar till NR. 
Kan man tänka sig ett naturkort för turister- ska kosta en slant för 
att vistas i Åsnen. Aktörerna kan bidra? Genom ett framtida 
destinationsbolag. 
Intressant för kommunerna att köpa tjänst från Åsnentillsynen? 
Därmed integreras kommunerna i Åsnentillsynens arbete. 
Sponsring- t ex ny båt (Unders?) EU-pengar- vad finns? 
Organisation- huvudmannaskapet till Lst med tanke på 
Naturvårdsverk och Nationalpark. 

Gå tillbaka och se vad vi vill ha ut av Åsnentillsynen och utgå 
därifrån vad vi behöver. 
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Grupp C 

Datum 
Minnesanteckningar 

Ärendenummer 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

l Grundbehovet är det samma som tidigare. Resurser krävs för 
att uppfylla grundbehovet. De olika intressenterna måste höja sin 
insats. Nya som gamla intressenter. 

Sätt pengar efter behov, inte verksamhet efter pengar. 

2 Se hela Åsnen som en helhet. 

3 Kan finnas andra intressenter kring Åsnen som kan bedriva 
tillsyn, kan få pengar från flera olika håll. T åkern i Östergötland
hur fungerar det? Gör ett studiebesök. Åsnen är stor o 
svårtillgänglig behövs fler som tillsynar, boende? Skapa nätverk 
mellan dessa och Åsnen-tillsynen som kan ge en mer kvalificerad 
tillsyn. 

Destination Åsnen är en viktig resurs. 

Tillsynen prioriterar arbetsuppgifterna. Behovet styr resurserna -
lättare att motivera uppräkning. 

Viktigt med gemensamma krafter. 

Viktigt att LST förmedlar sin prioritering inom länet att vissa NR inte 
blir skötta pga att vi behöver satsa på vissa verksamheter. Ska 
synas ut i länet så vi skapar förståelse inom länet och hos kn. 

6 Sammanfattning 

Vi får inte vänta på bakslag nu när NP ska bildas. Vi ska jobba för 
gott värdskap! 
Viktigt med koppling till ideella föreningar och Destination Åsnen. 

Vem ska ta hand om alla ideer nu som kommit fram under 
mötet? 

Åsnentillsynen kan ev öka m ha de som tillsynar i våra 
naturreservat runt Åsnen. 

Kan samarbete skapas mha turistbyråer på Huseby som också 
jobbar med tillsyn? 

5(8) ~ 
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Datum 
Minnesanteckningar 

Ärendenummer 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Hasse B SKS: När vågar vi (SKS) ta beslut om en ny båt? Hur kan vi 
kortsiktigt öka bidragen? Behöver höja bidragen från 2015. 

Tingsryd: Tilläggsbudgeten är redan klar. Behöver ha fram 
beloppen för att kunna ta frågan vidare. Behövs ett politiskt 
beslut. 

Hur bedrivs tillsynen 2014? 
SKS: utan båt kommer inte bojarna ut. Om 4-5 veckor vet vi om 
båten går att använda under året. Fågelskyddsområdena gäller 
juridiskt sett även om bojarna inte ligger i sjön. 

FVO vill inte betala om ingen kontroll av fiskekort bedrivs. Men de 
får distribution av Åsnennytt samt info på anslagstavlorna. 

L-0 H känner ingen idag som vill bygga en vattenjetbåL 

Vill vi ha ett annat ekonomiskt upplägg behöver vi sätta ihop en 
arbetsgrupp som tar fram ett förslag om vilken tillsyn vi ska 
bedriva och hur finansieringen ska vara. Ska Åsnentillsynen göra 
ngt annat också än vad de gör idag? Se till att få ihop ideella 
föreningen och kommande Åsnentillsyn! 

BESLUT på mötet 

Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en 
representant från Länsstyrelsen, skogsstyrelsen och en från varje 
kommun. 

Länsstyrelsen: Annika Bladh och som kallar till första mötet när 
representanter är meddelade från SKS och kommunerna. 
Tingsryd: Mikael Jaensson 
Växjö: Återkommer med namn 
Alvesta: Kennert återkommer och är positiv till detta. 
SKS: återkommer med namn 

FVO vill vara kund och kan bidra med pengar bara de får ngt 

utfört. 

6{8) l$ 
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Datum 
Minnesanteckningar 

Ärendenummer 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Ingrid Ohlsson kommer gärna in senare i arbetsgruppen och följer 
arbetet, stöttar gärna. 

Uppgift till arbetsgruppen: 

. Arbetsgruppen ska ta fram: 

-en inriktning med verksamheten. 
- hur mycket Åsnentillsynen får kosta per år. Behovet ska visa vad 
tillsynen får kosta 

per år. 
- vilken typ av båt som behövs. 
- hur Åsnentillsynen ska organiseras. 

Plocka in Destination Åsnen vid behov och när arbetsgruppen 
har något att presentera och diskutera. 

Gör studiebesök till T åkern och även Värmland där man nyttjar 
turistkort på sjö. Hur gör de? Kom med förslag till vår organisation. 

Karin Nilsson: Värendsleden rustades upp under 201 O m ha LONA
medeL Det visade sig att det var stor skillnad i standard mellan 
rastplatserna och lägerplatserna. En ny broschyr har också tagits 

fram. 

Närvarande 

Alvesta kommun 

Tingsryds kommun 

Växjö kommun 

Getnö Gård 

Kennert Erlandsson 

Karin Nilsson 

Perarne Hermansson 
Lars Andersson 

Ingrid Ohlsson 

Åsnens fiskevårdsområde Gösta Hylthen-Cavallius 

Räddningstjänst Östra Kronoberg Per Pettersson 

Kronobergs Ornitologiska förening Anders Belfrage 

7 (8) Lo 
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skogsstyrelsen 

Länsstyrelsen 

GRUPPINDELNING 

Grupp A 

Datum 
Minnesanteckningar 

Hasse Bengtsson 

Lars-Olof Hallberg 

Lennart Johansson 
Thomas Persson 
Emil Gustafsson 

Annika Bladh 

Kennert Erlandsson Alvesta kn 
Lars-Olof Hallberg SKS 

Gösta Hylten Cavallius Åsnens FVO 

Annika Bladh LST 
Thomas Persson LST 

Grupp B 

Karin Nilsson 
Ingrid Ohlsson 

Hasse Bengtsson 
Anders Belfrage 

Grupp C 

Tingsryds kn 

Getnö Gård 

SKS 
KOF 

Perarne Hermansson Växjö kn 
Lars Andersson Växjö kn 

Per Pettersson Räddningstjänsten 
Lennart Johansson LST 
Emil Gustafsson LST 

Ärendenummer 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Anteckningarna skrevs av Emil Gustafsson och Annika Bladh 

8 (8) L.J;, 
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Asnentfflsynen fyller 25 ar! 

En av Asnentillsynensförsta tillsynsmän, Per Ofqf Jakobsson, patrullerar m~d båt på Asnen 1987. 

l borjan av 1980-talet ökade strömmen av tmister till AsnenomrädeL Skälet till detta var att 
en kanotled, Värendsleden, anlagtsgenom sjön. Dessutom hadeflera turistföretag etablerat 
;sig l området som även de lockade turister till sjön. Problemet var dock att många utländska 
ttjrlster hade dålig kannadorn om hur man skulle uppföra sig i den svenska naturen. Detta 
ledde till problem fö:r många markägare och boende vid Asnen, folk skräpade ner, tältade 
på prive:tta tomter~ högg ner träd för att få ved, gjorde sfna toalettbehov pä fel platser samt 
störde häckande få9lar. Mångä gjorqe också upp eld pa ett sådant $ätt att skogsbrand 
uppstod, när det var som värst hade Räddningstjänsten ett 20,;.tat utryckningar per säsong 
för att släcka skogsbränder vid Asnen. 

Efter ett krismöte där Länsstyrelsen, Landstinget, Alvesta Kommun, Tingsryds !<ommun 
och Växjö Kommun, LRF och Ashenförenlngt7n deltog fick dåvaranqe skogsvårds~ 
styrelsen l uppdrag att starta an tillsynsverksamhet i sjön Asnert Mad start sommar~m 
~1987 började iva tlllsynsrn~n åka runt i· Asnen och infom1era turisterna om allemansrätt 
och hur man bör bete sig för att inte störa ellerTörstöra naturen. For aH komma tlH rätta med 
alla skogsbränderna inrättade Länsstyrelsen ett generallt eldningsförbud som gäller 1/4., 
30/9. Turister och allrnänhet får sedan 1987 enbart elda l särskilt iordningställda eldstäder 
som finns vid rastplatser och campingplatser. 

AsnenUHsynans verksamhet har sedan dess utvecklats successivt och är idag ett viktigt 
verktyg för att kombinera omfattande turism med sjöns känsliga natur. Lansstyrelsen och · 
kommunerna kring. sjön har haft ambitionen aU bevara sjöns karaktär av otördhet och 
vlldmarkskäns!a. 

Forutom att mecf båt patrullara över sjöns yta och dess 72 rnH langa strandlinje utövas 
viss tillsyn nier.l bli. Tillsynsmännen sköter oc:r~sa de 51 styd\em naturinfo-tavlor som finns 
uppsatta f<ring sjön. Tillsynsmännen delar ot:ksa u l skriftllg information till aU a de turister 
sorn de träffar pa, information som finns pa fem olika språk (svenska~ danska, engelska, 
tY,-&}e~ch polska). 
!/o u_ .. ~ 
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l} 
llllsynsrnännen har stor hjälp av de fÖretagare som jobbar inom turistnäringen och har en 
tät kontakt med dessa {campingplatser, folk som twr ut stugor, båtar och kanoter). Under 
de..gangna 25 aren har åtta olika.personer Jobbat som tillsynsman pa Asnen: Per Olof 
Jakobsson, Jan Karlsson, LarsAnderssorL Lars-Erik Björk, Adriaan MUller. Leif Johnsson! 
Hakan Wolteh och lars-.Oiof Hallberg. 

nnsynsmän n en harfått en gedigen utbildning genom Naturvårdsverkets kurs förtillsynsmän, 
grundläggande utblldnlng för motorbåt {förarbevis), utbildning i ftsk~ti!lsyn och nu Qenast 
- - - . 

en drygt veckolång utbildning till ''Naturvårdsvakt';, Utbildningen till naturvårdsvakt sker hos 
Urneå Universitet l·samarbete med Polisutbildningen, och en person som förordnas som 
naturvårdsvakt har ungefär samma befogenheter som en ordningsvakt. En naturvårdsvakt 
har ett förstärkt rättskydd, rättighet att avvisa personer och rätt att besl9gta jakt~ och 
fångstredskap samt'fortskaffningsrnedel. Men framför allt gar utbildningen färdighet i hur 
man skall bete sig i olika situationer samt kunskap .1 rniljölagstiftning och regelverk. 

Asnentillsynen flnansleras genom bidrag från Länsstyn;:llsen i Kronoberg, A1vesta Kommun, 
Tlngsryds l<ommun och Växjö Kommun. Tillsynen får dessutom ersättning 'för arbete 
som utförs åt Asnens fiskevårdsområde (fisl.:eUIIs}trt). Huvudman för Asnentil!syn·en är 
Skogsstyrelsen som även förvaltar alla naturreservat l Asnenområdet 
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Ärende nr 12 

Beslut om omfördelning av 
investeringsmedel inom 
VA-avdelningens investeringsbudget 
2014 för utbyte av dricksvattenledning 
i Rävemåla 

76



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 

\v fi'ITingsryds 
/1 ~kommun 
~ Ko~unstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

c/:< ~. 

Au§ 192 Dnr 2014/234 042 

Beslut om omfördelning av investeringsmedel inom V A-avdelningens 
investeringsbudget 2014 för utbyte av dricksvattenledning i Rävemåla 

Samhällsbyggnadsnämnden begär kommunfullmäktiges godkännande för en 
omfördelning av investeringsmedel inom VA-avdelningens 
investeringsbudget 2014 for utbyte av dricksvattenledning i Rävemåla. 
Medlen omfördelas från ett planerat utbyte av en dricksvattenledning vid 
Björkeborgsgatan i Väckelsång. V A-avdelningen anger att den sistnämnda 
investeringen bör göras inom en snar framtid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden §56, 2014-04-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av investeringsmedel inom 
VA-avdelningens investeringsbudget 2014 från utbyte av dricksvattenledning 
i Väckelsång till utbyte av dricksvattenledning i Rävemåla. 
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Bilaga Ks Au § 192 2014-05-05 

o.- (!]Tingsryds SAMMAN1RÅDESPROTOKOIL 4 (36) j '?.-
~-- · kommun ~ 

· Samhällsbyggnadsnämnden 201'4-04-08 

Justerande 

OG 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§56 Dm: 2014 0660 202 

Omfördelning av investeringsmedel inom V A-avdelningens investerings
budget 2014, för utbyte av dricksvattenledning i Rävemåla 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse 2014-04-07 från Bengt Johansson, VA-chef. 

BAKGRUND 

Det finns idag många gamla och dåliga ledningar som behöver grävas upp och 
läggas om. I årets investeringsbudget finns 500 tkr avsatta för byte av 
dricksvattenledning ( eternitledning) Björkeborgsgatan i Väckelsång. I äskandet 
för probjektet tas upp att syftet är att förnya och vidmakthålla en acceptabel 
standard på ledningsnätet. 

Då det under en tid funnits kvalitetsproblem gällande klagomål på fårgen i 
dricksvattnet i-området vid Ekvägen- Kyrkogatan i Rävemåla så har upprepade 
genomspolningar av ledningarna genomförts och trots detta har man uppmätt 
något förhöjda halter av järn vilket har resulterat i anmärkning på 
dricksvattenlcvaliteten. En anledning till detta antas vara att ledningsnätet idag 
är överdimensionerat och vattnet därför blii stillastående: För att komma till 
rätta med problemet behöver ledningen, en gjuijämsledning från 1966, bytas ut 
till en mindre dimension i polyeten. 

V A -avdelningen anser att detta bör ske skyndsamt. Då det idag inte finns 
utrymme till ytterligare investeringar vill enheten göra en omprioritering i 
investeringsbudgeten utifrån idag kända förutsättningar; Dock behöver även 
utbyte av etemitledningen på Björkeborgsgatan ske inom en snar framtid. 

Utdragsbestyrkande 
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. 1 ).- ~Tingsryds 
~ · kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (36) 

2014-04-08 

Justerande 

OG 

§56 forts 

BESLUT 

Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

att ge V A-avdelningen i uppdrag att byta dricksvattenledning i Rävemåla 

att utbytet finansieras genom omprioritering av tilldelade medel för 
investeringsprobjekt 51147, Vattenledning Björkeborgsgatan Väckelsång 

att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna denna omprioritering 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Bengt Johansson 
Caisa Leo-Malmberg 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 13 

Beslut om omfördelning av 
investeringsmedel för inköp av 
gräsklippare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

111, l!)Tingsryds 
· kommun 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 193 Dm 2014/234 042 

Beslut om omfördelning av investeringsmedel för inköp av gräsklippare 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en omfördelning av investeringsmedel 
för inköp av gräsklippare. Medlen omfördelas från ett byte av trafikskyltar, 
vilket inte kommer att ske under 2014 på grund av att ärendet ännu inte är 
handlagt vid Trafikverket 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 68, 2014-04-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna omfördelning av investeringsmedel från projektet 511114 Byte 
av trafikskyltar till Inköp av gräsklippare 2014. 

17 

0 
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Bilaga Ks Au § 193 2014-05-05 

~lfugsryds -
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 29 (36) 

Justerande 

(/tl-1 

SAMHÄLLSJ.?YGGNADSNÄMNDEN 
r-~-··-

/ TINGSRYiiKor~Mtm~ 

~ 
§ 68 Dnr: 2014 0579 202 

Omfördelning av investedugsmedel. Gräsldippare 

BESLUTSUNDERLAG 
T j änsteshivelse från förvaltn:jngen 20 14~04~07. 

BAKGRUND 

I samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget får 2014 finns upptaget 
250 tlcr för utbyte av trafikskyltar. Under år 2015 finns ytterligate 500 tkr 
upptaget för fortsatt utbyte. Utbytet är en följd av den översyn av 
trafild1astigheten som gjordes i komnumens tätmter under år 2011 och 2012. 

Trafikverket är ansvarig får en betydande del av de vägar i kommunen som_ 
berörs i översynen. Handlingar har skickats över för utställning och beslut och 
dfu.med inväntar forvaltningen verkets återkoppling innan åtgärder får utföras. 
Trafikverket har under veckan varit i kontalet med ansvarig tjfu1steman och gett 
besked om att handläggningstiden for ärendet är lång och att åtgärder inte 
kommer att hinna utföras 1mdel' 2014. Samtliga åtgärder kommer därmed att 
utföras under 2015. 

I kompletteringsbudgeten har Samhällsbyggnadsförvaltningen begfui 
tidigareläggning av inköp av en åkgräsklippare med inköpspris på 150 ·tlcr. 
Investeringen har i besparingsarbetet skjutits från2014 till2015. Motiveringen 
till tidigareläggningen är att-nuvarande klippare är i dåligt sldck och 
repårationer kanuner att hävas för att klipparen ska hålla hela säsongen. 
Samhällsbyggnadsfårvaltningen ser hellre att de ökade reparationskostnaderna 
används för att betala kapitalkostnader. 

OG 
l Utdmgsbestydamde 
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~ Tingst-yds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-04-08 

30 (36) 

Justerande 

cHH OG 

§ 68 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att 2014lcöpa in gräsklippru·e budgeterad f'or år 2015 

att inköpet finansieras genom ororordelning av 150 tkr :frånprobjekt 51114 
Byte av trafilcskyltar 

att del av Byte av trafikskyltar som genomförs under år 2015 finansieras av 
medel avsatta för inköp av gräsklippare år 2015 

att hemställa hos kommunstyrelsen att godkänna denna omprioritering 

Exp 
Kommunstyrelsen 
Jonas Weidenmark 
Caisa Leo-Malmberg 

Utdragsbestyikande 
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Ärende nr 14 

Beslut om tilläggsanslag för att 
förbättra omklädningsrum i 
Nelson Garden Arena för 
Wasaskalans ishockeygymnasium 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 170 Dnr 2014/222 828 

Begäran om tilläggsanslag för att förbättra omklädningsrum i Nelson 
Garden Arena för Wasaskolans ishockeygymnasium 

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär tilläggsanslag med 400 000 kr for 
utökning av omklädningsrum för elever vid ishockeygymnasiet Förslaget har 
tagits fram i dialog med ansvariga från W asaskolan och Tingsryds AlF. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse fastighetsansvarig Stefan J o hans son, 2014-04-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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bilaga Ks Au § 170 2014-04-22 ;Iotltj .:2.-2--:t ~2-&" 

Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

2014-04-14 

Till 

Kommunstyrelsen 

Begäran om tilläggsanslag för att förbättra omklädningsrum i Nelson Garden 
Arena för W asaskolan ishockeygymnasie. 

Tingsryds kommuns ishockeygymnasie har genom ett avtal med Tingsryds AlF utökat 
intaget av elever, vilket gör att antalet platser i befintliga omklädningsrum är för få, det 
saknas idag ca 12 platser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ansvariga för Wasaskola n och 
Tingsryds AlF kommit fram till att utöka befintligt omklädningsrum. Utökningen inne
bär att nuvarande souvenirbutik och befintligt gym minskas. 

För denna åtgärd begär samhällsbyggnadsförvaltningen 400 000 kr 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-p ost/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

,~ 
~ 
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Från: 
Skickat: 
Till: 

en 

Johansson stefan 
den 2 maj 2014 12:48 
Wijk Jörgen 

Kopia: Cato Cecilia; Ståhlgren Patrick 
Ämne: 
Bifogade filer: 

SV: Frågor fr AU gällande omklädningsrum 
201405020921.pdf 

Hej l 

Svar på frågor! 
1. Är det mer än flytt av väggar som är beräknade: 

För att kunna hålla så låg kostnad som möjligt vill vi gör ombygganden själva med egna hantverkare då 
"sparar vi en hel del i konsultkostnader som vi kan dra nytta av i projektet} om det visar sig att det blir 
pengar över finns det ytterligare stora behov att åtgärda} jag nämner som exempel: ventilation i det 
omklädningsrum som tidigare VCJr ett förråd} där har vi stora problem med fukt} idag används detta 
omklädningsrum främ st av Tjngsryds konståkningsklubb. Vi har ytor där isolering inte är övertäckt( inte 
godkänt) mm. 

2. 
J-18 Omldädningsn.im 
Snickare arbetstid ca 80 tim 36 000 l<r 
Materialkostnad 28 000 kr ink!. inredning 
Rivning och uppbyggnad av nivåskillnad 20 000 - 40 000 kr 

.Här bygger uppskattningen på det förhållande som råder med nivå skillnaden till gammalt golv där vi inte vet hur 
mycket "problem som dyker upp}} 

Målare 15 000 kr 
El 20 000 kr 
Mattläggare 25 000 kr inkl skridskomatta 12 500 l<r 
VVS 15 000 kr 
Ventilation 80 000 kr 
En luftavfuktan~. 15 000 kr 
Värmare 5 000 kr 
Bygglov 3 000 kr 
Bygge av souvenirbutik på gemensamt beslutad plats 15 000 kr? 
J kontakt med styrelsen har jag gett förslag på att använda rummet som tidigare varit expedition1 detta kommer 

styrelsen att behandla på Måndagens möte! 

TOT: 297 000 kr 
Oförutsett 103 000 kr (Konsult ?) 

·TOT: 400 000 kr 

3. Permanent lösning 
4. Gymmet: ett problem område1 verksamheterna vill ha ett större gym oavsett denna lösning1 kan i framtiden 

kombineras med att kommunen tar över bollhallen där det finns en liten yta som kan användas. 
Tingsryds A!F:s styrelse har en tanke om att skapa ett avtal med Wellnes Gym1 ser det som en mycket bra 

lösning! 

94.erf o/änfiga liäfsningar! 
Stejan Jonansson 
Kultur och frit idschef/ kultur och frit id 
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F a stighetsa n s varig/Sam h ä lisbyggnad 
0477-44160 
070-593 76 18 
Stefan.johansson@tingsryd.se 

Frän: Wijk Jörgen 
skickat: den 23 april2014 14:04 
Till: Johansson Stefan 
Kopia: Cato Cecilia; Ståhlgren Patrick 
Ämne: Frågor fr AU gällande omklädningsrum 

Hej Stefan! 

Detta är de frågor som Cecilia och Patrick (AU) har till dig a ng omklädningsrummet. 

Svara gärna till alla tre, så får alla svar direkt. 

Kostnaden ·- är det något mer än flytt av väggar inräknat i priset 400 000 kr? 
AU önskar en precisering av kostnader. 

Var hamnar souvenirbutiken? 
Är det en permanent eller kortsiktig lösning? 

Utrymme för Gymmet minskar. Hur påverkar det verksamheten? . 

Kommer gymmet att flyttas i nästa etapp? 

Med .vänlig hälsning 
Jörgen Wijk 
Kommunsekreterare 
Tingsryds kommun 

Tel 072-200 15 13 
Epost: jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Ärende nr 15 

Svar på motion 
om Johan Nilsson museum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 ~Tingsryds 
/' ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 tS 

~ 

Justeran e 

Au§ 173 Dnr 2013/171 834 

Svar på motion om John Nilsson museum 

Göran Mård (V) har ställt en motion om att inrätta ett John Nilsson museum, 
en speciell vecka per år då dessa filmer uppmärksammas samt ett stipendium. 

Beslutsunderlag 
Motion om John Nilsson museum 
Kultur- och fritidsnämnden§ 37, 2014-03-12 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 

• kultur- och fritidsnämnden inrättar ett årligt stipendium till fotografer/ 
filmare/ dokumentalister som verkar i John Nilssons anda, 

• en årlig John Nilsson-vecka arrangeras i Tingsryds kommun då John 
Nilssons filmer, fotografier m.m. visas för allmänheten på olika 
platser 

• nämnden får i uppdrag att tillsammans med John Nilsson och hans 
familj arbeta vidare och framlägga förslag i frågan 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande anse motionen 
besvarad. · 
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Bilag~ Ks Au § 173 2014-04-22 

t\( fil Tingsryds . '7 \:.!:) l{ommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

cQotJj :JJi 
SA~NTRÄDESPROTOKOLL 

2014-03-12 

{)S «__ 

Justerande 

Kof§ 37 Dm2013/71 834 

Motion om "John Nilsson museum" (Bilaga) 

Remiss från Jmmmunstyrelsen med begäran om kultur- och 
fritidsnämndens yttrande över motion från Göran Mård (V) angående 
imättandet av ett John Nilsson museum, en speciell vecka per år då dessa 
filmer uppmärksammas samt att ett stipendium imättas. 

Beslutsunderlag 

Motion om "John Nilsson museum", Göran Mård (V) 2013-08-01. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 85/2013 .. 
Yttrande över motionen, kultur- och fritidsnämndens ordförande Håkan 
Ohlsson 2014-03-08. Bilaga l. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och :fi:itidsnämndens ordförande Håkan Ohlssons yttrande som 
sitt eget. Bilaga l. 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Mårten Nilsson 

rvv 
.~A 

Utdragsbestyrkande 

11 
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Till Kultur- och fritidsnämnden i Tingsryds kommun 

Yttrande över Göran Mårds motion med förslag om inrättande av ett "John Nilsson-museum" mm 

Göran Mård har i sin motion yrkat på att olika åtgarder vidtas som har anknytning till den lokale 
filmaren och fotografen John Nilsson. l<ommun$tyrelsen har i remiss 2013-09-18 översänt motionen 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Undertecknad lämnar följande förslag till yttrande över motionen: 
John Nilsson har allt sedan slutet på 1940-talet filmat och fotograferat i den bygd som John har bott 
och verkat i hela sitt liv. Johns grundläggande uppfattning har alltid varit att det är värdefullt att 
bevara det gamla och vårda minnena av det. l Johns filmer speglas ofta den enskilda människan i sina 
vardagssysslor. John Nilsson torde vara en av de få i Sverige som har filmat vanliga yrkesarbetande 

människor i sin yrkesgärning och arbetsinsats i vardagen. Filmerna innehåller en unik dokumentation 
av hantverk som idag nästan har försvunnit och kunskaper som håller på att gå förlorade. l Johns 
filmer finns också landskapet och dess kulturarv dokumenterat på ett ovärderligt sätt. Johns filmer 
speglar på ett enastående sätt hur livet var förr på landsbygden. John är också en naturmänniska och 
mycket skicklig naturskild rare, vilket vi kan se många exempel på i Johns filmer. Vi kan känna oss 

särskilt tacksamma och stolta över att det är just vår bygd här i Tingsryd s kommun som står i fokus i 

Johns hela filmproduktion. 
Inom kultur- och fritidsnämnden är det vår övertygelse att filmaren Joh.n Nilsson och hans 

filmproduktion på olika sätt b'ör göras mer välkänd och uppmärksammad. Nämnden ser därför Göran 

Mårds motion som ett viktigt avstamp i arbetet med att göra Johns filmer mer kända o.ch studerade. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår: 

e att kultur- och fritJdsnämnden inrättar ett årligt John Nilsson-stipendium till fotografer/ 
filmare/ dokumentalister som verkar i John Nilssons anda 

e att en årlig John Nilsson-vecka arrangeras i kommunen då John Nilssons filmer, fotografier 

mm visas för allmänheten på olika platser samt 

e att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med John Nilsson o~h hans 
familj arbeta vidare och framlägga förslag i frågan. 

l denna fråga har kontakt och dialog ägt rum med John Nilsson och hans barn. John och familjen 
ställer sig positiv till att olika åtgärder och aktiviteter genomförs som gör attJohnsfilmproduktion 
kan ses av så många som möjligt. l dialogen med John har också framkommit att det finns en mycket 
stor del av John Nilssons filmproduktion som måste digitaliseras för att kunna visas med dagens 
moderna teknik. Detta är ett mycket tidsödande och kostsamt projekt som hittills inte fått någon 
lösning. Kultur- och fritidsnämnden har förhoppningar att även denna viktiga del kan få sin lösning i 
det fortsatta arbetet. 

Tingsryd 2014-03-08 

of!i!~ 01!/~~~. 
Håkan Ohlsson 

Kultur- och fritidsnämndens Nlcf! ö rand e ' l 
,JJ r;fb p l ' 

l (f) 
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/ 2013 ~08- .19g&,'j ~ 

2013-08-01 

Tingryds kommun 
Kommunfullmäktige 

. Motion om "JOHN NILSSON MUSEUM" 

En av Tingsryds flitigaste filmare och fotografer är John Nilsson. Få personer har i 

samma utsträckning dokumenterat sin samtid i trakten som denna Djuramålakille. 

'2.3/ 

Vänsterpartiet vill att man tillsammans med John Nilsson uppför ett museum där 

allmänheten har möjlighet att se dessa fina filmer och fotografier och där man även 

arkiverarar allt håns material. 

Detta är ett livsverk som bör finnas till allmänt beskådande och att man på detta 

sätt även har en vecka varje år där man uppmärksammar hans filmer och även att 

man inrättar ett stipendium i John Nilsson anda för att få andra fotografer/filmare 

att dokumentera vår landsbygd. 

Vänsterpartiet yrkar på 

att man inrättar ett JOHN NILSSON MUSEUM 

att man har en speciell vecka/år 

inrättar ett stipendium till fotografer/filmare 

Göran Mård1 . fullmäktigeledamot Vänsterpartiet 

1 
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