
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 
ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 
 
 
Tid: Måndagen den 4 maj 2015, kl. 08.30             
   
Plats:  Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12,      Tingsryd    
 
   Ledamöter kallas 
   Ersättare underrättas 
 
 
 
Ärende  Föredragande  Anteckningar 
   tjänsteman 
 
   

1.  Upprop 
 

  

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Meddelanden 
 

  

4.  Delegationsbeslut 
 

  

5.  Beslut om tilldelning gällande kommuninformation  
 

  

6.  Godkännande av förfrågningsunderlag för IT 
klienthårdvara och tjänster 
 

HÖ  

7.  Godkännande av förfrågningsunderlag för 
fullserviceleasing personbilar  
 

HÖ  

8.  Information om Tingvalla travsällskap 
 

  

9.  Pågående planer 
 

AnAn Kl. 10.00 

10.  Ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar för 
budgetarbete 

 

DG  

11.  Överföring av Nestorn 1 (Tingsgården) till 
Tingsrydsbostäder AB 
 

DG  

12.  Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT-system 2015 

 

DG  



13.  Svar på remiss gällande förfrågan att delta i 
kommande upphandling av speciell reguljär trafik, 
skolskjuts och färdtjänst 
 

YM  

14.  Uppdrag om underlag för reviderad 
bredbandsstrategi 
 

JöW  

15.  Svar på motion om äldres valfrihet  
 

  

16.  Svar på motion om att låta alla ta del av höjt 
underhållsstöd 
 

  

17.  Svar på motion om barnomsorg kväll/natt 
 

  

18.    Skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 
 

  

19.  Yttrande till Wexnet angående driftstörningar och 
bonus till anställda  
 

  

20.  Årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
 

  

21.  Årsredovisning 2014 för regionförbundet södra 
Småland 
 

  

22.  Minskning av antalet ledamöter i Tingsrydsbostäder 
AB 
 

 Handl på 
sammanträdet 

23.  Information om uppdrag gällande säker inloggning 
 

  

24.  Nulägesrapport och utvärdering rörande avgiftsuttag 
för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar 
 

  

25.  Södra Sandsjös sockenråds ansökan om bidrag för 
genomförande av Sandsjödagarna och Sandsjörundan 
2015 
 

  

26.  Södra Sandsjös sockenråds ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2015 
 

  

27. Beslut om samt återrapportering av kurser och 
konferenser 
 

 Inga handlingar 

28. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

 Inga handlingar 

  



 
 
 
 
 
Tingsryd 2015-04-30 
 
Mikael Jeansson  Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende 3 

Meddelande 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2015/216    101 1.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, inbjudan  
Nationaldagsfirande på residenset  
 

2015/136    833 2.  Tingsryd Resort, skrivelse till Jävsnämnden 
Föreläggande att inkomma med bygglov 
 

2015/205   046 3.  Professor Magnus Söderström,  
Donationsbrev avseende en boksamling till Biblioteket  
 

2015/209   844 4.  Korröstiftelsen, protokoll  
Extra styrelsemöte 2015-04-09 
 

2015/208   180 5.  MSB, besked 
Utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1§ lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
 

2015/210   106 6.  TingsrydsTravet, skrivelse  
Inställda betalningarna 
 

 7.  Statskontoret,  
Ökad dialog och stärkt samverkan med Bredbandsforum 
 

2015/59    432 8.  Bräkneåns Vattenråd, protokoll 2015-03-24  
Ordinarie föreningsstämma 2015 
 

2015/211   910  
2014/199   910 

9.  SydostLeader,  
Nytt Leaderområde i sydöstra Sverige  
 

2014/199   910 10. Leader Småland Sydost,  
Välkommen till ordinarie årsstämma 2015  
 

 11. Virens FVO, Linneryd, Årsmöte 2015-05-10 
 
 
 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

2014/340   379 12. Yttranden till Svenska Kraftnät,  
400 kV ledning Nybro - Hemsjö 
 
 

2015/215   730 
 

13. Socialnämnden, protokoll 2015-03-10 
Val av politiska kontaktpersoner  
 

2014/674   106 14. Kommunalrådet Mikael Jeansson,  
Uppsägning projektavtal – Placement as, Norge 
 

 15. Sveriges Kommuner och Landsting,  
310 val – 2014 års kommun- och landstingsval  
 

 16. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär  
15:13 Ny lag om sprängämnesprekursorer  
15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 
 

 

_______ 
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Delegationsbeslut 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av nedanstående 
förteckning av fattade delegationsbeslut: 
 
 

                                            Ärende                                                                    Delegat 

 
 
 
2015/207   002 Attestlista 2015 KLF 

Attestlista balanskonton 2015 
 

Daniel Gustafsson 

_________ 
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Beslut om tilldelning 

gällande 

kommuninformation 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2015-04-29 
 
Pia Steinbach  Mastenstrand 
0477 442 10 
Pia.steinbach@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 
 
Direktupphandling publicering av kommuninformation  
 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut om 
tilldelning. 
 
Beskrivning av ärendet 

Förfrågan om att lämna in offert för en direktupphandling kring publicering av kom-
muninformation har ställts till två leverantörer. Dessa två leverantörer, Mera Tingsryd 
och Nya Allehanda har lämnat in anbud. Direktupphandlingen kommer att innefatta en 
två-års period. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av upphandlare, Helen Östman, näringslivsutvecklare Thomas 
Mattsson och informationschef Pia S Mastenstrand. 
 
Beslutsunderlag 

Inkomna offerter från Mera Tingsryd och Nya Allehanda. 
  
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Pia Steinbach Mastenstrand  
Thomas Mattsson 
Helen Östman 
 
 
Pia Steinbach Mastenstrand 
Informationschef 
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Godkännande av 

förfrågningsunderlag 

för IT klienthårdvara 

och tjänster 
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Kommunledningsförvaltningen 2015-02-27 
 
Helen Östman 
0477 441 29  
helen.ostman@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 
 
Godkännande av förfrågningsunderlag, IT-Klienthårdvara  
 
 
 
Förslag till beslut  

Ksau godkänner det förfrågningsunderlag gällande IT-klienthårdvara och tjänster som 
presenteras på mötet. 
 
Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns nuvarande avtal löper ut 2016-01-15. Upphandlingen görs till-
sammans med flera kommuner i Kronobergs län. Förslag på förfrågningsunderlag har 
tagits fram av upphandlare i Växjö tillsammans med representanter från varje kommun. 
 
Ärendets beredning 

Kravspecifikationen tas fram av upphandlare i Växjö kommun tillsammans med repre-
sentanter från varje deltagande kommun. Upphandlingen genomföras av upphandlings-
avdelningen på Växjö kommun. 
 
Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Pia Steinbach Mastenstrand  
Helen Östman 
 
 
 
Helen Östman 
Upphandlare 



Ärende 7 

Godkännande av 

förfrågningsunderlag 

för fullserviceleasing 

personbilar 
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Kommunledningsförvaltningen 2015-03-09 
 
Helen Östman 
0477 441 29  
helen.ostman@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 
 
Godkännande av förfrågningsunderlag, leasing personbilar 2015  
 
 
 
Förslag till beslut  
Ksau godkänner det förfrågningsunderlag gällande leasing av personbilar som presente-
ras på mötet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Idag har Tingsryds kommun leasar 17 personabilar i olika klasser, leasingperioden upp-
hör under slutet av 2015.  Tingsryds kommuns upphandlare har tillsammans med repre-
sentanter från de avdelningar som har behov av bilarna tagit fram kravspecifikation.   
 
Ärendets beredning 
Upphandlingen genomföras av upphandlaren i Tingsryds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
En upphandlingspresentation. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Helen Östman 
 
 
 
Helen Östman 
Upphandlare 



Ärende 9 

Pågående planer 



  1(2)   
 
 

 
PÅGÅENDE PLANER 2015, prioriterade 

2015-04-28 
 
Datum 
till 
listan 

Prio Diarienr/namn Beskrivning 
 

Status Uppdrag Processläge Handläggare 

 Översiktsplaner 
 Klf. 

 
2013/165 212 
(2011-0042-212) 

Översiktsplan för 
Tingsryd kommun 
 

Pågående enl. plan KS 20130417 
(Ksau 20110131  
§ 31) 

Samråd 
 

Laila Jeppsson 

20130930 1  FÖP Urshult  
 

SBU20130930  BH/AA 

20130930 1  FÖP Rävemåla  
 

SBU20130930  EW/AA 

 Detaljplaner 
 

 1 2010-1927-219 
Probj.nr: 62100 
 

Mårslycke 1:29 m fl 
 

Påbörjad  Första synpunkterna skall vara 
inkomna senast 1/5 2015 
Planprogram påbörjat  
 

EW /(AA) 

 1 2012-1409-211 
Probj.nr 62142 
 

V-Plast,  
Väckelsång 

  Återupptaget BH 

20130225 1 2012-0868-211 
Probjnr: 62106 

Överfräsen Holtab, 
Östergatan 
 

Klar 
 

 Laga kraft 20150217 EW/(AA) 

20140211  2014-0026-211 Dunshult 2:34 
 

  Påbörjad EW/BH 



  2(2)   
 
 
20140324  2014-0386-211 

Probj.nr: 62102 
Nestorn 1 Klar  Laga kraft 20150227 

Planavtal finns 
EW 

20140428  2014-0421-211 
Probj.nr: 62103 

Önskelåten 4  Planuppdrag  Uppdrag SBU 20140428 
Ev tillbakadragning 

BH 

20140623  2012-0453-211 Del av kv Staren och 
del av kv Stjärnan 

Återupptaget 
planuppdrag 

 Uppdrag SBU 20140623 
Planavtal finns 

BH 

20140428  2014-0627-211 Gestaltningsprogram Planuppdrag 
Påbörjat 

 Uppdrag SBU 20140428 EW/AA/BH 

 
 Övriga planer 
    

 
    

 
 
 



Ärende 10 

Ekonomiska 

arbetsramar 2016 och 

anvisningar för 

budgetarbete 







































Ärende 11 

Överföring av Nestorn 

1 (Tingsgården) till 

Tingsrydsbostäder AB 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2015-04-23 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

  
Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbo-
städer AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbostäder AB godkänns i 
enlighet med bifogat avtal. 
2. Utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska genomföras under 2015. 
 
Beskrivning av ärendet 
I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito-
rium vid Wasaskolan fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med formu-
leringen att inriktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att 
utreda Tingsgårdens framtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från lokalförsörjningsgruppen. I utlå-
tandet förordades att Tingsgården överlåts till Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som 
framtida användning ska inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskoleavdelningar (vilket inne-
bär att 2 nya förskoleavdelningar ska tillskapas). Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med inriktning i enlighet med 
redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga 1). 
 
Föreslås att fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) överförs till Tingsrydsbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska genomföras 
under 2015. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar 
och företag. Ett gemensamt beslutsunderlag har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag/bilagor 
1. Överenskommelse om fastighetsreglering 
2. Beslutsunderlag, 2015-04-22 inkl KS 2014-12-08 §250 
 
Beslut ska skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds kommunföretag AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) 
 
Tingsryd 2015-04-23 
 
 
Laila Jeppsson  Daniel Gustafsson 
Kommunchef  Ekonomichef 
 

mailto:daniel.gustafsson@tingsryd.se


 1 
ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 
 
 
Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, ägare till 
Nestorn 1, Tingsryds kommun, nedan kallad överlåtaren och 556872-6938 
Tingsrydsbostäder AB, Box 140, 362 22 Tingsryd, ägare till Nestorn 2, 
Tingsryds kommun, nedan kallad förvärvaren, har följande överenskommelse 
om fastighetsreglering träffats. 
 
1. Överlåtelsens omfattning och ersättning 
 
Genom fastighetsreglering överförs hela Nestorn 1 till Nestorn 2. Förvärvaren 
skall som full och slutlig ersättning för fastigheten till överlåtaren utge ett 
belopp om två miljoner niohundra femtiotusen (2 950 000) kronor. 
 
Fastigheten är markerat på bilagd karta. 
 
2. Tillträde 
 
Förvärvaren tillträder markområdet efter det att beslut om erforderlig 
fastighetsreglering vunnit laga kraft, alternativt 2015-09-01. 
 
3. Ersättnings erläggande 
 
Ersättningen erläggs genom säljarrevers per tillträdesdagen. 
 
4. Lantmäteriförrättning 
 
Fastighetsbildningskostnaderna skall erläggas av förvärvaren. 
 
Överlåtaren äger rätt att på parternas vägnar ansöka om lantmäteriförrättning, 
förvärvaren biträder ansökan 
 
5. Markområdets skick  
 
Förvärvaren har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestämmelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelse som rör fastigheten. Parterna 
är överens om att inte några ytterligare överenskommelser avseende 
fastighetens skick träffats dem emellan än vad som redovisats här. 
 
6. Äganderättens övergång 
 
Överlåtaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess 
fastighetsreglering vunnit laga kraft och full ersättning erlagts. 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1
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7. Godkännande 
 
Denna överenskommelse skall godkännas av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun annars är den till alla delar förfallen. 
 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar vilka 
utväxlats mellan parterna. 
 
Tingsryd 2015-                                              Tingsryd 2015 
 
För Tingsryd kommun                          Tingsrydsbostäder AB 
 
 
………………………………………          …………………………………. 
Mikael Jeansson  Peråke Janén 
Överlåtare                                                       Förvärvare 
 
Tingsryd 2015-                                               
 
Tingsrydsbostäder                           
 
 
………………………………………           
Willy Karlsson   
Förvärvare                                                      
 
 
Överlåtarens egenhändiga namnteckning bevittnas: 
 
 
………………………………………          …………………………………. 
Sanna Runeson                                              Margareta Hall 



   BESLUTSUNDERLAG  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2015-04-22 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbo-
städer AB 
 
Bakgrund 
 
I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito-
rium vid Wasaskolan fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med formu-
leringen att inriktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. 
 
Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens framtida användning 
och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i december 2014 genom ett 
utlåtande från lokalförsörjningsgruppen. I utlåtandet förordades att Tingsgården överlåts till 
Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska inrymma 30 studentlä-
genheter och 4 förskoleavdelningar (vilket innebär att 2 nya förskoleavdelningar ska tillskapas). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga 
beslutsunderlag med inriktning i enlighet med redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bi-
laga 1). 
 
Detta dokument är avsett att utgöra ett sammanfattande beslutsunderlag för berörda kommunala 
instanser. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Överföring av fastighet 
 
Fastigheten överförs från kommunen till helägda Tingsrydsbostäder AB med planerad tillträ-
desdag 2015-09-01. Överföringen kan genomföras som fastighetsreglering, då Tingsrydsbostä-
der äger intilliggande fastighet (Nestorn 2). 
 
Ersättningen föreslås uppgå till 2 950 tkr, vilket motsvarar kommunens bokförda värde per 
2015-08-31. Ersättningen erläggs genom säljarrevers, vilket innebär att kommunen får en ford-
ran på Tingsrydsbostäder. 
 
Fastighetens användning 
 
I och med överlåtelsen ansvarar Tingsrydsbostäder för tillskapandet av dels ytterligare två för-
skoleavdelningar och dels elevboende. 
 
Upplägget avseende förskolan innebär att Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar nuvarande 
lokaler för Slottets och Junibackens förskolor och istället flyttar denna verksamhet till de två 
tillkommande avdelningarna på Tingsgården (i anslutning till nuvarande två avdelningar på 
Älvans förskola). Tillträde till de nya förskoleavdelningarna i Tingsgården förutsätts ske senast i 
början av 2017  och förhyrning av lokalerna ska göras på affärsmässiga grunder. Inga budget-
medel ska tillföras eller tas ifrån barn- och utbildningsförvaltningens budgetram.  
 

Bilaga 2
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Upplägget avseende elevbostäder innebär att Tingsrydsbostäder möjliggör elevboende med ca 
30 mindre lägenheter under höstterminen 2015. Diskussion och förhandling med AMB avse-
ende boende, undervisningslokaler m.m. pågår. 
 
Ägartillskott till Tingsrydsbostäder 
 
Fastighetsöverföringen innebär en utökning och utveckling av Tingsrydsbostäders verksamhet, 
vilket kan motivera en förstärkning av bolagets aktiekapital/egna kapital. I nedanstående tabell 
sammanfattas bolagets ekonomiska ställning och resultat 2012-2014. 
 
Tkr 2012 2013 2014 
Aktiekapital 50 50 50 
Balanserad vinst 203 3142 3601 
Summa EK 253 3192 3651 
    
Lån 23000 31000 31000 
Totala tillgångar 25111 41576 43518 
Soliditet 1,3% 8,2% 9,0% 
Nettoomsättning 1558 17605 14816 
 - varav hyresintäkt 0 3458 4032 
 - varav övr förv.intäkt 1558 14147 10784 
Årets resultat e fin poster 380 4363* 375 
Årets resultat e skatt 203 2939 459 
 
*reavinst vid försäljning av fastighet år 2013 var 3543 tkr.  
 
Förstärkning av bolagets egna kapital kan, förutom genom bolagets egna vinster, ske antingen 
genom ägartillskott eller emission. Ägartillskott (eller kapitaltillskott)  kan vara villkorade eller 
ovillkorade och tillförs bolagets fria egna kapital, medan emissioner möjliggör förstärkning av 
aktiekapitalet i bolaget. Olika typer av emissioner är nyemission (kontant), apportemission 
(egendom) och kvittningsemission (fordran). En emission i aktuellt ärende förutsätter bl a änd-
ring i bolagsordning, stämmobeslut m.m. Det är Tingsryds Kommunföretag AB som äger akti-
erna i Tingsrydsbostäder AB och som isåfall ska teckna emissionen. 
 
Föreslås att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäders AB ska genomföras om ca 3 mkr,    
t ex genom kvittningsemission där fordran enligt säljrevers bör kunna användas. Utökning av 
aktiekapitalet sker under 2015. 
 
Ett aktiekapital om ca 3 mkr möjliggör koncernbidrag från Tingsrydsbostäder till Tingsryds 
Kommunföretag AB om ca 80 tkr per år enligt begränsningsregeln i Lag (2010:879) om allmän-
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag (beräknat enligt 2014 års genomsnittliga statslåneränta). 
 
Finansiering av ombyggnad 
 
Finansiering av Tingsrydsbostäders ombyggnad till två nya förskoleavdelningar sker genom 
nyupplåning, vilket innebär att fullmäktige behöver utöka bolagets borgensram. Bolaget har för 
avsikt att återkomma med en sådan ansökan under 2015 eller 2016 när projektering m.m. är 
färdigställd. 
 
För att kommunkoncernens totala låneskuld inte ska öka bör en utökning av Tingsrydsbostäders 
borgensram kombineras med en minskning av borgensramen för Stiftelsen Kommunhus. En 
minskning av stiftelsens borgensram bör beslutas med en tidsfrist om 2-3 år, vilket bedöms vara 
hanterbart med nuvarande kassaflöde i stiftelsen. 
 



  3(3) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

Förslag till beslut i olika instanser 
 
 
Fullmäktige 1. Godkänna överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) 

till Tingsrydsbostäder AB i enlighet med bifogat avtal. 
2. Utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder ska genomfö-
ras under 2015. 

  
Samhällsbyggnadsnämnden 1. Godkänna överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) 

till Tingsrydsbostäder AB i enlighet med bifogat avtal. 
  
Tingsrydsbostäder AB 1. Godkänna överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) 

från Tingsryds kommun i enlighet med bifogat avtal. 
  
Tingsryds Kommun-
företag AB 

1. Tillstyrka överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) 
från Tingsryds kommun till Tingsrydsbostäder AB i enlighet 
med bifogat avtal. 
2. Tillstyrka att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder 
ska genomföras under 2015. 

  
Barn- och utbildnings-
nämnden 

1. Ställa sig positiv till att ersätta nuvarande förskolelokaler för 
Slottets och Junibackens förskolor med två nya föreskoleavdel-
ningar i anslutning till Älvans förskola i fastigheten Nestorn 1, 
Tingsryd. 

  
 
 
Tingsryd 2015-04-22 
 
 
 
Laila Jeppsson Jonas Weidenmark Peråke Janén 
Kommunchef/VD Tikab Samhällsbyggnadschef VD Tingsrydsbostäder 
   
   
   
Yngve Rehnström Daniel Gustafsson Garo Lorfalk 
Skolchef Ekonomichef Kanslichef/kommunjurist 
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Kommunledningsförvaltningen 2015-04-17 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens förfogande för 
centrala it-system 2015 
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran om 420 tkr för engångs-
kostnader för införande av nytt ekonomisystem samt inköpssystem. 
 
2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för centrala it-system i 2015 
års budget. 
 
Sammanfattning 

 
Under året arbetar kommunledningsförvaltningen med införande nytt ekonomisystem (driftsstart 
1 jan 2016),  inköpssystem (driftstartades i februari 2015) samt nytt PA/lönesystem (driftsstart 
våren 2016). I 2015 års resultatbudget finns avsatt ett budgetanslag om 1 370 tkr till kommun-
styrelsens förfogande för centrala it-system som är avsett att täcka införandekostnader som inte 
bokförs som investering/anläggningstillgång. Därutöver finns i investeringsbudgeten avsatt 
sammanlagt 2 000 tkr 2015 (+2 000 tkr 2016) för ekonomisystem och PA/lönesystem, d v s 
totalt 4 000 tkr för investeringsutgifter för dessa båda system. 
 

Ekonomiavdelningen ansöker om 420 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015, varav 340 tkr avser införande av ekonomisystem och 80 tkr avser 
införande av inköpssystem.  
 
Personalavdelningen har för avsikt att senare under året återkomma till kommunstyrelsen avse-
ende behov av budgetanslag från förfogandemedel för centrala it-system. 
 

Beskrivning av ärendet 

 
Bakgrund 

I 2015 års resultatbudget finns avsatt 1 370 tkr till kommunstyrelsens förfogande för centrala it-
system. Budgetposten är finanseriad ur Örnen potten och avser att täcka engångskostnader för 
beslutade införande av i första hand nytt ekonomisystem  och nytt PA/lönesystem som inte ut-
gör investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i resultaträkningen (bl a ut-
bildning). I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 tkr (+2 000 tkr år 2016) för de 
beräknade investeringsutgifterna. 
 
Ekonomisystem 

Införandeprojektet påbörjades i mars månad och sker i samverkan med 6 kommuner i länet. 
Driftsstart beräknas ske 1 januari 2016. Införandekostnaderna är beräknade enligt nedan: 
 
tkr 2015 2016 Totalt 

Investering 1 560 440 2 000 
Engångskostnad, drift 340 360 700 
Summa 1 900 800 2 700 
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Den årliga driftskostnaden (licenser, it-drift, kapitalkostnader m.m.) bedöms kunna rymmas 
inom ekonomiavdelningens befintliga budget. 
 
Inköpssystem 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 §144 om införande av inköpssystem och samordnad 
varudistribution. Som en följd av beslutet sker användning av inköpssystem sedan i februari 
månad och samordnad varudistribution sedan 1 april. Införandena sker i samverkan med flera av 
kommunerna i länet. 
 
Engångskostnad för införande av inköpssystem har uppgått till ca 80 tkr. Årliga driftskostnader 
för systemet (licenser m.m.) bedöms rymmas inom ekonomiavdelningens befintliga budget. 
 
PA/lönesystem 

Upphandling av PA/lönesystem har avslutats och driftstart är planerad till våren 2016.  
Planering av införandeprojekt pågår och personalavdelningen har för avsikt att senare under året 
återkomma till kommunstyrelsen avseende behov av budgetanslag från förfogandemedel för 
centrala it-system. 
 
Ärende och övrigt 

Ekonomiavdelningen ansöker om 420 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015, varav 340 tkr avser införande av ekonomisystem och 80 tkr avser 
införande av inköpssystem.  
 
För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 360 tkr avseende engångskostander i re-
sultaträkningen för införande av ekonomisystem. Detta får hanteras i 2016 års budget. 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

- 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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 Till arbetsutskottet 
 
 
 

Uppdrag om underlag för reviderad bredbandsstrategi 
 
Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Wexnet AB/Tingsryds Energi AB 
att redovisa för kommunstyrelsen ändrade sträckor i förhållande till tidigare stra-
tegi samt det ekonomiska värde som dessa motsvarar 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Wexnet att kartlägga Tingsryds 
kommuns vita fläckar och kostnad för att bebygga dessa.  

3. Kostnaden för kartläggning enligt punkt 2 med ett maximalt belopp om 75 000 
kr exkl. moms tas ur kansliavdelningens budget.  

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram en bredbandsstrategi inklusive principer för fortsatt utbyggnad. 

 
Sammanfattning av behovet av reviderad bredbandsstrategi 

 

 I Jordbruksverkets nya bidragsystem är det inte möjligt med kommunal medfi-
nansiering. Därför bör Tingsryds kommuns engagemang för fortsatt bredbands-
utbyggnad finna nya former.  

 I strategin behöver kommunen beakta de vita fläckar som fortfarande finns i 
bredbandsutbyggnaden. 

 En reviderad strategi behöver ta hänsyn till behovet av ökad redundans.  

 En fortsatt bredbandsutbyggnad är en fråga av stor strategisk vikt. I rapporten 
”Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun” pekas en fortsatt 
bredbandsutbyggnad ut som en viktig faktor för attraktivitet, näringslivsverk-
samhet och utveckling av kommunal service inom till exempel hemtjänst eller 
via användandet av e-tjänster.  

Beskrivning av ärendet 

 

Kommunfullmäktige antog en bredbandsstrategi för Tingsryds kommun 2011-04-28, § 
49 som framför allt riktade in sig på vägledning för en utbyggnad av stamnätet. Genom 
beslut i kommunfullmäktige § 172, 2011-11-24, överlämnades bredbandsverksamheten 
till Tingsryds Energi AB (TEAB) och därefter bildades genom beslut § 77, 2012-06-28, 
ett gemensamt regionalt bredbandsbolag med Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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kommuner under namnet Wexnet AB. I det avtal som skrevs mellan de kommunala par-
terna fördes även ansvaret över för byggnation av sträckor i enlighet med tidigare gjort 
strategi.  
 
Under dessa år har en fortsatt utbyggnad skett genom TEAB:s och Wexnets försorg. När 
planeringen gjorts på detaljnivå har omprioriteringar gjorts av utbyggnaden av stamnät - 
sträckor har tillkommit och vissa sträckor har inte blivit bebyggda. Kommunstyrelsen 
behöver en redovisning av dessa förändringar.  
 
Värdet på de sträckor som inte byggts (i jämförelse med det avtal som tecknades mellan 
kommunerna och Wexnet vid bildande av regionalt bredbandsbolag) kan omfördelas till 
andra sträckor i en reviderad strategi.  
 
Vidare är det en ny programperiod för EU pågår under åren 2014-2020. I det förslag till 
landsbygdsprogram som Jordbruksverket sänt in till EU-kommissionen framgår att bi-
dragssystemet förändras såtillvida att kommuner inte längre kan vara medfinansiärer i 
bredbandsprojekt.  
 
Eftersom utbyggnaden på landsbygden redan till största delen är färdig, behövs en stra-
tegi som bättre tar hänsyn till de vita fläckar som fortfarande existerar. Strategin behö-
ver också ta hänsyn till behovet av ökad redundans.  
 
Tingsryds Energi AB har enligt bolagsordningen som ansvar att främja bredbandsut-
byggnaden genom sitt delägarskap i Wexnet AB. En fortsatt dialog behöver hållas med 
Tingsryds Energi AB för att hitta en rollfördelning mellan kommunledningsförvaltning-
en och bolaget avseende ansvaret för att fullfölja en reviderad strategi.  
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts vid kommunledningsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 49, 2011-04-28 
Offert från Sven-Olof Sörgårn, Wexnet 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kansliavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekretare 
 



 Offert angående bredband.      
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_____________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
   Tingsryds Kommun 
   Att: Jörgen Wijk 
      
   
 

Offert angående framtidens bredbandsutbyggnad inom Tingsryds Kommun. 

 

 Vi överlämnar här en offert att tillsammans med TEAB och ansvariga tjänstemän 
inom Tingsryds Kommun göra en översyn på gjorda utbyggnader och kommande 
som stämmer med ägardirektiven när nya Wexnet bildades 2013. 
 
Följande saker skall vi ha en genomgång på: 
 

 Genomgång och redovisning av utförda utbyggnader som ligger med i 
Tingsryd Kommuns bredbandstrategi 2011 och vad som följde med i och 
med bildandet av Wexnet 2013. 

 Ta fram förslag och förändringar på nya utbyggnader för att öka utbred-
ningen av täckningen så fler får möjlighet att ansluta sig som ligger utanför 
ordinarie investeringar som utförs av Wexnet AB. 

 Ta fram kostnadsförslag inför kommande beslut av Tingsryds Kom-
mun/TEAB och Wexnet AB 

 Ta fram underlag inför framtiden inom och mot/tillsammans med närlig-
gande kommuner som t.ex. Alvesta som nu jobbar med en liknande utred-
ning angående en kommande utbyggnad. Minska vita fläckar i största möj-
ligaste mån inom kommunen. 

 
Pris för detta uppdrag är 75 000kr exkl. moms. Lämnat pris är ett takpris för upp-
draget! Redovisning sker fortlöpnade mot utsedda tjänstemän/politiker. 
Ansvarig hos Wexnet AB är Sven-Olof Sörgårn. Fakturering sker månadsvis och 
efter godkännande av Tingsryds Kommun/TEAB. 
 
Slutdatum 2015-09-30. 
 
 
Växjö 2015-04-28   
 
 
Sven-Olof Sörgårn 
Projektledare/Projektör 
Wexnet AB 
 



Ärende 15 

Svar på motion om 

äldres valfrihet 









Ärende 16 

Svar på motion om att 

låta alla ta del av höjt 

underhållsstöd 









Ärende 17 

Svar på motion om 

barnomsorg kväll/natt 









Ärende 18 

Svar på skrivelse om 

att kommunalisera 

arbetsmarknadspolitik-

en 









Ärende 19 

Yttrande till Wexnet 

AB gällande 

driftstörningar och 

bonus 

 





Ärende 23 

Information om 

uppdrag gällande 

säker inloggning 

 









Ärende 24 

Nulägesrapport och 

utvärdering rörande 

avgiftsuttag för 

kopiering eller avskrift 

av allmänna 

handlingar 

Information om 

uppdrag gällande 

säker inloggning 



 













Ärende 25 

Södra Sandsjös 

sockenråds ansökan 

om bidrag för 

Sandsjödagarna och 

Sandsjörundan 2015 











































Ärende 26 

Södra Sandsjös 

sockenråds ansökan 

om bidrag 

verksamhetsåret 2015 
















	Föredragningslista
	Ärende  Föredragande  Anteckningar

	3
	3 Meddelanden
	4
	4 Delegationsbeslut
	5
	5 Tjänsteskrivelse kommuninformation au 4 maj
	6
	6 Missiv godkännade av  ffu klienter
	7
	7 Missiv godkännade av  ffu personbilar
	9
	9 Pågående planer prioriteringslista 20150428
	10
	10 Ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar f budgetarbete
	11
	11 Överföring Nestorn 1 (Tingsgården)
	12
	12 Ansökan om budgetanslag från KS förfogandemedel IT
	13
	13 BUN Svar på förfrågan om upphandling
	13 Socialnämndens svar på remiss gällande förfrågan om upphandling
	13 Förfrågan om att delta i upphandling speciell reguljär trafik m.m.
	14
	14 Tjänsteskrivelse till AU 150504 underlag för bredbandsstrategi
	14 Offert Tingsryds Kommun_150428
	15
	15 Svar på motion om valfrihet för äldre
	16
	16 Svar på motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd
	17
	17 Svar på motion om barnomsorg kväll natt
	18
	18 Svar på skrivelse om att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken
	19
	19 Yttrande Wexnet ang driftstörningar och bonus
	23
	23 Information om säker inloggning
	24
	24 Nulägesrapport och utvärdering avgift kopiering
	25
	25 Yttrande ansökan S Sandsjö dagarna
	25 Ansökan S Sandsjödagarna
	25 Program S Sandsjödagarna
	26
	26 Yttrande S Sandsjös ansökan om verksamhetsbidrag 2015
	26 Ansökan om föreningsbidrag 2015



