
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Som angavs i ursprunglig kallelse till sammanträdet: 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Här följer lista för kompletterande ärenden som behandlas vid det extrainsatta sammanträdet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen den 16 mars. 

Ärende 

19. Ansökan om investeringsbidrag för stiftelsen 
Kurre bo 

20. Projekttjänst för utvecklingen av 
lärlingsutbildningen vid Wasaskalan 

21. Metod för politikernas medborgardialog 

22. Information om medborgardialog gällande hållbar 
ekonomi 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

Föredragande 
tjänsteman 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 

Anteckningar 



Ärende nr 19 

Ansökan om investeringsbidrag 
för 
Stiftelsen Kurrebo 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsforvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKEIVELSE 1(1) 

2015-03-10 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om investeringsbidrag för stiftelsen Kurrebo 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar investeringsbidrag om 100 000 kr till Stiftelsen Kurrebo. 

2. Finansiering sker genom att 2015 års verksamhetsbidrag till stiftelsen Kurre bo minskas med 
motsvarande belopp. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsen Kurreho har i skrivelse ansökt om bidrag för investeringskostnader avse
ende panna och luftvärmpump (103 302 kr) som installerades under 2013-2014. Enligt uppgift 
från styrelsen och revisorn är bidraget en förutsättning för att det egna kapitalet i stiftelsen ska 
vara positivt i 2014 års bokslut. 

Finansiering av bidrag kan ske inom kommunens budget genom minskning av 2015 års verk
samhetsbidrag till stiftelsen. Detta förutsätter en lägre verksamhetsnivå i stiftelsen under 2015 
jämfört med tidigare år. 

Diskussioner pågår kring den framtida verksamheten. I arbetet med Hållbar ekonomi har för
säljning av fastigheten lyfts fram som en möjlig åtgärd. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om investerings bidrag, Styrelsen för stiftelsen Kurrebo, 2015-02-15 

Nämndens/styrelsens beslut ska skiclms till 
Stiftelsen Kurrebo 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-p ost/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsen 

i Tingsryds kommun 

Ansökan om investeringsbidrag 

Under sommaren 2013 och våren 2014 installerade stiftelsen Kurrebopanna 

och luftvärmepump i röda huset till en kostnad av 103 302 kronor. Detta för att 

kunna erbjuda varmvatten till anställda vid dusch samt till Bed & 

breakfastgäster. Faktura och utdrag ur bokföringen bifogas. Tidigare 

värmepanna var defekt och ur funktion. styrelsen ansöker nu om ovanstående 

investeringskostnad. Tingsryds kommun har under den sistlidna 

mandatperioden bidragit med kostnad för ny avloppsanvändning. 

Värmepumpsanläggningen är också den en fastighetprishöjande investering. 

Kurreboden 15 februari 2015. 

styrelsen för stiftelsen Kurrebo 
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Ärende nr 20 

Projekttjänst för 
utveckling av lärlingsutbildningen 
vid Wasaskalan 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

2015-02-28 

Till 
Kommunfullmäktige 

Projekttjänst för utvecklingen av lärlingsutbildningen på Wasaskolan 

Rektor på W asaskolan har sökt och erhållit statbidrag för utveckling av lärlingsutbild
ningen på skolan. statsbidraget är på 565.000 kr och skall användas under år 2015. 
Summan skall bl a täcka lönekostnaden för en person som under året skall arbeta med 
att utveckla möjligheterna för elever på yrkesprogrammen att delta i lärlingsutbildning
en. 

Att utveckla lärlingsutbildningen är en viktig strategisk fråga för både W asaskolan och 
Tingsryds kommun. 

Rektor har kontakt med en intressant och lämplig person för uppgiften och vill så snart 
som möjligt anställa den här personen. Tjänsten är på 100% och avser mars-december 
2015. Finansieringen är klar genom statsbidraget. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Reldor på W asaskolan får projektanställa en person för 
att arbeta med att utveckla lärlingsutbildningen på Wasaskolan. Lönekostnaden finan
sieras genom erhållet statsbidrag. 

~~ 
Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-postlhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

;)A 
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Ärende nr 21 

Metod för 
politikernas medborgardialog 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Pia Steinbach Mastenstrand 
0477 44210 
Pia.steinbach@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2015-03-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Metod för medborgardialog 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner metod för medborgardialog i Tingsryds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialogen ska se 
ut för uppdraget hållbar ekonomi. För att få till ett kontinuerligt, strategiskt arbete för 
den politiska organisationen att främja demokrati, delaktighet och dialog med medbor
garna bör det finnas en metod som även fortsättningsvis kommer att användas får med
borgardialogen i Tingsryds kommun. Medborgardialog ska ske enligt de principer som 
fastställts i 3D-projektet. 

Ärendets beredning 
Metoden för medborgardialog kommer att ligga till grund för Tingsryds kommuns fram
tida medborgardialog. 

Beslutsunderlag 
Metod för medborgardialog 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Pia Steinbach Mastenstrand 
EvaPalmer 

Pia Steinbach Mastenstrand 
Informationschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Metod för politikernas medborgardialog 

Syfte 
Medborgardialogen ska syfta till att politiker ska inhämta kunskap om vad medhorgama i 
Tings1yds kommun har för synpunkter gällande prioritel'lngar och synpunkter inom olika 
områden/sakfi·ågor. Medborgardialogen ska ge tömtsättningar för att skapa lättillgängliga 
forum for dialog mellan politiker och medborgare samt främja medborgarnas möjlighet till 
delaktighet i olika frågeställningar 

Medborgardialogen är inte en politisk debatt, utan är en metop för att inhämta kunskap om 
in ed borgarnas åsikter i olika fi·ågor. 

Medborgardialog ska ske enligt de principer som fastställts i 3D-projektet. 

Intervall för dialogmöten 
Medborgardialogen hålls årligen vid två tillfållen, en gång i 11pril och en gång i oktober. 

Mötesplatser 
Vid de två årliga medborgardialogema ska mötena hållas på tre olika platser i kommunen. 

April: Tingsryd, Urshult, och Rävemåla 
Oktober: Väckelsång~ Linnetyd och Ryd 

Marknadsföring 
Marknadsföring av dialogmötena ska ske via kOJmnunens hemsida, facebook och intranät samt via 
lokal media. 

Anmälan 
Respektive nämnd ska inför behov av medborgardialog amnäla detta titl kommun chefen. Anmälan 
ska ske i god tid före medborgardialogsmötena. 

· Inför aprilmötet ska anmälan ha skett i december året före, 
inför oktobennötet ska anmälan ha skett i maj innevarande åt\ 

Mall 
Fl'amtagen mall ska användas inför medbm:gardialogsmötena. 

Ägare 
KS: s presidium är ägare av tnedborgardialogen. 
Utförare: Kommunchef, informationschef och ntvecklingschef. 

Inbjudna deltagare 
Medborgardialogen är politikernas arena, det är alltid de som driver och ansvarar fål' medborgar
dia logen. Jnför och under vmje medborgardialog kan eventuellt salckumlig medverka. 

Dokumentation 
Dialogmöten ska alltid dokume11teras. Detta innebär att flera tjänstemän måste medverka vid de 
olika dialogmötena. Dolcumentatörerna ska ej delta i diskussionen. 

Metod 
Olika fi·ågeställningat' kräver olika inetoder. Tillvägagångssättet anpassas fcir vmje enskilt dialog
möte. 
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Ärende nr 22 

Information om medborgardialog 
gällande hållbar ekonomi 

11



~Tingsryds 
'\!!) kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

JörgenWijk 
0477 44114 
jorgen.wijk@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2015-03-11 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Information om medborgardialog 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
KommunchefLaila Jeppsson föreslås få i uppdrag att ta fram en plan för medborgardia
log i ärendet om hållbar ekonomi. Ärendet behandlas under punkten 12 vid kommunsty
relsens sammanträde den 16 mars. Informationschef Pia Steinbach Mastenstrand och 
chef för utvecklingsavdelningen Eva Palmer har tagit fram ett förslag till hur medbor
gardialogen kan hållas i ärendet. Eftersom dialogen föreslås påbörjas redan i april må
nad redovisas den redan nu för kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har handlagt ärendet. 

Beslutsunderlag 
Punkt 12 vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars - Uppdrag om utredningar 
för en hållbar ekonomi samt inledande av medborgardialog 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Informationschefen 

Jörgen Wijk 

Kommunselcreterare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Medborgardialog, hållbar ekonomi april 2015 

Syfte 
Medborgardialogen ska syfta till att politiker ska inhämta kunskap om vad medborgama i 
Tingsryds kommun har för synpunkter gällande prioriteringar om framlagda besparingsför

slag samt skapa delaktighet. Medborgardialogen ska också syfta till att skapa en förståelse 
kring komplexiteten och nödvändigheten av att prioriteringar måste göras i arbetet med 

hållbar ekonomi. 

Medborgardialogen är inte en politisk debatt, utan är en metod för att inhämta kunskap om 

medborgamas åsikter i olika frågor. 

Medborgardialog ska ske enligt de principer som fastställts i 3D-projektet. 

Tidsplan 
Sammankomstema i de tre olika områdena ska ske under en och samma vecka under april 
månad. 

Platser 
Tingsryd, Urshult och Rävemåla. 

Program 
Vardagskvällar under april månad, kl. 18.00-21.00 

- Presentation av kvällens upplägg 
- Inledning, KSO 
- Bakgrund och sammanfattning, hållbar ekonomi 
-Bikupor 
- Gemensam sammanfattning av bikupornas samtal 
- A vs lutning och tack, KSO 

Marknadsföring 
Marknadsföring ska ske via kommunens hemsida, facebook och även via intranätet. An
nonsering ska ske i Smålandsposten och information ska också ges via kommunens upp
slag i Allehanda. Inbjudan ska även skickas till vissa föreningar. 

Metod 
För att få till en dialog där så många som möjligt kommer att kunna komma till tals föror
das gruppdiskussioner om deltagarna uppgår till max 70 personer. Gruppdiskussionerna 
följs av en gemensam sammanfattning. 

Aktiviteten inleds med en förklaring till vad som förväntas av dialogen. 
Tre frågor/ämnen ska diskuteras 

Hur vill ni att Tingstyds kommun ska se ut om tio år? Vilka områden är viktiga för 
er att de prioriteras? 
V ad anser ni vara positivt med arbetet kring hållbar ekonomi och vad anser ni kan 
förbättras? 
Utifrån de åtta strategiska prioriteringarna vad är era tankar och synpunkter kring 
dessa? 

En politiker per diskussionsgrupp håller i dialogen. 

oc11 
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Om deltagarantalet uppgår till fler än 70 personer fårordas en gemensam sittning får hela 
samlingen där två moderatorer leder och for dialogen framåt. Inläggen från deltagama var
vas med inlägg från politikerna. Oerhört viktigt att det här inte statias någon politisk debatt. 

Dokumentation . 
I varje diskussionsgrupp ska en tjänsteman närvara för att dokumentera diskussionen. 
Dessa tjänstemän ska ej delta i diskussionen. 

Kommunikationsförberedelser 
Möjliga fi·ågeställningar och fårhållningssätt till dessa ska i god tid före mötet förberedas 
och medverkande politiker och ijänstemän ska känna väl till hur dialogmötets upplägg är 
planerat. 

Tingsryds kommun besöksadress telefon f ax e-post/hem sida 

2(2) 

Box88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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