
Ärende nr 18 

Motion angående 
studentlägenheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 ~Tingsryds 
~kommun l; Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 46 

Motion angående studentlägenheter 

2015/290 o 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Göran Mård (V) har lämnat in en motion angående studentlägenheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2014-05-13, § 84, bygglov för 18 

lägenheter totalt på fastigheten W asaskolan 3. Vardera lägenhet om 82 kvm 

har fyra sovrum, ett wc/dusch och rum för samvaro/matlagning. Bostäderna 

uppfyller kraven för boendeformer till studerande och ungdomar, men ej för 
bostäder allmänt. 

TUF AB har träffat ett avtal med AMB (Academy of Music and Business) 

om att arrendera Tingsryds hotell. Av hotellets 32 rum kommer 20 att 

iordningställ&s för elever. De resterande 12 rummen kommer att finnas kvar 

för ett offentligt hotell. Johanna Engrup från Restaurang Ladan i Urshult 

kommer att som underentreprenör driva restaurangen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 234, 2014-11-24 

Motion ahgående studentlägenheter 

l Utdragsbestyrkande 

l~ 
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~Tings1~ds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (42) 

&t VI :2 ?o 6 1] 
2014-11-24 l . 

Juste1:anae· 

CHI-f 

KONll0UNSTYRELSEN 

§234 Dnr: 2014 1445 619 

Remiss. Motion angående studentlägenheter. Dnr :2014/290 613 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse från A1ma Arvidsson, förvaltningsjurist, 2014-11-17. 

ÄRENDE 

Göran Mård (V) har 2014-05-20 inkommit med en motion enligt rubrik. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avge yttrande enligt följande: 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2014-05-13, § 84, bygglov för 18 
lägenheter totalt på fastigheten W asaskolan 3. Vardera lägenhet om 82 kvm har 
fyra sövmm; ett wc/dusch och rum för samvaro/matlagning. Bostädema 
uppfyller kraven för boendeformer till studerande och ungdomar, men ej för 
bostäder allmänt. 

Intenimistiskt slutbesked beviljades 2014-10--07. 

Förhandlingar pågår att AMB (Acadymy of Music and Business) ska anendera 
hotellet. A v hotellets 32 rum kommer 20 att iordningställas för elever. De 
resterande 12 rummen kommer att finnas kvar för ett offentligt hotell. Johanna · 
Engrup från Restaurang Ladan i Urshult kommet att driva restaurangen. 

Motionen anses härmed besvmad. 

Ex p 
Alilla Arvidsson 

Utdragsbestyrkan e 
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Tingsryds Kommunfullmäktige 2014-05-17 {;:;1$ 
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Tingsryds Kommun 

Motion ang. studentlägenheter 

Tingsryd kommun har på kf i april-2013 beslutat att investera ca 50 miljoner i 

friskolan AMB. 

AMB planerar att bygga studentbostäder i närhet av skolan. 

Tingsryd kommun äger genom Tufab hote/lbyggnadenJ ett hotell som genom åren 

haft många entrepenörer från kommunen själv till privata. Ett hotell som inte gått 

med vinst. 

Vänsterpartiet' s förlag är att man gör om hela hotellet tifr,ca .32 studentbostäder 

och attman görett avtal med de som har restaurangen att de tilfhdndahåller 

frukost till ett rimligt pris. 

Man bör även göra ett gemensamt kök till de som inte vill"köpa" frukostJ så att 

man även kan laga den mat som de behöver. 

Vänsterpartiet yrkar att: 

· Tingsryds hotell görs om till studentbostäder och att man gör 

om en yta till·kök för studenterna. 

Göran Mård, kommunfullmäktigeledarmlt Vänsterpartiet 

1 
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Ärende nr 19 

Motion om 
införande av en dag med 
vegetarisk mat 
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~Tingsryds 
\:.!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 11 

Motion om införande av en dag med vegetarisk mat 

2014/547 468 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg 0/) och Göran Mård (V) föreslår i en motion att Tingsryds 

kommun inför en dag med vegetarisk mat inom barn- och 

utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut i§ 227, 2014-12-09, framgår att 

samhällsbyggnadsförvaltningen under höstterminen 2014 ökat andelen 

vegetarisk mat för både barn och äldre. Äldres behov av järn tillgodoses bäst 

genom kött och därför har förvaltningen inte några planer på att ytterligare 

öka andelen vegetarisk mat för den gmppen. I skolan och barnomsorgen 

planeras däremot att den vegetariska andelen ska öka ytterligare. Sådana 

åtgärder har en positiv påverkan på miljön och förmodligen även på 

kommunens budget. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i§ 227,2014-12-09, att ge 

kostavdelningen i uppdrag att fortsätta öka utbudet av vegatariska rätter och 

grönsaker utan krav på att servera vegetarisk mat en gång i veckan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 227, 2014-12-09 

6



Bilaga Ks Au § 11 2015-01-19 

~Ting§cyall§ 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (44) 
l 

2014-12-09 

Justerande 

C!-llf 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 227 Dm: 2014 1440 469 

Remiss. Införande av en dag med vegetarisk mat inom Barn-
och utbildnings- och Socialnämndens verksamhet. Dnr 2014/547 468 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänstesla:ivelse från Eva Pettersson, kostchef, 2014-11-14. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-11-24, § 233. 

ÄRENDE 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har 2014-10-31 inkommit med en 
motion enligt rubrik. 

BAKGRUND 

Det är riktigt som Vänsterpaliiet sla:iver i sin motion att "svenskarna äter för 
mycket kött" och att förskolan och skolan har en enastående möjlighet att på ett 
positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos 
våra bam. Matvanor som barnen förhoppningsvis har med sig även i vuxen 
ålder. Att äta mer grönsaker och rotfrukter gynnar även miljön och påverkar 
fö1modligen även kommunens budget på ett positivt sätt. 

Tingsryds kommun försöker så långt som möjligt följa de rekommendationer 
som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har satt upp. Detta för att försöka 
leva upp tilllagstiftningen om att servera våra bam näringsriktiga luncher. På 
servicehusen har vi i Sverige problem med liDdernäring och där är det viktigt 
att våra äldre erbjuds protein- och energirik kost. När vi näringsberäknar 
matsedeln är j äm ett näringsämne som är svårt att komma upp till enligt 
rekommendationerna och kött är en viktigjämkälla. Detjärn som finns i 
vegetabilier har kroppen svårare för att ta upp. Kött är en viktig proteinkälla för 
våra äldre som bor på våra servicehus och mycket grönsaker, bönor, mm kan de 
gamlas magar har svårt att ldara (gasbildning) . 

Utdrags bestyrkande 
7



Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (44) 

2014-12-09 

Justerande 

c!-! f} 

§ 227 forts 

Kostavdelningen i Tingsryds kommun vill servera näringsriktiga måltider och 
det är viktigt att vi har nöjda gäster som kommer till våra matsalar. Vi försöker 
att öka utbudet med vmma grönsaker till huvudrätten. Vi har ett stort utbud av 
olika sallader där vi varje dag försöker iniduclera någon form av baljväxter. Det 
vegetariska alternativet har alla möjlighet att ta utav och vi har denna termin 
ökat andelen vegetariska rätter. Detta har fallit väl ut och tanken är att vi skall 
försöka öka andelen vegetariska rätter inom skola/barnomsorg ytterligare. Vi 
har även serverat några fler vegetariska rätter till äldreomsorgen under hösten. 
För närvarande fim1s, p g a de äldres behov av protein- och energirik kost, inte 
några planer på att öka andelen vegetariska rätter. Däremot försöker vi att öka 
andelen grönsaker som serveras till kvällsrätterna och även servera vmma 
grönsaker i stö1Te utstäckning till lunchen. 

UTSKOTTES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge kostavdelningen i uppdrag att fmisätta öka utbudet av vegetariska rätter 
och grönsaker utan krav på att servera vegetarisk mat l gång i veckan 

att motionen härmed anses besvarad 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge kostavdelningen i uppdrag att fortsätta öka utbudet av vegetariska rätter 
och grönsaker utan krav på att servera vegetarisk mat l gång i veckan 

att motionen hänned anses besvarad 

Exp 
Eva Pettersson 

Utdragsbestyrkande 

If
. 

,___... . 
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-fiN!~~Vtts I'O~~~~UN 
2014 -1D- 3 ., V6 

Dm' :lo tV Slt ?

:Lotv.jYo /O(_ 

fl~ f '{/J /2ol'1 

Tingsryd !<ommun1 l<ommunfullmäktige 

2014.10.30 

Motion cmg. inföm[(Jde cm en rir:~g med vegetarisk mat inom Bun och 

Socialnämndens verksamher 

Det svenska folket äte:r idag alldeles för mycket kött, "ÄT MINDRE RÖTI l<ÖTI ÄR 
LIVSMEDELSVERKETS RÅD Till. SVENSKARf\!A". 

Livsmedelsverket rekommenderar ma}( 500 gram rött kött i veckan, vilket motsvarar drygt 3 
portioner. idag äter varannan kvirma och tre av fyra män mer än så vilket ökar risken för 
cancer. 

Rådet är inte att bli vegetarianer men att hålla köttätandet på en hälsosam nivå och därför vill 
Vänsterpartiet att man inför minst en dag med vegetarisk mat på matsedeln för våra barn 
inom förskola och skola och till äldreboende i kommunen. 

För att lära svenska folket att äta mindre rött kött så måste man starta processen med våra 
barn att vegetariskt är hälosamt och bra för kroppen. 

Förskolan och sl<olan har enastående möjligheter att på et-c positivt och naturligt sätt främja 
en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grund läggande 
ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar 
andra vmma också barnens matvanor, det är en av anledningarna att införa vegetariskt minst 
en dag i veckan på skolmatsedein. 

Vänsterpartiet Tingsryd yrkar 

att Bu n och Socicrlnämnden får i uppdrag t-; U införa minst en dag med vegetarisk 
mat på fm(Jf:sedeln för bu m i förskola/skola och för de boende i äldreomsorgen, 

, 

J9J8.·i·~~.ldh~··· ······· · ·· 
Jörgen Forsberg, iedamot KF (\i) 

/ /71,- l 
.. ~~~.</.!.~ ..................... . 

Görran Mård, iedamot KF (V) 

9
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Ärende nr 20 

Motion om att 
revidera kostpolicyn 

11



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 13 

Motion om att revidera kostpolicyn 

2014/450 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Britt-Louise Berndtsson (C) och Cecilia Cato (C) har i en motion föreslagit 

att kostpolicyn ska revideras. 

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit ett svar från kostchefen som sitt 

yttrande. I svaret finns förslag om att kalla in referensgrupper som ska arbeta 

med frågan. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande föreslog vid 

sammanträdet(§ 226, 2014-12-09) att referensgruppen inte kallas samman 

förrän uppdragsfördelningen i nämnderna är klar. Eventuellt ska 

samhällsbyggnadsnämndens utskott bilda en styrgrupp med barn- och 

utbildningsnämndens presidium och socialnämndens utskott. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut innebar att uppdraget att kalla samman 

referensgrupper tills vidare bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 226,2014-12-09 

l Utdragsbestyrkande 
12



Bilaga Ks Au § 13 2015-01-19 

G;;) Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAN.n0ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-09 

37 (44) 

:J_ft 

Justerande 

Cif H 

KO~STYRELSEN 

§ 226 Dm: 2012 0924 469 

Remiss. Motion. Revidera kostpolicyn. Dnr 2014/450 003 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse från Eva Pettersson, kostchef, 2014-11-14. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-11-24, § 23 2. 

ÄRENDE 

Britt-Louise Bemdtsson (C) och Cecilia Cato (C) har 2014-09-08 inkommit 
med en motion enligt rubrik. · 

BAKGRUND 

Tingsryds lEommun har mycket riktigt en kostpolicy från 2009 som behöver 
revideras. Arbetet med detta påhöljades 2013 i samband med "focus 
matglädje". En kostpolicy bör vara aktuell och med tanke på valet 2014 och en 
eventuell ny politisk imiktning valde referensgruppen att avvalda till att den 
nya politiska konstellationen bildats. Arbetet med att fårdigställa den nya 
kostpolicyn kommer att återupptas snarast i början av 2015. 

CENTERPARTIET YRKAR: 

att snabbt tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att arbeta fram en 
reviderad kostpolicy, 

att riktlinjema för de1111a ska vara en ökning av andelen naturliga råvaror och en 
giftfri vardag, 

att Tingsryds kommun vid upphandling tar miljöhänsyn både lokalt och globalt 

att kommunens restauranger lagar mat från grunden i högre grad än vad som 
sker idag 

att upphandling av varor sker efter regler för svenskt djurskydd 

att upphandling sker med möjlighet att leverera mindre partier och efter säsong 

Utdragsbestyrkande 13



~Tingsryds 
"~) ~kommun J/) Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (44) 

2014-12-09 ~ 

Justerande 

Cli~4~ 

§ 226 forts 

att adekvat kompetensutveclding årligen erbjuds restaurangpersonalen 

att våra skolbam ges möjlighet till studiebesök på lantgård 

KOSTA VDELNINGENS FÖRSLAG TILL SVAR PÅ CENTERP ARTIETS 
YRKANDE: 

I!JEn arbetsgrupp kommer att återuppta arbetet med att revidera kostpolicyn 
snarast efter nyår. 

•Tingsryds kommun ligger första halvåret 2014 på 23 %inköp av 
ekologiska livsmedel. 

• Vad gäller milj ö ansvar är detta svåra bitar och vi pratar mycket om milj ö 
och C02-ekvivalenter. Här finns många aspekter och för närvarande 
arbetar vi i Tingsryds.kommun mycket med att minska svinnet och att 
försöka öka andelen vegetabilier på tallriken 

•Tingsryds kommun lagar mycket från grunden och vissa kök gör även 
egna köttbullar vilket inte är så vanligt i storkök. Man måste komma 
ihåg att det tar (oavsett vad vissa kollegor påstår) längre tid att laga från 
grunden och Tingsryd har en slimmad personalbemanning i köken. 

•Kronobergs län och de upphandlingar Tingsryds kommun gör själv 
försöker att ta de hänsyn som är rimliga och som vi kan följa upp. Vi 
följer bl a Miljöstymingsrådets krav vad gäller djurskydd. 

• Inköpsavdelningen har även öppnat upp för att man skall kunna lämna till · 
mindre enhet och även säsongsanpassade varor 

• Kostavdelningens personal har återkommande utbildningar. 2013 
genomfördes fortbildning i bl a "Moderna matlagningsmetoder", 
"Ergonomiutbildning", "Hygienutbildning" och "Skolmåltider i 
världsklass". Totalt 164 utbildningstillfalle för 50 anställda ger i snitt. 
över 3 utbildningstillfållen/anställd. 

Utch;agsbestyrkande 
14



~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2014-12-09 

39 (44) 

Justerande 

c fn-r 

§ 226 forts 

HANDLÄGGNING 

På nämndens sammanträde lyfts följande fram: 
Nuvarande referensgrupp består av samhällsbyggnadsnämndens utskott, Jonas 
Weidenmark (förvaltningschef), Eva Pettersson (kostchef), Åsa Gabrielsson 
(kock), MatsIngolf (barn- och utbildningsförvaltningen), Helen Östman 
(upphandlare), Tommy Larsson (socialförvaltningen) och Anette Johnsson 
(sjuksköterska, socialförvaltningen). Tidigare ingick även Tim Lux, 
hållbarhetssamordnare i gruppen. Han har dock slutat i kommunen. 

Carl-Henrik Henmalm (M) m fl anser att referensgruppen inte ska 
sammankallas förrän uppdragsfördelning i nämnderna är klar. Eventuellt ska 
Samhällsbyggnadsnämndens utskott bilda en styrgrupp med Barn- och 
utbildningsnämnden presidium och Socialnämndens utskott. 

YRKANDE 

Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar att uppdraget att sammankalla grupper som 
ska arbeta med att ta fram ny kostpolicy bordsläggs tills vidare. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

att ge kostchefen i uppdrag att snarast sammankalla referensgrupp för att 
revidera Tingsryds kommuns kostpolicy samt 

att motionen hätmed anses besvarad 

BESLUT 

Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

att anta kostavdelningens förslag till svar som sitt yttrande 

att uppdraget att sammankalla grupper som ska arbeta med att revidera 
Tingsryds kommuns kostpolicy bordläggs till vidare 

att motionen härmed anses besvarad 

Exp 
Eva Pettersson 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Nya Kf § 15 2014-10-30 

rr: ..... ; ;;·vu· 8-~o'u'M i . p !.J\.) f' ' If\ IVl 

2014 s09= o 6 Of) 

2014-09-0 
O.rrt 2Dtl/YS7J .· 

.J., o/ V/ Y D /D / 
Motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun !11A- §'v/! "J j 2ol1 
Revidera kostpolicyn! 
Tingsryds kommuns kostpolicy kom till efter en motion i oktober 2006 från 

Centerpartiet Tanken med kostpolicy är att ha riktlinjer för kost och måltider i omsorg 
och utbildning för barn, ungdomar och äldre. Dessa riktlinjer ska gälla i både hög och 
låg konjunktur. Kommunal mat ska inte vara ett dragspel utan alltid ha god kvalitet. 

Tiden har gått och det omgivande samhället har alltmer kommit fram till samma 
slutsatser om kost och måltider som Centerpartiet. Det är dags att revidera Tingsryds 
kommuns kostpolicy med sikte på ännu mer naturliga produkter för en giftfri vardag. 
Vidare ännu mer fokus på upphandling av närodlat i mindre kvantiteter och menyer 
anpassade efter säsong samt på svenska djurskyddskrav. Hög kompetens hos 
restaurangpersonalen är viktigt. Centerpartiet vill också kunna erbjuda studiebesök 
på lantbruk och kring odling för att barn som växer upp i vår kommun ska veta 
varifrån maten kommer~ inte enbart är ett anonymt paket i kyl- eller frysdisken. 

Centerpartiet yrkar 

att Tingsryds kommun snabbt tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp för att 
arbeta fram en reviderad kostpolicy i samverkan med ljänstemän, 

att riktlinjerna för denna ska vara en ökning av andelen naturliga råvaror och 
en giftfri vardag, 

att Tingsryds kommun vid upphandling tar miljöhänsyn både lokalt och 
globalt, 

att kommunens restauranger lagar mat från grunden i högre grad än vad 

som sker idag, 

att upphandling av varor sker efter regler för svenskt djurskydd, 

att upphandling sker med möjlighet att leverera mindre partier och efter 

säsong, 

att adekvat kompetensutveckling årligen erbjuds restaurangpersonalen, 

att våra skolbarn ges möjlighet till studiebesök på lantgård/hos odlare i 
förskola, år 3 och år 6. 

För Centerpartiet genom 

rtJWfi .. -~lrvvJ;~f.C ~f/!~/]tafi1~1/ 
,Sntt-[ouise Berndtsson l 

l 
Cecilia Cato 
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Ärende nr 21 

Motion om att 
anlägga väderskydd vid 
busshållplatsen vid Örmoskolan 

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 ~Tingsryds 
~ \:!:} kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 12 

Motion om att anlägga väderskydd vid busshållplatsen vid Örmoskolan 

2014/545 539 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad genom samhällsbyggnadsförvaltningens åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

Martin Uleskog (TiA) har i en motion föreslagit att väderskydd anläggs vid 

Örmoskolan. 

Samhällsbyggnadsnämnden hade redan då motionen ställdes, fattat beslut 

om och påbörjat planering för att anlägga väderskydd vid den föreslagna 

platsen. Väderskyddet installerades slutligen under vecka 49 2014. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 211, 2014-12-09 

Motion om att anlägga väderskydd vid busshållplatsen vid Örmoskolan 

18



Bilaga Ks Au § 12 2015-01-19 

~Tllngsryd!§ 
~kommu111 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 (44) 

2014-12-09 ~ J 
~ 

Justerande 

(1-fff 

KO~STYRELSEN 

.----~··· ----- ----·---· ... 
Tll'tl f'~" ' l '' f t1 (! ,,,..,-,~ r· .. ~l 'l''! ,., .. u 11 :.: u r .. , . l .h.J ~' • J ·, 

2014 -11- 1 'i ~3P 
_n-.;~J'f./0~ ~' 

§211 Dm: 2014 1438 537 

Remiss. Anlägga väderskydd vid busshållplatsen, Örmoskolan. 
Martin Uleskog, Tingsryds-alternativet Dnr: 2014/545 539. 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse från Jens Steinbacher, projekteringsingenjör, 2014-11-14. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-11-24, § 218. 

ÄRENDE 

Martin Dieskog (TiA) har 2014-10-31 inkommit med motion enligt rubrik. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnä1m1den beslutar att avge följande yttrande: 

Det efterlysta väderskyddet vid Örmoskolan ska sättas upp inom de nännaste 
veckorna. Anbudsförfrågan är precis på väg ut. Väderskyddet kommer att vara 
på plats uneler vecka 49. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnelen beslutar att avge följande yttrande: 

Det efterlysta väderskyddet vid Ö1moskolan är på plats. Anbudsförfrågan har 
varit ute. Väderskyddet sattes upp vecka 49. 

Motionen anses härmed besvarad 

Exp 
J ens Steinbacher 

Utdragsbestyrkande 
19



~ ··.. •. . ~~.}1 

f)" Motion till kommunfullmäktige Tingsryd. 'fiN~:~v~1~~:~~11~~ . .y 

l -

Dnr POI~ svs- . 
Motion från Tingsryds~altemativet. f}_otYjvo /o( 

Att anlägga ett väderskydd vid busshållsplatsen vid /4-i.l J lf '%o t 
Örmoskolan. 
Det är flera barn som hoppar på och av vid .. 
annoskolans busshållplats, flera av barnen får också 
vänta vid skolan för vidare transport till Tingsryd. 
Vi föreslår därför att ett väderskydd sätts upp inne på .. 
Ormaskolans område där nuvarande busshållplats 
ligger. 

Tingsryds~altemativet 2014 l O 30. 

1/tÄvl-~ 
- · ·-- ·- · .. ,-~~.r>~ 
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Ärende nr 22 

Ansökan om 
förlängd borgen för 
Tingsryds Rid- och Körklubb 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 42 

Ansökan om förlängd borgen för Tingsryds Rid- och Körklubb 

2015/1 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Tingsryd Rid- och Körklubb beviljas förlängning av kommunal 
borgen i fem år från och med undertecknandet 

2. Föreningen ska göra amorteringar om minst 30 000 kr per år och 

lämna ekonomisk rapport till kommunens ekonomiavdelningen en 
gångper år. 

3. Tingsryds kommun ingår borgen såsom för egen skuld för lån om 
högst 157 500 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beviljade 2009-11-26 § 127 kommunal borgen for lån 
om 300 000 kr för Tingsryds Rid- och Körklubb avseende byte av tak på 
lilla ridhuset. Borgensåtagandet har gällt i fem år och löper ut 2015-04-08. 

Aktuellt lånelopp per 2014-12-31 är 157 500 kr. Föreningen har i skrivelse 
ansökt om förlängning av kommunal borgen för kvarvarande lånebelopp. 

Föreningen har följt de amorteringskrav som ställdes vid borgensåtagandet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föreslår att förlängning av borgen beviljas 
till oförändrade villkor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om förläning av borgen 

Tingsryds Rid- och Körklubbs årsredovisning 2013 

Kommunfullmäktige§ 127, 2009-11-26 

IUI l utdragsbestyrkande 
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Tingsryds Kommun 

Box88 

362 21 Tingsryd 

Ansökan om förlängning av borgen från Tingsryds Kommun. 

Tingsryds Rid o Körklubb ansökan om förlängning av borgen på lån i Swedbank. 
Ursprungligen belopp 300.000:-. 
Nuvarande skuld per 2014-12-22: 165.000:
Amort.plan: 7.500:- l kv. Nästa amort.dag: 2014-12-30. 

Tingsryd 2014-12-22 

Tin si · :z:rklubb 

/N1J:ats Nilsson/ 
Kassör 

. ' • J•. ',_ .. ...: .. :ht~·:· ... .,.,, 
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Åtsredovlsliing för Tingsr;tds Rid &.J{örklubb. 

Kassören för Tingsryds Rid & Körklubb får härmed avlämna årsredovisning för 2013. 

Allmän kommentar. 
Omsättningen uppgick under året till la. 1.903.914:72 (1.779.922:06 ). 
Inköp av inventarier har gjorts under året med 40.955:~, avskrivning har gjorts med 13.615:~, 
varefter det bokförda värde blir kr. 40.844:~. 
Häst har inköpts under året med 32.078:~, avslaivning har gjorts med 12.478:-, varefter det 
bokförda värde blir kr. 37.600:-. 
På taket till Lilla Ridhuset har avskrivningar gjorts med 25.000:-, varefter det bokförda värdet 
blir 130.000:-, därtill kommer avskrivningar på underlag i stora ridhuset med 30.000:-. Klubben 
har erhållit ett bidrag från Lions Club Tingsryd på 25.000:- under året. 
Dessutom har investeringar gjorts på totalt 38.697:- (rep. o ommålning av domarbod, ny spis 
i köket o ny hinderparken m.m.) som har belastat årets resultat. 

Personal och löner. 
Klubben har under året utbetalt kr. 336.622:00 i löner (341.956:00). 
Lönebidrag h~r erhållits från Länsarbetsnämnden med kr. 214.561:- inkl. soc.11vgifter. 

Förslag till'resultatdisposition. 
Undertecknad kassör föreslår att årets fOrlust enligt resultaträkning kr 8.126:73, 
avdrages på balanserat eget kapital kr. 897.917:40, varefter eget kapital uppgår till 
kt. 889.790:67, som.balanseras i ny räkning. 

I övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. 

) Tingsryd den 2.2.2014 

/Mats Nilsson/ 
Kassör 
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RltSULTATRÅI{NING 
Intäkter 2013 2012 

Servering 230.970:00 229.031:00 

Medlemsavgifter 75.400:00 76.830:00 

Start- o anmälningsavgifter 852.370:00 757.068:00 

Bidrag 320.632:28 310.723:08 

Hyra/arrende 42.700:00 38.650:00 

Manegekort 51.840:00 49.000:00 

Reklam/ annonser 40.500:00 39.500:00 

Bingo-Lotto 11.030:00 6.856:00 

Lönebidrag 214.561:00 222.507:00 

Övriga intäkter 63.499:00 49.321:17 

Ränteintäkter .412:44 . 435:81 

') 1.903.914:72 1.779.922:06 

Kostnader 
Material o varuinköp 34.289:50 52.425:60 

Varuinköp serv. 189.689:80 176.662:15 

Täv Ungskostnader 599.527:79 473.985:82 

Löner 336.622:00 341.956:00 

Reseersättningar 888:00 0:00 

Sociala avgifter o försäkr. 127.681:00 126.230:00 

Hyra/arrende 16.310:00 16.310:00 

El , va-avgifter o sopor 170.040:10 177.450:12 

Städning 33.152:60 17.751:00 

Rep. o underhålllokal 25.947:40 30.553:45 

Öv .lo kalkostnader 2.076:00 2.076:00 

Förbrukningsmaterial· 17.808:05 13.454:00 

Kontorsmaterial 12.955:00 11.136:00 

Trycksaker 0:00 0:00 

Rep.o underhåll inventarier 27.163:00 10.363:00 

.l Telefoner 13.006:00 12.856:00 

Porto 4.845:00 7.478:84 

Kurser o priser 17.297:50 15.686:00 

Representation o Uppvaktn. 18.636:00 13.673:40 

) 
Reklam/ aruionser 0:00 0:00 

Försäkr~ngar 57.345:00 55.742:00 

Facklitteratur 0:00 0:00 

Medlemsavgifter 47.900:00 49.310:00 

Lagtävlingar, elit , div.I o II 18.670:00 10.492:00 

Renovering, ridskalestallet 12.513:00 21.611:40 

Renovering, travstallet 0:00 0:00 

Räntekostnader 46.585:71 51.061:11 
1.830.948:45 l .688.263:91 

Avskrivningar inventarier 13.615:00 4.501:00 

Avskrivningar hästar 12.478:00 14.763:00 

Avskrivningar Stall/uteboxar 55.000:00 85.000:00 

Årets förlust/vinst - 8.126:73 -12.605:85 
1.903.914:72 1.779.922:06 
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BALAN[RÄKNING 

Tillgangar 
Kassa 
Checklmnto (kredit 200.000:-) 

. Travsektionen 
Kundfordringar 
Lager 
Inventarier 
Hästar 
Ridhus I 
Ridhus II 
Stall o kontor 
Ridstigar 
stall/uteboxar 
Ridhus II. Nytt tak 
Underlag Stora Ridhuset 

Skulder 
Leverantörs skulder 
Reklamskatt 
Källskatt 
Lån Swedbank 
Lån Swedbank 
Lån Swedbank 
Eget kapital 

Kommentarer 
inventarier 
inköp under året 
Avskrivn. 25% 

Ridhus I 

2012 
2013 

Investeringar 1985-1988 
Bidrag fr. Tingsryds Kommun 

Stall o kontor 
Investeringar 1992 
Bidrag fr. Tingsryds Kommun o RF 

Ridstigar 
Investeringar 1993 
Bidrag fr. Tingsryds Kommun o RF 

StallfUteboxar 
· Investeringar 2003 · 

Bidrag fr. Länsstyrelsen 
. . Bidrag fr. Tingsryds Kommu 
· · Avskrivn. · 

2013 
2.582:00 

2012 
0:00 

- 195.495:75 
57.225:06 
69.469:93 
18.190:90 
40.844:00 
37.600:00 

- 201.029:88 
68.450:43 
94.354:42 
22.714:65 
13.504:00 
18.000:00 

311.734:85 
516.371:00 
239.343:15 
33.986:60 

387.053:00 
210.000:00 
J 10.842:00 

1.839.746:74 

897.917:40 

93.001:07 
3.250:00 
6.205:00 

300.000:00 
325.000:00 
222.500:00 

- 8.126:73 889.790:67 
1.839.746:74 

13.504:00 
40.955:00 

-. 13,615:00 
40.844:00 

1.796.734:85 
- 1.485.000:00 

3 il.734:85 

694.343:15 
,- 455:000:00. 

239.343:15 

114.986:60 
- 81.000:00 

33.986:60 

Hästar 
Inköp 
Avskr. 

311.734:85 
516.371:00 
239.343:15 
33.986:60 

387.053:00 
235.000:00 
140.842:00 

1.880.324:22 

105.780:82 
3.170:00 
5.956:00 

300.000:00 
350.000:00 
217.500:00 

897.917:40 
1.880.324:22 

50.078:00 
.. - 12.478:00 

37.600:00 
Ridhus II 1997 
Investeringar 846.371:
Bidrag Länsst.- 80.000:
Avskr. - .250.000:-

. 516.371:-

Ridhus II, tak 
Investering 317.500:-
Bidrag RF - 80.000:-
Avskr.. - 107.500:~ 

130.000:-

Underlag Ridhus 
investering-12 170.842:-1.862.053:00 

200.000:00 
300.000:00 
975.000:00 
387.053:00 

bidrag - 30.000:-
Avskr. - 30.000:-

110.842:-
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'RES.ULTA1RÅKN1NG Budget 

Intäkter 2013 2014 

Servering 230.970:00 235.000:00 

Medlemsavgifter 75.400:00 75.000:00 

Start- o anmälningsavgifter 852.370:00 860.000:00 

Bidrag 320.632:28 300.000:00 

Hyra/arrende 42.700:00 70.000:00 

Manegekort 51.840:00 55.000:00 

Reklam/annonser 40.500:00 50.000:00 

Bingo-Lotto 11.030:00 15.000:00 

Lön e bidrag 214.561:00 218.000:00 

Övriga intäkter 63.499:00 50.000:00 

Ränteintäkter 412:44 .. 1.000:00 
1.903.914:72 1.929.000:00 

Kostnader 
Material o varuinköp 34.289:50 50.000:00 

., 

) V aminköp serv. 189.689:80 180.000:00 

Tävlingskostnader 599.527:79 575.000:00 

Löner 336.622:00 350.000:00 

Reseersättningar 888:00 3.000:00 

Sociala avgifter o försäkr. 127.681:00 128.000:00 

Hyra/arrende 16.310:00 10.000:00 

El , va-avgifter o sopor 170.040:10 170.000:00 

Städning 33.152:60 35.000:00 

Rep. o underhålllokal 25.947:40 20.000:00 

Öv .lokalkostnader 2.076:00 2.000:00 

F ör brukningsmaterial 17.808:05 18.000:00 

Kontorsmaterial 12.955:00 13.000:00 

Trycksaker 0:00 0:00 

Rep.o underhåll inventarier 27.163:00 20.000:00 

) Telefoner 13.006:00 10.000:00 

Porto 4.845:00 5.000:00 

Kurser o priser 17.297:50 18.000:00 

Representation o Uppvaktn. 18.636:00 10.000:00 

) 
Reklam/ annonser 0:00 5.000:00 

Försäkringar 57.345:00 57.000:00 

Facklitteratur 0:00 0:00 

Medlemsavgifter 47.900:00 50.000:00 

Lagtävlingar, elit, div.I o II 18.670:00 20.000:00 

Renovering, ridskalestallet 12.513:00 10.000:00 

Renovering, travstallet 0:00 0:00 

Räntekostnader 
46·.5.85:71 48.000:00 

1.830.948:45 1.807.000:00 

A v skrivningar inventarier 13.615:00 13.000:00 

Avskrivningar hästar 12.478:00 12.000:00 

Avskrivningar Stall/uteboxar 55.000:00 30.000:00 

Årets förlust/vinst 
~ 8.126:73 67.000:00 

1.903.914:72 1.929.000:00 
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Tingsryds Rid- och körklubb 

REVISIONSBERÄ TTELSE 
Räkenskapsåret2013 

Vid granskning av föreningens räkenskaper för verksamhetsåret 
2013 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är 
styrkta med verifikationer. 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns enligt oss 
ingen anledning till anmärkning. 

Vi föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att årsmötet 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

'Tingsryd 2014-02-24 

' ~~· 6tf2k. :t?Cri1A . W Eve~ Lilj • g~n ~~-
AndersElm 
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• J & Körklubb 
. fttiDs 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

styrelsens verksamhetsberättelse 2013 

TIR K' s styrelse har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: 

Ordförande 

V. Ordförande 

sekreterare 

Kassör 

Ledamöter 

Anneli Linderholt 

Therese Karlsson 

Jenny Carlsson 

Mats Nilsson 

Ungdomsrepr 

Martina Petersson Suppleanter 

Ann.Christin Engdahi-Jönsson 

Asa Clerkefors 

Lars-Erik Johansson 

Mari Fransson 

Alicia Clerkefors 

Hans Lindberg 

Sara Thordsson 

Caren Bildh 

Frida Clarberg 

styrelsen har under året haft 11 ordinarie protokollförda sammanträden. 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till491 medlemmar. (En liten ökning jämfört med 2012 då vi 

hade 488st). 

Årsmötet 

Den 25:e februari hade vi vårt årsmöte som var förlagt till Tingsryd Travbana i Tingsryd. l samband 

med årsmötet delades ett stort antal priser ut till våra ryttare. 

Ridskolan 

Tingsryds Ridskola HB, Sara Karlsson och Sara Fridhagen, ar inne på sitt åttonde år som arrendatorer 

av ridskolan på vår anläggning. Under 2013 har ridskolan haft ett antal aktiviteter för våra unga 

medlemmar. På uppdrag av kubben har de också genomfört att antal aktiviteter Inom Idrottslyftet 

Ridskolan lämnar egen verksamhetsberättelse. 

Föreningskansliet 

Monica Edberg har varit anställd hos oss under hela året. 

Valdmästare 

Ulf Johansson har varit anställd hos oss under hela året. 
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Travsektionen 

Under 2013 har Travet haft 4 heldagstävlingar och 5 insprängda lopp med över 400 starter. sektionen 

har en aktiv ungdomsverksamhet, läs mer i travsektionens egen verksamhetsberättelse. 

Tävlingskommitte 

Klubben har under 2013 arrangerat stort antal tävlingar för häst och ponny. Våra arrangemang och 

tävlingar är helt avgörande för klubbens goda ekonomi och investeringsförmåga. 

Tävlingskommitten lämnar en egen verksamhetsberättelse. 

Hoppkommitte 

l hoppkommitten har det under året drivits ett aktivt arbete för att knyta ytterligare etablerade 

tränare i hoppning till klubben och att öka antalet träningstillfällen för vår_a ryttare. Kommitten har 

också engagerat sig i våra lag för ponny och häst i hoppning. 

Dressyrkommitte 

Under 2013 har dressyrkommitten arrangerat lokala och regionala tävlingar i dressyr för ponny och 

häst, bl.a. uttagning till4-5-6-års championat 2013. För.utom tävlingar har det också arrangerats 

programridningar. Kommitten har även stöttat klubbens dressyrlag för häst. 

större investeringar 

Under året har klubben köpt en ny ponny, Tiny, som går på ridskolan. 

Ungdomssektionen 

Vi har haft en aktiv ungdomssektion under året som har anordnat flera aktiviteter för barn och 

ungdomar. De har även arrangerat en välbesökt Lucia-show. 

Lag i hoppning och dressyr 

För häst har vi haft lag i dressyr division 1 och 2 samt hoppning div 1. 

Tävlingar 

Klubben har som tidigare år arrangerat ett stort antal tävlingar för häst och ponny. Två cuper som har 

haft ett stort antal deltagare är V-Plast Cup för hästar och Börjes Cup för ponnyer. Våra arrangemang 

och tävlingar är uppskattade av de tävlande och helt avgörande för klubbens ekonomi och 

investeringsförmåga. Tävlingarna kan genomföras med gott resultat tack vare ett stort antal 

engagerade funktionärer. 

Våra tränare 

Under 2013 har vi kunnat erbjuda våra medlemmar träningar i hoppning och dressyr. 

Tränare knutna till klubben under våren 2013 var Mia Persson och Elionor Nilsson tränat våra ryttare 
i hoppning. 

Träningar i dressyr hålls av Alette Camnert och Lottie Mattsson . 

Anläggning 

Vår anläggning är som tidigare år flitigt uthyrd till föreningar för ett antal arrangemang, nämnas kan 

bl.a. Kronobergs Varmblodsförening med bl. a. treårstest, fölmönstring och kvalitetstester. 
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Tävlingsstallet 

Vårt tävlingsstall har förutom under våra tävling'ar hyrts ut för permanent uppstallning för upp till lO 

hästar och ponnyer. Boxarna har också nyttjats av våra medlemmar för kortare uppstailningar under 

helger, skollov och vid träningar. 

Sponsorer 

Som många ideella föreningar har vi ett antal trogna sponsorer som stödjer vår verksamhet och vi vill 

framföra ett tack till dessa: Börjes, V-Plast AB, Carlqvists Bil, Nelson Garden, Swedbank, Ed bergs 

Transport, SAAB Autoverkstaden och BJ's Radio & TV&, Ronneby Maskinaffär, Hästak, BIL TEMA, 

Tingsryds Lastbilscentra l, Rolf Eriksson, Blekinge Metall, Orraryds Gård, Linder, Tingsryds Kommun, 

Holtab, G.Gustavssons Åkeri, Smålandsmunken, RW Försäljning, Karlssons Hovvård, Mojes 

Hovslageri, Horsera il of Scandinavia, Korpalycke Fastighets AB. 

styrelsen 

.) Tingsryds Rid &Körklubb 
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Verksamhetsberättelse Tingsryds Ridskola 2013 

Under året har vi gjort en del hästbyten. 
Vi har köpt in Trolljo och Billy och klubben har köpt in Tiny. 
Ridskolan har sålt Atom och klubbens Stjärna och Berra har sålt. 
Vi lånar Lussan, Avena, Viktualia och Winnie. 
Allt som allt har ridskolan 21 hästar med i verksamheten. 

Vi har ridlektioner mån-lär med ca 160ridande/v. 
Varje lördag kll3.15 har vi prova på ridning får barn. 
Vi har under skolloven arrangerat läger och extra kurser. 
Vi har haft pay and jump en gång i månaden och vi har även haft 
blåbärshoppning vid ett par tillfåll en/termin. 

Vi har även detta år genomfört flera projekt som beviljats från Idrottslyftet 
genom Sisu och ridsportförbundet 
Vi har bjudit in ciaekeskolan till friluftsdagar med prova på ridning. Vi har även 
haft ett samarbete med gyronasiesärskolan då de har kommit en gång i veckan. 
Detta har varit mycket uppskattat. 
Vi har startat upp ett nytt projekt får invandrabarn och även ett nytt 
unghästprojekt där vi har köpt in 3 unghästar. Vi har även haft ett knatteprojekt 
där vi har anordnat familjedagar med gratis prova på ridning samt bjudit i 
dagisgrupper. Vi har även besökt ett dagis med liten ponny får prova på ridning. 

· · · ·· · Vi tackar alla elever och föräldrar får det gångna året och ser fram emot ännu ett 
roligt och lärorikt år! 

) Sara & Sara 
Tingsryds Ridskola 

._) 

32



) 

Tävlingssektionen 

Verksamhetsb~rättelse för år 2013 

sektionen har under året besått av Mats Nilsson, Gunilla Karlsson,Monlca Ed berg, Asa Freij, 
Marie Fransson, Therese Karlson , Caren Bildh; Asa Klerkefors o Sara Fridhag en. 

Vi kan återigen se tillbaka på ett lyckat år både vad gäller våra ryttare och våra egna 
tävlingsarrangemang. 

Vi har under året arrangerat tävlingar i hoppning 3 st för ponny o 4 st för hästar. 

Vår första nationella hopptävling för hästar på travbanan gick bra. c:a 480 starter. Vi hoppas 
att startfältet blir större till nästa år. Till årets Sörjes Ponny Cup hade vi c: a 785 st.starter 
och V-Plast Cup för hästar i augusti hade vi c:a 805 st starter .. 

startfälten har utökats varje år. Vilket vi ser som ett tecken på att våra arrangemang är 
lyckade öch att alla verkar trivas på vår anläggning. Samtliga tävlingar som anordnats under 
året har haft ett bra antal starter. 

TIRK har under året även deltagit i lagtävlingar i hoppning för häst Div.l och i dressyr Div. l o 
Div.ll för häst. 

Klubbmästare 2013 

Hoppning 

pressyr 

Häst 

Häst 

Bästa tävlingsekipage 2013 

Hoppning Häst 

Ponny 

Dressyr Häst 

Hanna Engstrand 

Martina Petersson 

Matilda Kjellsson 

Louise Wemlerth 

Hanna Engstrand 

Linn Karlsson 

Martin Petersson 

Anneli Gröndahl 

Anneli Gröndahl 

Mike 

Top Rubin 

Optimal Hästak 

Flexitop O 

Mike 

Attory Lyric 

Top Rubin 

Hector 

Esmeralda 
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Verksamhets berättelse dressyrkommitten 2013 

Dressyrkommitten består av Sara Karlsson som är sammankallande, Karin. Palmer, 

Martina Petersson, Anneli Gröndahl, Jenny Carlsson och Terese Carlsson. 

Under 2013 har vi haft kontinuerliga möten där vi har behandlat frågor gällande 

tävlingar och träningar. Vi har också skapat en Facebook-grupp för att snabbare 

kunna avhandla frågor, dela information och fatta beslut mellan mötena. 

Under året har vi atTangerat flertalet tävlingar där våra största tävlingar har varit de 

lokala/regionala hästtävlingarna under påsk- och allhelgona helgerna. Båda dessa 

tävlingarna har BIL TEMA gått in och sponsrat oss med hederspriser, och den 

sistnämnda tävlingen hade vi BILTEMA-cup där deltagarna dessutom tävlade om 

extra fina priser. V åra tävlingar var mycket populära och drog många starter och även 

uppstallningar. Vi har dessutom ffiTangerat en deltävling i div. II dressyr samt kyal till 

4, 5 och 6-års championaten. 

Klubbens dressyrryttare har även i år varit framgångsrika på tävlingsbanorna och 

deltagit i, och vunnit, både div. I och div. II dressyren. Deltagarna var Anneli 

1 Gröndahl, Martina Petersson, Eva Jacobsson-Börjesson i div. I. Louise Gröndahl, 

Anneli Gröndahl, Jenny Erlandsson, Jenny Carlsson och Elin Jönsson i div. II. I år 

planerar vi att åter delta i både div. I och div. II med lag och försvara fjolårets vinster . 

. ) 
Vi har under året engagerat två dressyrtränare till klubben, Alette Camnert som 

varannan vecka och ffa tränar våra lagdeltagare samt Lottie Mattsson som kommer 

var 3-4 vecka. 

.. 
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Verksamhetsberättelse för Tirk:s hoppkommitte 2013 

Under 2013 har hoppkommitten träffats ungefår en gång var tredje månad. Vid dessa möten 

har hoppträningar~ deltagande i Svenska ridsportforbundets olika lagtävlingar och träffar för 

klubbens tävlingsryttare planerats och organiserats. Som extern hopptränare har Mia Persson 

anlitats var tredje vecka under vår och höst. Förutom denna träning har Tirk kunnat erbjuda 

hoppträning vatje vecka för Elionor Nilsson. Samtliga träningsgmpper har varit fulltecknade. 

Året inleddes med en upptaktsträning för Mia Persson och den var mycket uppskattad. 

) Hoppkommitten har i övrigt under 2013 lagt det mesta av sin kraft på tävlingssidan, 

framforallt med arbetet kring vårens nationella tävlingar for häst. 

Infor kommande år planeras aktiviteter tillsammans med SISU på temat "Kroppskontroll och 

balans~'. 

Hoppkommitten 

gm LottaBlm 
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Verksamhetsberättelse för Tirk's Ponnytravare 2013 

Ponnytravet i Sverige är from 2013 en del av Svensk Travsport, det innebär att ST har 
ansvaret tillsammans med travsällskapen(travbanorna) för hela tävlingsverksamhetennu 
även för ponny. 
Svenska Ponnytravförbundet SPTF, är medlem i Svensk Travsport och som bas
organisation bevakar de ponnytravets intressen. 

Travåret 20·13 ligger nu bakom oss och ännu ett år med många framgångar är ·avklarad för 
våra duktiga och framgångsrika ponnytravare i Tingsryd! 
Ett 50-tal traventusiaster unga som gamla samlades på TingsrydTravet en· novemberdag 
för att hylla årets bästa ponnytravkuskar och hästar när det skulle delas ut fina priser för 
årets prestationer. 

Vinnare av titeln årets bästa kusk kat A, för andra året i rad blev Olivia Ahlgren. 
Hon kör shetlandstravare och har med sina pannies vunnit flest segrar detta år. 
Olivia kommer i och med vinsten även detta år att få åka på ett elitläger som arrangeras i 
samarbete med Svensk Travsport, landets travbanor och Wången, sommaren 2014. Hon 
var där redan 2013 för sina framgångar året innan, tillsammans med sin ponnytravare 

- Fiddeli åkte dom de ca 100 milen enkel resa för att deltaga och tävla under en vecka 
tillsammans med ett 30-tal andra ungdomar från Sveriges travbanor. 

Vinnare årets bästa kusk-Kat B, även hon vann förra året- Grattis till Kajsa Lindsjö. 

l kategorin bästa häst 2013 kat B vann - Ronaldinho som ägs, tränas och körs av 
Alexandra Henriksson. 
KatA's bästa häst med flest segrar blev Olivia Ahlgrens ponny- Fiddeli. 
Alla vinnare fick fina priser i form av täcken, kläder, pokaler mm. Tack till Sörjes Tingsryd , 
Katrin Hjalmarsson och TingsrydTravet som sponsrat med fina priser. 

Tirks ponnytravare har även varit representerade i bia Travderbyt, 
femårsbaggen,sprintermästaren med stora framgångar. Amanda Gustavsson, Fanny 
Henriksson, Emelie Borg och Hanna Johansson för att nämna några namn som tävlat 
flitigt under året. 
Under året har 25 st licensierade Tirk kuskar tillsammans med sina ponnytravare tävlat 
flitigt på många travbanor runt om i Sverige. 
TingsrydTravet och Tirks ponnytravare har arrangerat tre (3) heldagarstävlingar och ett 
antal insprängda lopp på " stortravsdagarna. 

styrelsen för Tirk's travsektion har under året 2013 bestått av: 
Pia Anderzon, Maria Karlsson, Mia Henriksson, Anna Johansson, Jessica Hjalmarsson 
och Rebecca Hjalmarsson 

För Travsektionen - Pi a Anderzon 
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. ~ fi'ITingsrydS 

'• 

~kommun 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Kf§ 127 
Ks § 168 

S~RÅDESPROTOKOLL 

2009-11~26 

. 2009-11-16 

Dnr 2009/505 045 

Ansökan om borgen av Tingsryds Kommun på nytt lån a 300 000 Ju· 
avseende byte av tak på ridhus 

T:ingsryds Rid- och Körklubb anhåller hänned om borgen av T:ingsryds 
Kommun på nytt lån a 300 000 la för byte av tak på lilla ridhuset. 

Beslutsunderlag 
Slaivelse av Tingsryds Rid- ochKärldubb 2009·-ll-i2 
Ansökan till Riksidrottsförbundet 2009~ 11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunen teolenar borgen så som för egen skuld till Tingryds Rid- och 
Körklubb for det lån om 300 000 la, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, som föreningen avser att upptaga, 

att borgeJ1Såtagandet gäller i 5 år från och med underteclcnandet och att · 
föreningens amorteringstakt på lånet ska varahögst lO år, 

att foreningen skall utnytg a eventuella andra möjligheter till 
investeringsbidrag och att föreningen om sådant erhålls skall använda 
bidraget till extra amortering av lånet, 

att foreningen ska lämna ekononriska rapport till kommunens 
ekonomiavdelning' minst en gång per år. 

Kommunstyrelsens förslag tili kommunfullmäktige, 

Enligt arbetsutskottet. 

Utdrags bestyrkande 

14 
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V ~Tillgsryds 
'-!/ kommrm 
Kommunfupn:täktige 
leotnn1unstyrelsen 

l 

Kf§ 127 forts 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2009~11-26 

2009-11-16 

Dnr 2009/505 045 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag 

att kommunen tecknar borgen så som för egen skuld till Tingryds Rid- och 
Körklubb för det lån om 300 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, som föreningen avser att upptaga, 

att borgensåtagandet gäller i 5 år från och med tmderteclmandet och att 
föreningens amorteringstakt på lånet ska vara högst 10 år, 

att foreningen skall utnyt1j a eventuella andra möjligheter till 
investeringsbidrag och att föreningen om sådant erhålls skall använda 
bidraget till extra amortering av lånet, 

att föreningen ska lämna ekonomiska rappmt till kommunens 
ekonomiavdelningminst en gångper år. 

Exp. 
· Ekonomiavdelningen 
Tingryds Rid- och Kärldubb 

tch:agsbestyrkande 
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-Wrl!)T. d .. mgscy s 
· kommun 

ANMÄLAN A V DELEGERINGSBESLUT 

fattade med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2009-01-19 §5 
punkt 2.4 i delegationsförteckningen. 

Ärende: Beslutsdatum 

Underskrift av borgensåtagande 300 000 kr avseende Tingsryds 2010-04-08 
Rid- och körklubb i enlighet med beslut~,,g9QQ,:f4t92§7!§1!$~n§~? 
bilaga. · · 

Delegat: 
Arne Karlsson 

l 
.. j: 
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Ärende nr 23 

Utökad borgensram 
gällande checkräkningskredit för 
Tingsryds Energi AB 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL. 25 "? ~: ·. Tingsryds 
y · kommun ljl ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 43 

Utökad borgensram gällande checkräkningskredit för Tingsryds 
Energi AB 

2015/65 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Tingsryds Energi beviljas utökning av borgensram med 3 000 000 kr. 

2. Tingsryds kommun ingår borgen så som för egen skuld för Tingsryds 

Energi AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 60 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB (TEAB) har en checkräkningskredit om 3 000 000 kr 
hos Nordea. Krediten används främst för dagstäckning av 
leverantörsutbetalningar. Kreditgivaren Nordea har framfört önskemål om 
kommunal borgen för denna kredit. 

Aktuell borgensram för TEAB uppgår till 57 000 000 kr 
(kommunfullmäktige§ 114, 2014-08-28). En utökning av borgensramen 
med 3 000 000 kr skulle således ge behov av en borgensram om 60 000 000 
kr. 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föreslår att utökning av borgensramen 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-01-22 

l Utdragsliestyrkande 
42



Ärende nr 24 

Utökad borgensram gällande 
checkräkningskredit för 
Stiftelsen Kommunhus 

43



ro. ~l GJTing~ryds 
· JJ J ~kommun SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

JusHmLre· · 

§44 

Utökad borgensram gällande checkräkningskredit för stiftelsen 
Kommunhus 

2015/67 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Stiftelsen Kommunhus beviljas utökning av borgensram med 
5 000 000 kr. 

2. Tingsryds kommun ingår borgen så som för egen skuld för stiftelsen 

Kommunhus samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 265 511 000 kr jämte därpå löpande kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kommunhus har en checkräkningskredit om 5 000 000 kr hos 
Nordea. Krediten används främst för dagstäckning av 
leverantörsutbetalningar. Kreditgivaren Nordea har framfört önskemål om 
kommunal borgen för denna kredit. 

Aktuell borgensram för Stiftelsen Kommunhus uppgår till 260 511 000 kr 
(kommun:fvllmäktige § 113, 2012-10-25). En utökning av borgensramen 
med 5 000 000 kr skulle således ge behov av en borgensram om 265 511 
000 kr. 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föreslår att utökning av borgensramen 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefDaniel Gustafsson, 2015-01-22 

·1 Utdrags6estyrkande 
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Ärende nr 25 

Utökad borgensram gällande 
checkräkningskredit för 
Tingsryds Industristiftelse 
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/ (!JTmgsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 f)j ·J.I{· kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 45 

Utökad borgensram gällande checkräkningskredit Tingsryds 
industristiftelse 

2015/66 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Tingsryds industristiftelse beviljas utökning av borgensramen med 

5 000 000 kr. 

2. Tingsryds kommun ingår borgen så som för egen skuld för Tingsryds 

industristiftelse samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 23 531 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Industristiftelsen har en checkräkningskredit om 5 000 000 kr hos Nordea. 
Krediten används främst for dagstäckning av leverantörsutbetalningar. 
Kreditgivaren Nordea har framfört önskemål om kommunal borgen för 
denna kredit. 

Aktuell borgensram för Industristiftelsen uppgår till 18 531 000 kr 
(kommunfullmäktige§ 132, 2012-11-29). En utökning av borgensramen 
med 5 000 000 kr skulle således ge behov av en borgensram om 23 531 000 
kr. 

Ekonomichef Daniel Gustafsson fareslår att utökning av borgensramen 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-01-22 

l UtdragsbestyrKande 
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Ärende nr 26 

Beslut om taxor och avgifter 
• Inom 

•• 
RäddningstjänstenOstra Kronoberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 ~Tingsryds 
\;!!J kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

l;v 

§nr 14 

Beslut om taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2014/695 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta 

l. Tingsryds kommun fastställer taxor och avgifter inom. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg enligt direktionens beslut§ 41, 
2014-12-11. 

2. Beslutet gäller för år 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg föreslår 

förändrade taxor och avgifter inom räddningstjänsten och har lämnat över 

ärendet för beslut i medlemskornmunerna. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg,§ 41, 2014-

12-11 

'VV\/ l Utdragsbestyrkande 
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Justeras 

Bilaga Ks Au § 14 2015-01~19 

RÄDDNINGST JÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (19) 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

l .... ,.., :. 
! .. ·;]~.f ,.~.' 
~ ,, .' •. 71...f 
1 ; 

§ 41 Dm. 2014/229 050 L~.f!o~f.?__[_~,J 
2015 års taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2014 är -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxan för 2015. 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Yrkande 
Per Ragnarson (C) yrkar att kostnaden för transpaltfordon ändras från två kronor ' 
per kilometer till tre kronor per kilometer. 

Direktionen beslutar 

att ändra taxan i enlighet med Per Raguarssons yrkande, samt 

att överlämna nedanstående taxor och avgifter inom räddningstjänsten för 2015 
till medlemskommunerna för fastställande. 

Taxor och avgifter 2015 

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning 

A. PERSONALKOSTNAD 

B. 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Personalkostnad, limdebitering oavsett veckodag 
och tidpunkt, gäller även svets- och säkerhetsvakt 

TRANSPORTKOsTNAD 

Lätt fordon 

Tungt fordon 

Tungt släpfordon kopplat till tungt fordon. 

Terrängfordon (mindre) 

Vattentransport 

C. HÄVARE 

l. 

2. 

Kostnad l :a timmen 

Följande timmar 

D. PUMPNING 

l. 

2. 

3. 

4. 

Länspump 

Motorspruta klass I 

Motorspruta klass II 

Motorspruta klass III 

Utdragsbestyrkande 

500 kr per tim 

3 kr per km 

3 kr per km 

3 kr per km 

21lkr pertim 

enl särskild taxa 

770kr 

617kr 

199 kr per tim 

199 kr per tim 

302 kr pertim 

376 kr pertim 

/ J 7 lt\ 'R r JJ f1n n i A fj( (lAM J 

Minsta kostnad 

80 kr 

441 kr 

38 kr 
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Justeras 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 41 forts Dnr. 2014/229 050 

E. ANDNINGSSKYDD 

Luftfyllning 

l. Tryckluftstub 150 atö 201 120 kr 

2. Tryckluftstub 150 atö 401 142 kr 

3. Tryckluftstub 200 5-71 102 kr 

4. Tryckluftstub 200 10-141 120 kr 

5. Tryckluftstub 200 201 120 kr . 

6. Tryckluftstub 200 401 170 kr 

7. Tryckluftstub 300 3-141 120 kr 

Kontroll 

8. Kontroll ochjustering 206kr 

9. Reparation (exkl reservdelar) 405 kr perlim 

F. SLANGARBETEN 

l. Tvättning, torkning 142kr 

2. Lagning 46 kr per hål exkllagningslapp 

3. Omkoppling 142 kr per st exkl hylsa 

4. Byte av packning 63 kr per st exkl packning 

G. UTHYRNING A V MATERIAL Minsta kostnad 

l. Utgår 

2.1 Båt 251 kr exkl transp. kostnad 

2.2 Båt med motor 307kr exkl transp. kostnad 

3. Elgenerator <2kW 40 kr 385 kr 

<5kW 52 kr 489 kr 

>5kW 69kr 692kr 

4. Grenrör 69 kr 

5. Handbrandsläckare 69 kr exkl. omladdning 

6. Luftbehållare 80kr exkl. fyllning 

7.1 Länspump, el 23 kr pertim 154kr 

7.2 Länspump, bensin 28 kr pertim 233 kr 

8. Rökfläkt 40 kr pertim 385 kr 

9. skarvstege 69 kr per del 

10.1 Slang, klass I 199 kr per längd 

10.2 Slang, klass II 120kr per längd 

11. Stålrör 69 kr 

12. Tryckluftsapparat 40 kr pertim 385 kr 

13.1 Vattencontainer 251 kr perdag 

14. Vattensugare 23 kr perlim 154kr 

/ . .r'/' Utdragsbestyrkande 
<:- [i l <A(I/ f;:."";:'"': vv '"rJ.~ .' l l' 
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Justeras 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTJONEN 2014-12-11 

§ 41 forts Dm. 2014/229 050 

H. AUTOMATisKABRANDLARM 

l. 

2. 

Utryckning för onödigt larm 

Ingripande vid fellarm 

FÖRBRUKNINGSMATERIEL 

Absol 

Zu gol 

Engångsläns 

KOMMENTARER OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 

I TIMDEBITERING 

3 848 kr 

l 551 kr 

120 kr 

200kr 

900 kr/6 m Grundavgift 200 kr 
oavsett antal 6 m
längder 

Kommunen får ej ta ut högre avgift än vad självkostnaden är. Angivet belopp bör modifieras om 
självkostnaden är högre. 

Timdebitering kan komma attjusteras beroende på kommande löneförhandlingar. 

Påbörjad timme räknas som hel timme. 

II TRANSPORTKOsTNAD 
Kostnad enligt A! tillkommer vid Bl, 2 och 4. Kostnad enligt B2 och B3 tillkommer 
dessutom vid B4. Med lätt fordon avses personbil eller motsvarande. Med tungt fordon 
avses räddningstjänstfordon, typ brandbil. 

m HÄVARE, PUMPNING 

Transportkostnad tillkommer. 

IV UTHYRNING 

Där inget annat anges avser kostnaden dygnshyra exkl. drivmedel. Minsta kostnad= 
dygnskostnad vid uthyrning mer än ett dygn. Påbörjat dygn räknas som helt dygn och 
påbörjad timme som hel timme. Kostnad A och B kan tillkomma. För uthyrning gäller 
priserna upp till 5 dygn. Därefter sker debitering med 50 % av gällande dygnspris. 

För punkt 5 tillkommer avgift för fyllning enligt gällande marknadspriser. 

För punkt 6 och 12 tillkommer kostnad enligt E 1-7. 

Maximal hyreskostnad är nyanskaffningsvärde. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 27 

Beslut om taxa för 
tillståndshandläggning enligt lagen 
om brandfarliga varor och explosiva 
varor 

53



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 19 
1 
x filTingsryds 

)/;J \;!!:) kommun 
"# Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 15 

Beslut om taxa för tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor 

2014/695 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun fastställer taxa för 

tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor, enligt direktionens beslut§ 42, 2014-12-11. 

2. Beslutet gäller för år 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg föreslår 

förändrad taxa för tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor och har lämnat över ärendet för beslut i 

medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, förbundsdirektionen § 42, 2014-12-11 
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Justeras 

Bilaga Ks Au § 15 2015-01-19 ;;Lo t v; r:/t.r l ro 
RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 42 Dnr. 2014/231 050 

2015 års taxa for tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

Taxan baseras på samma grundbelopp som vid tillsyn och därutöver ett styckpris 
beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. 
I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, 
platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. 

Beslutsunderlag 
Taxa for tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Direktionen beslutar 

att överlämna nedanstående taxa för tillståndshandläggning av brandfarliga och 
explosiva varor för 2015 till medlernskommunema för fastställande. 

Taxa for handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor 

Nytt tillstånd Förlängning av 
Grundbelopp + tillstånd 

Grundbelopp + 
Anläggning för kommersiellt 
ändamål 
Hantering i cistern 
l enhet 3 867:- 1487:-
2-4 enheter 5 355:- 1487:-
5, eller fler enheter 7 735:- 1487:-
Lösa behållare 
V=<250 l ~as/1000 l vätska 2 975:- 1487:-
inomhus 
V=>250 l gas/l 000 l vätska 4 165:- 2 380:-
inomhus 
V=<lOOO l gas/3000 l vätska 2 975:- l 487:-
utomhus 
V=> l 000 l gas/3000 l vätska 4 165:- 2 380:-
utomhus 
Anläggningför fastighets 
husbehov 
Vid vånnecentral (cistern) 2 677:- Endast 

gll.lndbelopp_ 
Vid en- och tvåbostadshus l 487:- Endast 

grundbelopp 
Permanent hetarbetstillstånd Endast grundbelopp 
B_yte av ägare/innehavare Endast grundbelopp 
Mindre ändring i gällande Endast grundbelopp 
tillstånd 
Avslag Endast grundbelopp 

Särskilt komplicerade* och speciella ärenden eller besiktningar som inte återfinns i 
tabellen debiteras per timma. *)Exempelvis områdestillstån d, transporter i 
rörledningar ~te. 

Utdragsbestyrkande 

&ta ~~'ddvWt&~ 
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Justeras 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

§ 42 forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-11 

Dnr. 2014/231 050 

Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor 

Tillstånd for hantering av explosiv vara i mindre omfattning. 
< 5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 
5 - 60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

Tillstånd till hantering av explosiv vara i större omfattning 
>60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av 
en föreståndare 

För godkännande av föreståndare utöver en person 

Överföringstillstånd 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 

Utdragsbestyrkande 

Sida 8 (19) 

500:-

l 000:-

2 000:-

3 000:-

500:-

500:-
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

TAXA 

Handläggare Diarienummer 

Per Pettersson Dnr. 2013/165 050 

Justeras 

2014 års taxa för tillståndshandläggning enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor 

Taxan baseras på sarmua grundbelopp (l 240 la') som vid tillsyn och därutöver ett 
styckpris beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. 
I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, 
platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. 

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd 
Grundbelopp + Grundbelopp + · 

Anläggning för 
kommersiellt 
ändamål 
Hantering i cistern 
l enhet 3 867:- l 487:-
2-4 enheter 5 355:- l 487:-
5, eller fler enheter 7 735:- l 487:-
Lösa behållare 
V=<250 l gas/1000 2 975:- l 487:-
l vätska inomhus 
V=>250 l gas/1000 4 165:- 2 380:-
l vätska inmnhus 
V=<lOOO l 2 975:- l 487:-
gas/3000 l vätska 
utomhus 
V=>lOOO l 4 165:- 2 380:-
gas/3000 l vätska 
utomhus 

Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Handläggare 

TAXA 

Diarienummer 

Per Pettersson Dnr. 2013/165 050 

Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd 
Grundbelopp + Grundbelopp + 

Anläggning för 
fastighets 
husbehov 
Vid värmecentral 2 677:- Endast grundbelopp 
(cistern) 
Vidd en- och l 487:- Endast grundbelopp 
tvåbostadshus 
Pe1manent Endast grundbelopp 
hetarbetstillstånd 
Byte av Endast grundbelopp 
ägare/innehavare 
Mindre ändring i Endast grundbelopp 
gällande tillstånd 
Avslag Endast grundbelopp 
Särsldlt 
komplicerade* och 
speciella ärenden 
eller besiktningar 
som inte återfinns i 
tabellen debiteras 
per timma. 
*)Exempelvis 
områdestillstånd, 
transporter i 
rörledningar etc. 

Justeras Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

TAXA 

Handläggare Diarienummer 

Per Pettersson Dnr. 2013/165 050 

Justeras 

Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor 

Enligt de förändringar som gjmis beträffande lagstiftning ska taxan för hantering av 
denna ärendetyp motsvara självkostnadspris, dvs. den skall vara kostnadsneutraL 
Taxan som användes av polismyndigheten var haftigt subventionerad av 
skattemedel. En höjning tillnivå "kostnadsneutral" i ett steg bedöms inte vara 
möjlig. Nedan angiven taxa föreslås gälla till dess att länsgemensam taxa inom 
Kronobergs län tagits fram. 

Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre 
omfattning. 500:-
.:::;_5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en 
föreståndare 
Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 
5 - 60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en l 000:-
föreståndare 
Tillstånd till hantering av explosiv vara i större 
omfattning 2 000:-
>60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en 
föreståndare 
Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive 
godkännande av en föreståndare 3 000:-
För godkännande av föreståndare utöver en person 500:-
Överföringstillstånd 500:-

Beslutad 2013-11-27 

Reviderad 
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Ärende nr 28 

2015 års taxa för 
tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och 
tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 ~Tingsryds 
~ \;!!J kommun 

Y l Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 16 

Beslut om taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 
tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

2014/695 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun fastställer taxa för tillsyn 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE), enligt direktionens beslut § 

43, 2014-12-11. 

2. Beslutet gäller för år 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg föreslår 

förändrad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 

tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och har 

lämnat över ärendet för beslut i medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, förbundsdirektionen § 43, 2014-12-11 
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Justeras 

2015-01-19 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

L;Lo;yc;CJs-t·ro 
Sida 9 (19) <'6 

)~ 
FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

.""P 

f,.~?(~; 

§ 43 Dm. 2014/230 050 

2015 års taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Taxan utgörs av ett grundbelopp om l 240 kronor (år 2014). Avgiften innefattar 
förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid 
utöver grundbel6ppet debiteras detta per påbörjad halvtimma med 310 kronor 
(2014). . 

Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2014 är -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxån får 2015. 

Beslutsunderlag 
Taxa för tillsyn 2015 

Yrkande 
Patrick Sthålgren (M) yrkar att räddningschef Per Pettersson får i uppdrag att gå 
igenom och j äroföra räddningstjänstens taxa med medlemskommunemas taxor. 
Resultatet ska redovisas för direktionen under våren i god tid före budgetarbetet. 

Per Ragnarson (C) yrkar att det ska vara ett förtydligande i taxan om att påbö1jad 
halvtimme debiteras med 31 O kronor. 

Direktionen beslutar 

att i enlighet med Patrick Sthålgrens (M) yrkande uppdra åt räddningschefPer 
Pettersson att gå igenom ochjämföra räddningstjänstens taxa med 
medlemskommunemas taxor samt att redovisa resultatet för direktionen under 
våren i god tid före budgetarbetet 

att i enlighet med Per Ragnarsons (C) yrkande göra tillägget att påbörjad 
halvtimme debiteras med 31 O kronor, samt 

att överläinna nedanstående taxa för tillsyn under 2015 till medlemskommunem~ 
får fastställande. 

Taxa för tillsyn 2015 
Grundbelopp: l 240 kronor 
Tid därutöver: 620 kronor/timme 
Påbö1jad halvtimme: 310 kronor 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 

bSl/ 
Utdragsbestyrkande " 

ww ~vit~J 
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Handläggare 

Per Pettersson 

TAXA 

Diarienummer 

Dnr. 2013/164 050 

2014 års taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 
tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan utgörs av ett grundbelopp om 1.240 kronor (år 2013). Avgiften innefattar 
förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid 
utöver grundbeloppet debiteras detta per påbö1jad halvtilmna med 31 O kronor 
(2013). Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2013 är -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxan för 2014. 

Taxa för 2014 
Grundbelopp: 1.240 x 0,0% = 1.240 kr 
Tid därutöver: 620 x 0,0 % = 620 kr/tim 

Beslutad 
Reviderad 
Reviderad 

2010-10-07, § 46 
2010-12-01, §55 
2011-11-30, § 32 
2013-11-27, § 44 
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Ärende nr 29 

Beslut om taxa för 
instruktör inom 

•• 
RäddningstjänstenOstra Kronoberg 
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~Tingsryds 
~kommun 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-19 

§nr 17 

Beslut om taxa för instruktör inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

2014/695 170 

Kommunstyrelsens arbetsutsl{Otts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige i Tingstyds kommun fastställer taxa för 

instruktör inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg, enligt 

direktionens beslut§ 44,2014-12-11. 

2. Beslutet gäller för år 2015. 

Beskrivning av ärendet 

21 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg föreslår 

förändrad taxa för instruktör inom räddningstjänsten och har lämnat över 

ärendet för beslut i medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, förbundsdirektionen § 44,2014-12-11 

~\j 
l Utdragsbestyr kanile 
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Beslut Ks Au § 17 2015-01-19 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

r2utct/ & 1 f !]::? 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 44 Dnr. 2014/232 050 

2015 års taxa för instruktör 

Taxan får instruktör utgörs av ett grundbelopp om 620 kronor per timme 
(år 2014). 

Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2014 ät -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxan för 2015. 

Beslutsunderlag 
Taxa får instruktör 2015 

Yrkande 
Patrick Sthålgren (M) yrkar att räddningschefPer Pettersson får i uppdrag att gå 
igenom ochjärnfåra taxan med medlemskommunernas taxor. Resultatet ska 
redovisas för direktionen under våren i god tid före budgetarbetet. 

Direktionen beslutar 

att i enlighet med Patrick Sthålgrens (M) yrkande uppdra åt räddningschef 
Per Pettersson att gå igenom ochjämföra räddnings1jänstens taxa med 
medlemskommunernas taxor samt att redovisa resultatet för direktionen under 
våren i god tid fåre budgetarbetet, samt 

att överlämna nedanstående taxa för instruktör under 2015 till 
medlemskommunema för fastställande. 

Taxa för instruktör 2015 
620 kronor/timme 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kornmun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kornmun 

Utdragsbestyrkande 

~(/\ 'lAi'i -k.LvW\ ~ 
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Ärende nr 30 

Lekplats vid 
Björkvalla lP, Väckelsång 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 19 

Förslag på mottagande av gåva gällande lekutrustning tilllekplats vid 
Björkvalla lP, Väckelsång 

2014/496 332 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

l. Tingsryds kommun tar med tacksamhet emot gåva gällande 

lekutrustning tilllekplats vid Björkvalla IP, Väckelsång. 

2. Ansvaret för framtida underhåll och drift för lekplatsen överförs till 
samhälls byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Lions i Tingsryd, Jålek Väckelsång har muntligt erbjudit 

sig att bekosta inköp av lekutrustning tilllekplatsen vid Björkvalla i 

Väckelsång. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar 

emot gåvan och att kommunen står för anlåggandet av lekplatsen samt 
framtida underhåll. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämnden§ 148, 2014-12-03 
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Bilaga Ks Au § 19 2015-01-19 
;lotLijy9~ ] 31-

Justerande a 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 

2014-12-03 

Kof § 148 Dm2014/43 820 

Lekplats vid Björkvalla IP, Väckelsång 

Centerpartiets skrivelse, Lekplats vid Björkvalla i Väckelsång, har 
översänts från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Representanter för Lions Tingsryd och Jålek, Väckelsång har muntligt 
erbjudit sig att gemensamt bekosta inköp av lekutrustningen tilllekplatsen 
vid Björkvalla i Väckelsång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till kommunstyrelsen, Lekplats vid Björkvalla i Väckelsång 
2014-09-25. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kornmunstyrelsen att Tingstyds kornmun tacksamt mottager gåva 
från Lions Tingsryd och Jålek, Väckelsång omfattande lekutrustning till 
lekplatsen vid Björkvalla i Väckelsång samt 

att kommunen står för anläggandet och framtida underhåll av lekplatsen. 

Exp. 
Kommunstyrelsen 

r/ 
Utdragsbestyrkande . 
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;Lot~vtj V <f(, 5 3 L 

~ J~ :l s-y9--ot{ 

ENTERPARTIE 

20140925 

Skrivelse till kommunstyrelsen 

Leliplats vid Björkvalla i Väckelsång 

Lekutrustningen vid den kommunala lekplatsen vid Björkvalla i Väckelsäng ska enligt beslut i 
Kultur- och Fritid tas bort eftersom den är utdömd. Ansvaret för denna lekplats i Väckelsång 
sorterar under Kultur-och Fritidsnämnden medan övriga lekplatser väster sida om väg 27 
åvilar Samhälls byggnadsnämnden. Ansvaret för lekplatserna bör ligga under samma nämnd 
för att underlätta både översyn och skötsel av dessa. · 

Lekplatsen vid Björkeborg är den enda öster om väg 27 och vi anser att det är viktig att den 
finns levar. Den fyller ett stort behov bland rumat när det är evenemang på idrottsplatsen och 
aktiviteter i Björkeborg. V äckelsång är ett srunhälle där befolkningen ökar. Närheten till 
Växjö och bra kommunikationer gör att många barnfamiljer väljer Väckelsång. 

Vi i Centerpartiet anser att det ska finnas en lekplats öster om väg 27 och då är befintlig plats 
ett bra val. Där finns gräsytor och det finns staket runt den. Vilket gör att barn kan leka utan 
risk for att de springer ut på vägen. 

Vi anser därför 

att kommunen tar sitt ansvar och upprustar lekplatsen vid Björlcvalla i Väckelsång och 

att ansvaret för lekplats vid Björkvalla övergår till Samhällsbyggnadsnämnden 

För Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Anna Johansson Cecilia Cato 

Mikael Andersson Britt-Louise Berndtsson 

~Gf]&ihO/FJ'. 
Eva Hagelberg Maria Petersen 

~ 

72



Ärende nr 31 

Information om protokoll från 
Tillgänglighetsrådet 2014-11-12 
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~Tingsryds 
'\!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 22 

Information om protokoll från Tillgänglighetsrådet 2014-11-12 

2014/104 748 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet redovisar sitt senaste sammanträdes protokoll får 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2014-11-12 

l Utdragsbestyrkande 

27 
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Bilaga Ks Au § 22 2015-01-19 

TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Onsdag den 12 november 2014, kl. 13.00-15.00 

Närvarande Mikael Jeansson, kommunstyrelsen, ordförande 
Kenneth Gö1iz, socialnämnden 
Gunde Gustavsson, Hörselskadades förening 
Wivi-Anne Månsson, NHR 
Karl-Gustav Sjökvist, samhällsbyggnadsnämnden 
Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder 

Övr deltagande Jörgen Wijk 

Utses att 
justera 

Justeringens 
plats och tid 

Ordforande 

Justerande 

sekreterare 

Wivi-Anne Månsson 

-Fggatan 12, den 29 december kl 13.00 
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TR § 16 Föregående protokoll 

Mikael Jeansson läser upp föregående sammanträdes protokoll. 

En återkoppling görs gällande tillgänglighet i Holken, Yxnanäs. Håkan 
Gustafsson, Tingsrydsbostäder, har uppfattningen att vägledning finns i 
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Om brist påtalas åligger det 
fastighetsägaren att åtgärda och Bygg- och miljöavdelningen att följa upp. 

Gtmde Gustavsson gör återkopplingen att landstingets hörselpedagog anlitas för 
att utbilda hörselombud i kornrnunema. SKL och hörcentralen är också 
behjälpliga med viss insats. Hörselskadades förening ska komrna överens med 
socialchef Katarina Carlzon vilka som är aktuella för utbildning under våren 
2015. 

Ett förtydligande görs också att det i vissa kommuner finns hörsel- och 
syninstruktörer, som exempel nämns att det finns en tjänst på 20% i Växjö 
kommun. Dessa har en fördjupad ktmskap jämfört med hörselombudet 

TR § 17 Tillgänglighetsbarometern 

En återkoppling görs på nämndernas arbete med de frågor som fim1s med i 
enkätundersökningen Tillgänglighets barometern. På fråga 2 ska svaret vara att 
ordförande i Tillgänglighetsrådet är vice ordförande i kommunstyrelsen och 
rapporteringsansvarig där. Vad gäller tillgänglighet i affärslokaler nämner flera 
närvarande de "sju pärmar" som tidigare ordförande Egon Karlsson hade. 
Lämnades den till Hjäti- och lungsjukas förening, eller till den ordförande som 
korn efter honom i rådet? På fråga 7 är svaret att kommunen erbjuder 
sommatjobb till de funktionshindrade som söker arbete hos kommunen. Det 
finns däremot ingen riktad satsning mot den målgruppen. Vad gäller fråga 8 
uppmanar Tillgänglighetsrådet kommunstyrelsen att driva frågan om 
upprättande av en strategi för att anställa personer med funktionshinder. På fråga 
14 görs återkopplingen att det numera finns en iordningsställd plats vid 
Mårslyeke för en ramp. Den kommer att sättas i sjön nästa badsäsong. 

Beslut: Tillgänglighetsrådet uppmanar kommunstyrelsen att driva frågan om 
upprättande av en strategi för att anställa personer med funktionshinder. 

TR § 18 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och 
nämndsrepresentanter 

Wivi-Anne Månsson påtalar att Hembygdsgården i Yxnanäs inte är tillgänglig 
för personer med rullstol, vilket blev tydligt i samband med konst- och 
hembygdsrundan. Toaletten fungerade inte heller. Hembygdsgården har fått 
bidrag för att renovera för ökad tillgänglighet enligt uppgift. Fråga ställs till 
kultur- och fritidsnämnden om detta. 

Karl-Gustav Sjökvist, samhällsbyggnadsnämnden, påtalar att gamla spän·ar vid 
cykelleden som kmnrner att gå under namnet Sydostleden, kan ha för små 
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utrymmen för permobiler. Det påtalas vid mötet att Marit vid 
Handikapprörelsens kunskaps- och idecentrum kan ha kunskap om detta. 

Britt-Louise Berndtsson har en fi·åga om en väg till höger vid den västra infarten 
till Rävemåla, mittemot vägen in till byn. Frågan har också tagits upp på 
kommunstyrelsen. Vet någon om Trafikverket har tillskrivits i frågan? 

Det väcks förslag om att frågor om tillgänglighet kan komma upp till 
kommunfullmäktige då utrymme finns. En föreläsare kan bjudas in på tips från 
Ide och kunskapscentrum och resultat kan presenteras gällande 
Tillgänglighets barometern. 

Gunde Gustavsson har uppfattat från en föreningsmedlem att det är för trångt 
vid toaletterna vid det nya äldreboendet Örnen. Socialnämndens ordförande 
Kenneth Gö1iz uppger att socialnämnden var vid Örnen och att fel som påpekats 
är vidgjorda. Detta bekräftas av Britt-Louise Berndtsson, Tingsrydsbostäder. 

TR § 19 Övriga frågor 

Det beslutas att nästa sammanträde hålls den 16 februari ld. 13.00 -- 15.00. 
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Ärende nr 32 

Hemställan om 
borgerlig vigselförrättare 
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// ~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 48 

Hemställan om borgerlig vigselförrättare 

2015176 112 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen hemställer om att Mikael Jeansson förordnas till 
vigselförrättare i Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Flera av de ledande förtroendevalda i Tingsryds kommun innehar uppdraget 

som borgerlig vigselförrättare. Kommunstyrelsen föreslås hemställa om att 
den nytillträdde ordföranden i kommunstyrelsen förordnas till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

skrivelse i ärendet daterad 2015-01-29 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 33 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 34 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 35 

Ärenden enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll från 
sammanträdena 
2015-01-19 och 2015-02-02 
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Ärende nr 36 

Rapport om hållbar ekonomi 

87


	Ärende 18. Motion angående studentlägenheter. S, 1. 
	Ärende 19. Motion om införande av en dag med vegetarisk mat. S, 5. 
	Ärende 20. Motion om att revidera kostpolicyn. S, 11. 
	Ärende 21. Motion om att anlägga väderskydd vid busshållplatsen vid Örmoskolan. S, 17. 
	Ärende 22. Ansökan om förlängd borgen för Tingsryds Rid- och Körklubb. S, 21. 
	Ärende 23. Utökad borgensram gällande checkräkningskredit för Tingsryds Energi AB. S, 41. 
	Ärende 24. Utökad borgensam gällande checkräkningskredit för Stiftelsen Kommunhus. S, 43. 
	Ärende 25. Utökad borgensram gällande checkräkningskredit för Tingsryds Industristiftelse. S, 45.
	Ärende 26. Beslut om taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg. S, 47. 
	Ärende 27. Beslut om taxa för tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga varor och explosiva varor. S, 53. 
	Ärende 28. 2015 års taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga varor (LBE). S, 61.
	Ärende 29. Beslut om taxa för instruktör inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg. S, 65. 
	Ärende 30. Lekplats vid Björkvalla IP, Väckelsång. S, 69. 
	Ärende 31. Information om protokoll från Tillgänglighetsrådet 2014-11-12. S, 73. 
	Ärende 32. Hemställan om borgerlig vigselförrättare. S, 79. 
	Ärende 33. Återrapportering av kurser och konferenser. S, 81. 
	Ärende 34. Kommunledningsförvaltningen informerar. S, 83. 
	Ärende 35. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdena 2015-01-19 och 2015-02-02. S, 85. 
	Ärende 36. Rapport om hållbar ekonomi. S, 87. 



