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§ 148 

Beslut om handlingsplan för attraktivitet gällande Tingvalla 
travsällskap 

Dm 2015/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kr till genomförandet 
av "Handlingsplan for Tingvalla Travsällskap" för att omarbeta och 
utveckla en ny organisation. 

2. Kostnaden hämtas från attraktivitetspotten. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna näringslivsutvecklarens 

uppdrag att leda interimsstyrelsen under en övergångsperiod. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Travsällskap har under flera år haft dålig ekonomi. Under hösten 
2014 och vintern 2015 blev läget akut och utan ett helt nytt arbetssätt, 
organisering och grundläggande förutsättningar var bedömningen från 
Svensk Travsport (ST) att Tingsryds Travsällskap inte skulle klara säsongen 
utan att fortsätta göra stora förluster. 

Vid ett extrainsatt medlemsmöte den 27 april valdes en helt ny 
interimsstyrelse med uppdrag att verka fram till den ordinarie stämman den 
l O juni och att lösa den akuta ekonomiska situationen. I samband med detta 
satte också valberedningen igång med sitt arbete för att hitta en ny styrelse. 

Kommunens näringslivsutvecklare har fått i uppdrag att leda 
interimsstyrelsen under en övergångsperiod samt att tillsammans med 
interimsstyrelsen ta fram en realistisk handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för attraktivitet gällande Tingvalla travsällskap. 
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Kommunlednings· 
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44 152 

eva.palmer@tingsryd.se 

Ärende: 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-05-04 

Till KSAU 

Handlingsplan: Att stödja Tingvalla Travsällskap för att 
omarbeta och utveckla ny organisation 

• Att avsätta 200 000 kr till genomförandet av "Handlingsplan för Tingvalla Travsäll
skap" för att omarbeta och utveckla ny organisation 

• Att kostnaden hämtas från attraktivitetspotten 
• Att godkänna näringslivsutvecklarens uppdrag att leda interimsstyrelsen under en 

övergångsperiod 

Eva Palmer 
Utvecklingschef 
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Handlingsplan: 

Visionen: 

Mål programmet: 

Bakgrund: 

2015-05-04 2(3) 

Att stödja Tingvalla Travsällskap för att omar
beta och utveclda ny organisation 

Hästsportanläggningen TingsrydTravet ska 
fortsätta utvecklas med en långsiktigt hållbar 
organisation och ekonomi i syfte att vara en 
positiv medspelare i kommunens utvecklings
arbete 

Kommunen ska vara en aktiv part i utveckling
en av Hästriket 

Tingsryds Travsällskap har under flera år haft dålig ekonomi. Under hösten 2014 och 
vintern 2015 blev läget akut och utan ett helt nytt arbetssätt, organisering och grundläg
gande förutsättningar var bedömningen från Svensk Travsport (ST) att Tingsryds Trav
sällskap inte skulle klara säsongen utan att fortsätta göra stora förluster. 

Vid ett extrainsatt medlemsmöte den 27 april valdes en helt ny interimsstyrelse med 
uppdrag att sitta fram till den ordinarie stämman l O juni och att lösa den akuta ekono
miska situationen. I samband med detta satte också valberedningen igång med sitt ar
bete för att hitta en ny styrelse. 

Kommunens näringslivsutvecklare har fått i uppdrag att leda interimsstyrelsen under en 
övergångsperiod samt att tillsammans med interimstyrelsen ta fram en realistisk hand
lingsplan. 

Organisatoriskt läge 
Den nytillträdda interimstyrelsen har prioriterat att få en lösning på den akuta situation
en samtidigt som den undersöker hur organisationen kan förändras för att både styra om 
organisation och ekonomi mot en långsiktigt hållbar verksamhet och samtidigt arbeta 
för att kunna genomföra sommarens planerade aktiviteter. 

En avgörande framgångsfaktor för att handlingsplanen ska kunna genomföras är ett om
fattande engagemang från medlemmarna i Tingvalla Travsällskap och andra ideella in
tressenter. 

Aktivitetsplan/Handlingsplan 
Förslaget till handlingsplan förhandlas nu mellan Tingsvalla Travsällskap, Tingsryds 
kommun, Svensk Travsport och berörda banker och är således inte fastlagt ännu men 
processen befinner sig i ett intensivt skede. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingvalla Travsällskap har idag inget ekonomiskt utrymme för faktiska kostnader i för
bindelse med omställningsarbetet Kostnaden beräknas till 200 000 kr. Allt övrigt arbete 
utöver anställd personal, ska ske ideellt. 

Hästsportanläggningen TingsrydTravet är en av många verksamheter som bidrar till 
kornmunens attraktivitet för besökare och potentiella inflyttare och noden i Hästriket 
Om verksamhetren skulle läggas ner innebär detta även en betydande ekonomisk förlust 
för kommunen. 

Förslag till beslut 
• Att avsätta 200 000 kr till genomförandet av "Handlingsplan för Tingvalla Travsäll

skap" för att ornarbeta och utveckla ny organisation 
• Att godkänna näringslivsutvecklarens uppdrag att leda interimsstyrelsen under en 

övergångsperiod 
• Att kostnaden hämtas från attraktivitetspotten 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 15 

Beslut om tilldelning gällande 
kommuninformation 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 

2015-05-04 

§ 145 

Beslut om tilldelning gällande kommuninformation 

Dnr 2015/172 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut om tilldelning. 

Beskrivning av ärendet 

En direktupphandling håller på att genomföras gällande 

kommuninformation för en period på två år. Förfrågan om att lämna in 

offert har ställts till två leverantörer. Dessa två leverantörer, Mera Tingsryd 

och Nya Allehanda har lämnat in anbud. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från informationschefFia Steinbach Mastenstrand, 2015-04-29 

Inkomna offerter från Mera Tingsryd och Nya Allehanda 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 17 

Integrerat Life-projekt från EU för 
klimatanpassning och 
utsläppsminskningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 

· kommun (t ~: ·. Tingsryds 
,., ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-20 

Justerare 

§ 136 

Integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning och 
utsläppsminskningar 

Dnr 2014/700 091 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Tingstyds kommun undertecknar och aktivt 

deltar i integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning och 

utsläppsminskningar. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Kronoberg avser att tillsammans med länets kommuner, 
företag och andra regionala aktörer söka ett integrerat Life-projekt från EU 
med fokus på klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för 
utsläppsminskningar. 

Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel 
till att genomföra konkreta åtgärder samt att få en stor samlad påverkan både 
på utsläpp och anpassning. 

Lifeprojektet skulle bidra med cirka l 00-200 miljoner kronor till 
klimatåtgärder och göra Kronoberg till ett pilotlän i Sverige och EU för både 
klimatanpassning och utsläppsminskningar. Integrerade Life-projekt ska 
vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi, i 
vårt fall de regionala åtgärdsplanerna för klimatanpassning och 
åtgärdsplanen för miljömålen för tema klimat och energi. 

Klimatåtgärder kan genomföras som delprojekt av kommunerna, oberoende 
av hur långt de kommit i sitt nuvarande arbete med klimatfrågan. Ä ven 
företag med lösningar inom dessa områden kan delta i projektet, till 
exempel genom att demonstrera en ny lösning. Ä ven regionala aktörer med 
intresse för frågorna välkomnas. 

Praktiskt genomförande 

I ett första skede skall kommunerna komrna in med en avsiktsförklaring att 
man avser delta i projektet, samt ett elier flera förslag på åtgärder/projekt 
som kommunen kan tänka sig att genomföra inom området. Till förslaget 
skall bifogas en enklare projektbeskrivning och uppskattad kostnad och 
tidsram. 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-20 

15 

Justerare 

§ 136 forts. 2014/700 091 

Länsstyrelsen gör en sammanställning av de olika föreslagna projekten i 
länet och skickar in en första ansökan om att få del av projektpengarna från 
EU. Om den första ansökan går igenom skall en mer omfattande ansökan 
författas med mer konkreta budgetar och genomförandemåL 

Själva genomförandet av projekten skall sedan ske under 2017-2022. 

Projekten ska samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än 
LIFE-bidraget. Under projektperioden kommer Länsstyrelsen därför även att 
söka ytterligare medel från andra ED-program och nationella program. 
Kommunerna måste också räkna med att stå för en del av kostnaden för sina 
projekt själv. 

Tingsryds del 

Länsstyrelsen planerar ett antal delprojekt som har bäring på anpassning och 
begränsning av utsläpp samt några som har effekter på båda områdena. 
Varje kommun bör föreslå ett (eller flera) projekt med åtgärder inom både 
utsläppsbegränsningar och anpassning. Kommunen förväntas också delta i 
den centrala samordningen som leds av Länsstyrelsen. 

Kommunen kan själva välja vilket område inom klimatåtgärder man vill 
ansöka om pengar för att arbeta med. Åtgärderna skall dock vara möjliga att 
koppla till de regionala miljömålen för klimat och energi. Möjliga projekt 
kan t.ex. vara 

• Framtagande av klimat och energiplan. 
• Genomförande av energibesparande åtgärder på kommunens 

fastighetsbestånd. 
• satsningar på förnyelsebar energi med t. ex. solceller på kommunala 

fastigheter. 
• Framtagande av plan för hantering av ökade dagvattenflöden samt 

genomförande av åtgärder för att anpassa dagvattenhanteringen i 
tätorterna till större nederbördsmängder. 

• Säkra dricksvattentäkter. 
• skyfallskartering och riskanalyser för översvämning av sjöar och 

vattendrag. 
• Anpassning och mångfald inom skogsbruket, i ett förändrat klimat 
• Hälsa: värme och sjukdomar. 
• Beredskap och krishantering vid extremväder. 

Fiansiering via Life-projektet är maximalt 60 %. För konventionella 
investeringar kommer dock bidragsdelen att vara lägre medan den för 
pilotprojekt kan vara högre. 

l Utdragsbestyrkande 
11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-20 

§ 136 forts. 2014/700 091 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 49, 2015-03-24 

Justerare l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
';;!!;} kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-24 

LÄNSSTYRELSEN 

351 86 VÄXJÖ 

Dm: 2015 0383 403 

8 (29) 

Integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning och 
utsläppsminskningar 
Länsstyrelsens missiv 2015-02-27, ärendenr 424-1008-15 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. SamhällsbyggnadsnämndEtn tillstyrker att Tingsryds kornimm skall 
unde1ieckna avsiktsförklaringen och aktivt delta i det av Länsstyrelsen 
initierade BU-projektet för klimatåtgärder, LIFE. 

/:J. , 

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på lämpliga projekt för 
ldimatåtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Länsstyrelsen Kronoberg avser att tillsammans med länets kommuner, företag 
och andra regionala aktörer söka ett integrerat Life-projekt :fi:ån EU med fokus 
på klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar. 

Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel till 
att genomföra konkreta åtgärder samt att få en stor samlad påverkan både på 
utsläpp och anpassning. 

Lifeprojeldet skulle bidra med cirka 100-200 miljoner kronor till 
ldimatåtgärder och göra Kronoberg till ett pilotlän i Sverige och EU för både 
klimatanpassning och utsläppsminslmingar. Integrerade Life-projekt ska vara 
storskaliga och utgå ifi·ån en regional eller nationell plan eller strategi, i våli 
fall de regionala åtgärdsplanema för ldimatanpassning och åtgärdsplanen för 
milj örnålen för tema klimat och energi. 

. l 
l Utdragsb,l)'ll<ande 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-24 

9 (29) 

J 
Justerare ·-: 

C.H~ 

§ 49 forts 

Klimatåtgärder kan genomföras som delprojekt av kommunerna, oberoende av 
hur långt de kommit i sitt nuvarande arbete med klimatfrågan.-Ä ven företag 
med lösningar inom dessa mmåden kan delta i projektet, till exempel genom att 
demonstrera en ny lösning. Ä ven regionala aktörer med intresse för frågorna 
välkomnas. 

Praktiskt genomförande 

I ett första skede skall kommunerna komma in med en avsiktsförklaring att 
man avser delta i projektet, samt ett eller flera förslag på åtgärder/projekt som 
kommunen kan tänka sig att genomföra inom området. Till förslaget skall 
bifogas en enklare pro j eldbeskrivning och uppskattad kostnad och tidsram. 

Länsstyrelsen gör en sammanställning av de olika föreslagna projekten i länet 
och skickar in en första ansökan om att få del av projektpengarna fi'ån EU. Om 
den första ansökan går igenom skall en mer omfattande ansökan författas med 
mer konheta budgetar och genomförandemåL 

Själva genomförandet av projekten skall sedan ske under 2017-2022. 

Projekten ska samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än 
LIFE-bidraget. Under projektperioden kommer Länsstyrelsen därför även att 
söka ytterligare medel fi·ån andra ED-program och nationella program. 
Kommunerna måste också räkna med att stå för en del av kostnaden för sina 
projekt själv. 

Tingsryds del 

Länsstyrelsen planerar ett antal delprojekt som har bäring på anpassning och 
begränsning av utsläpp samt några som har effekter på båda områdena. V mj e 
kommun bör föreslå ett (eller flera) projekt med åtgärder inom både 
utsläppsbegränsningar och anpassning. Kommunen förväntas också delta i den 
centrala samordningen som leds av Länsstyrelsen. 

Kommunen kan själva välja vilket område inom klimatåtgärder man vill 
ansöka om pengar för att arbeta med. Åtgärderna skall dock vara möjliga att 
koppla till de regionala miljömålen för klimat och energi. Möjliga projekt kan 
t.ex. vara 

• Framtagande av ldimat och energiplan. 
• Genomförande av energibesparande åtgärder på kommunens 

fastighets bestånd. 
" satsningar på fömyelsebar energi med t. ex. solceller på kolilmunala 

fastigheter. 
" Framtagande av plan för hantering av ökade dagvattenflöden samt 

genomförande av åtgärder för att anpassa dagvattenhanteringen i tätorterna 
till större nederbördsmängder. 

" Säha dricksvattentäkter. 

Utdragsbestyrkande .:·;J' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (29) ~Tingsryds 
"\..~kommun J "1' Samhällsbyggnadsnämnden 

'/ 
2015-03-24 

Justerare 

CHH 

§ 49 fmis 

_, 

• skyfallskartering och riskanalyser för översvämning av sjöar och 
vattendrag. 

• Anpassning och mångfald inom skogsbruket, i ett förändrat ldimat 
• Hälsa: värme och sjukdomar. 
• Beredskap och hishantering vid extremväder. 

Fiansiering via Life-projektet är maximalt 60 %. För konventionella 
investeringar kommer dock bidragsdelen att vara lägre medan den för 
pilotprojekt kan vara högre. 

Beslutsunderlag 

Shivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall, 2015-03:-04 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-03-09, § 25 

Beslutet skickas till 

Kornmunstyrelsen 
Milj ö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-04 

Utformning på avsiktsforldaring från Länsstyrelsen Kronoberg. Slmll 
sedan lyftas in i kommunens egen beslutsmall. 

AVSHUSFÖRKLARING FÖR DELTAGANDE l INTEGRERAT 
UIFEPROJEKT MED fiNANSJERING fRÅN EU 

................................... vill medverka i Länsstyrelsens initiativ att till
sanunans med Kronobergs kommuner, företag och andra regionala aktörer 
söka ett integrerat Lifeprojekt från EU 1ned fokus på klimatanpassningsåtgär
der samt åtgärder för utsläppsminslmingar. Lifeprojektet skagöra Kronoberg 
till ett pilotlän i Sverige och EU för både klimatanpassning och utsläpps:tninsk
ningar. 
För att nå bästa resultat så behöver olika organisationer och kompetenser sam
verka och hitta ett gemensamt fokus för hur samhällsomställningen ska ske 
samt söka finansiering för detta. · 

............................... avser därför att delta i ett samordnat klimatarbete 
för Kronobergs län, och vill med denna avsiktsförklaring åta oss: 

e att delta i en :referensgrupp för arbetet med att ta fram ansökan i steg 2 
ifall steg 1 beviljas, 

e att göra ett för organisationen relevant utval av klimatåtgärder som kan 
ingå i Lifeprojektet, 

Iii att delta som partners i ett LIFE lP-projekt förutsatt att projektet bevil
jas samt 

o genomföra utvalda åtgärder om projektet beviljas. 

Ort, datum 

Behörig firmatecknare 

·:t· . L· 

3 (3) 
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Ärende nr 18 

Avsiktsförklaring Life-projekt, 
bekämpning av invasiva vattenväxten 
sjögull i Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-20 

17 

Juster~ 

§ 137 

Avsiktsförklaring Life-projekt, bekämpning av invasiva 
vattenväxten sjögull i Tingsryds kommun 

Dnr 2015/197 091 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Tings1-yds kommun medverkar i Life-projekt 
sjö gull. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har gjort en skrivaransökan om 200 000 kr 
för att ansöka om LIFE-medel till ett projekt för bekämpning av den 
invasiva växten sjögulL Havs- och vattenmyndigheten har beviljat detta 
belopp till länsstyrelsen. 

Om ansökan till LIFE-projektet sjögull beviljas innebär det att Tingsryds 
kommun skall medverka i fem år. Totalkostnad under fem år för 
Länsstyrelsen Kronoberg och Tingsryds kommun är fyra miljoner. 
Fördelningen dem emellan är inte fastställd. 

Sjögull finns på ca 120 tusen kvadratmeter i främst Brändeborgsfjorden. 
Tingsryds kommun har med hjälp av LONA bidrag bekämpat sjögull i flera 
år. Sjögull finns på flera platser i södra Sverige och nu är det möjligt att få 
pengar via ett s.k. LIFE projekt inom EU. Totalberäknad kostnad för 
projektet är 50 miljoner under fem år, varav Kronobergs län och Tingsryds 
kommun representerar ca 20 miljoner. Det innebär, med de procentsatser 
som finns för finansiering, att Tingsryds kommun och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län skall stå för fyra miljoner under fem år, dvs. 800 000 kr 
årligen. 

Syftet med projektet är att dels en metodutveckling för bekämpning av 
Sjögull dels en väsentlig minskning av ytan sjögull i Tingsryds kommun. 
Projektet benämns nu Lifeprojekt sjögull, i ansökan kommer projektet att få 
ett engelskt namn. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden §56, 2015-03-24 

l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-24 

21 (29) 

/} 
htsterare etik 

CHH YU 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§56 Dnr: 2015 0596 430 

Avsiktsförklaring LIFE-projekt, bekämpning av invasiva 
vattenväxten sjögull i Tings:ryds kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till Tingsryds kommun 
medverkar i Lifeprojektet Sjögull. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar beslutet att 
Tingsryds kommun skall medverka i Lifeprojektet Sjögull. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kmnobergs län har gjort en skrivaransökan för att söka pengar 
till ett projekt för bekämpning av Sjögull. skrivaransökan omfattar 200 tkr och 
ansökan skall skrivas av Länsstyrelsen. Om ansökan till projektet Sjögull 
beviljas innebär det att Tingsryds kommun skall medverka i fem år. 
Totalkostnad under fem år för Länsstyrelsen Kronoberg och Tingsryds 
kommun är fyra miljoner. Fördelningen ej fastställd. 

Sjögull finns på ca 120 tusen kvadratmeter i främst Brändeborgs:fjorden. 
Tingsryds kommun har med hjälp av LONA bidrag bekämpat sjögull, som är 
en invasiv växt, i flera år. Sjögull finns på flera platser i södra Sverige och nu 
är det möjligt att få pengar via ett sk LIFE projekt inom EU. Totalberäknad 
kostnad för projektet är 50 miljoner under fem år. Varav Kronobergs län och 
Tingsryds kommun representerar ca 20 miljoner. Det innebär att med de 
procentsatser som finns för finansiering att Tingsryds kommun och 
Länsstyrelsen i Kronobergs län skall stå för fyra miljoner under fem år dvs 800 
tkr årligen. För att göra en ansökan kan man i sin tur ansöka om sk 
"skrivarpengar" dvs pengar för att skriva en ansökan. Projektet har då beviljats 
200 tkr för detta av Havs och vattenrnyndigheten. 
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Tingsryds 
kommun 

Safihällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-24 

22 (29) 

Justerare 

{Hl+ 

§56 forts 

Syftet med projektet är att dels en metodutveckling för bekämpning av Sjögull 
dels en väsentlig minskning av ytan sjögull i Tingsryds kommun. 

Projektet benämns nu Lifeprojekt sjögull, i ansökan kommer projektet att få ett 
engelskt namn. 

Ärendets beredning 

Ärendet har hanterats av Samhälls byggnadsförvaltningen. Eftersom beslutet är 
kopplat till en årlig kostnad fem år framöver kan samhällsbyggnadsnämnden 
inte fatta beslut i frågan. Beslut behövs av kommunstyrelsen att Tingsryd 
kommun för åttagande av ett så långsilctigt projekt. 

Beslutsunderlag 

Shivaransökan utförd av länsstyrelsen Kronobergs län. 

Beslutet skickas till 

KSO Mikael Jeansson (S) 
Kommunchef Laila Jepsson 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 
SBN's ordförande Carl-Henrik Henmalm (M) 
Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti 
Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark 

l O«<ragsbosty>Xande 
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Ärende nr 19 

Svar på motion om busskur vid 
Lyckavägen i Väckelsång 

21



Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 

2015-04-20 

§ 138 

Motion om busskur vid Lyckovägen i Väckelsång 

Dnr 2014/618 539 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Beskrivning av ärendet 

Eva Hagelberg och Mats Wembo har kommit in med motion angående 
uppsättning av ny busskur vid hållplats Lyckavägen i V äckelsång för 
resande söderut. Man vill även att det anordnas säker övergång över väg 27 
öster ifrån till ovan nämnd busshållplats. 

I kommunikation med Länstrafiken, som hänvisar till 
Trafikförsörjningspraggrammet Region Kronoberg 2015-2025, 
framkommer att investeringar kan sökas för kollektivtrafikåtgärder från 
länstransportplanen. Bidragsdelen är för närvarande 50 % av totalkostnaden. 
Bidrag söks under hösten för nästkommande år. 

Kommunikation har skett med Trafikverket angående fysiska åtgärder för 
trafiksäker passage/övergångsställe till busshållplatsen. Trafikverket gör 
inga fysiska hinder på väg med 80 km/h. 

Tingsryd kommun har erhållit tillstånd enligt 43 §väglagen från 
Trafikverket att uppföra väderskyddet Tillståndet upphör att gälla 2015-12-
31. Tillståndet är villkorat med ett antal punkter, bland annat skall plan 
finnas från kommunen angående skötsel och underhåll, inklusive 
snöskottning av väderskyddet 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner i sitt beslut att väderskydd sätts upp 
när ekonomin tillåter. Bidrag för åtgärden söks under hösten 2015 för 
nästkommande år, 2016. 

Besiutsunderiag 

Samhällsbyggnadsnämnden §51, 2015-03-24 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 138 2015-04-20 

Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnänmden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-03-24 

12 (29) 

Justerare 

CHH 

KOMMUNSTYRELSEN 

§51 Dnr: 2015 0027 537 

Bussku:r vid Lyckovägen i Väckelsång 

Samhälls byggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnänmden godkänner att väderskydd sätts upp när 
ekonomin tillåter. 

2. Bidrag för åtgärden söks under hösten 2015 för nästkommande år, 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet har inkommit med motion angående uppsättning av ny busskur 
vid hållplats Lyckovägen i Väckelsång för resande söderut. Man vill även att 
det anordnas säker övergång över väg 27 öster ifrån till ovan nänmd 
busshållplats. 

Efter kommunikation med Länstrafiken som hänvisar till 
Trafikförsö1jningsproggrammet, Region Kronoberg 2015-2025 kan 
investeringar sökas för kollektivtrafikåtgärder från länstransportplanen. 
Bidragsdelen är för närvarande 50% av totalkostnaden. Bidrag söks tmder 
hösten för nästkommande år. 

Kommunikation har skett med Trafikverket angående fysiska åtgärder för 
trafiksäker passage/övergångsställe till busshållplatsen. Trafikverket gör inga 
fysiska hinder på väg med 80 km/h. 

Gällande bestämmelser 

Tingsryd kommun har erhållit tillstånd enligt 43 §väglagen från Trafikverket 
att uppföra väderskyddet Tillståndet upphör att gälla 2015-12-31. 

Tillståndet är villkorat med ett antal punlcter bl a skall plan finnas från 
kommunen ang. skötsel och underhåll, inklusive snöskottning av väderskyddet 

Utdragsbestyrkande . ·.'l 
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Tingsryds 
kommun 

Safihällsbyggnadsnämnden 

§51 forts 

Ärendets beredning 

SANndANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-24 

Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti har berett ärendet och haft 
kommunikation med Länstrafiken och Trafikverket 

Beslutsunderlag 

Remiss från Kommunstyrelsen (dm 2014/618 539), 2015-01-12 
Shivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 2015-02-26 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-03-09, § 28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Totalkostnaden för ett väderskydd är ca 50-60 tkr. 

13 (29) ,, 
~ 

Tillstånd enligt 43 § väglagen kornmer med största sannolikhet att förnyas från 
2016-01-01. 

Justel'are 

CH-f1 

Carl-Hemile Henmalm (M) yrkar att bidrag för åtgärden söks under hösten 
2015 för nästkommande år 2016. 

Beslutet skickas till 

Kornmunstyrelsen 
Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti 
Parkchef Andreas Carlsson 
Samhälls byggnadskarnrer Caisa Leo-Malmberg 

# ·1Utdmgsbcstyrkmde 
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2014-12-03 

Motion till Kommunfullmäktige 

Angående busskur i Väckelsång 

Vid hållplats Lyckovägen i Väckelsäng finns det busskur för resande mot Växjö. Det salmas dock 
busskur för resande mot Tingsryd. I och med ombyggnationen av väg 27 till mötesfri väg. Har 
antalet personer som väntar på bussen häf ökat, eftersom en busshållplats har dragits in. Detia gör 
att det finns behov av busskur på båda sidorna av vägen. Det är arbetspendlare, ungdomar som . 
studerar på Dackeskolan, W asaskolan och AMB samt övriga resenärer som väntar vid hållplatsen 
Lyckovägen söderut. 

Det finns också ett behov av säker övergång för dessa bussresenärer. Det finns cykel- och gångväg 
utmed väg 27 och när denna korsar vägen finns refuger för att på ett traftlcsäkert sätt passera väg 27. 
Det saknas sälcer övergång vid busshållplatsen Lyckovägen. -

Med hänvisning till ovanstående föreslår därfor Centerpartiet i Tingsryds kommun 

att en busskur sätts upp vid hållplats Lyckovägen för resande mot Tingsryd 

att en skrivelse skickas till Trafikverket med begäran om säker övergång vid busshållplats 
Lyckovägen i Väckelsång 

F ör Centerpartiet genom 

~ 
Eva Hagelberg MatsWembo 
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Ärende nr 20 

Svar på motion om äldres valfrihet 
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Tingsryds 
kommun · 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-04 

17 

Justerare 

§ 155 

Svar på motion om äldres valfrihet 

Dnr 2015/424 739 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande 

Socialnämndens mål är trygg vård och omsorg med bästa tillgänglighet och 
delaktighet. 
Tingsryds kommun har under 20 l O gjort en omfattande utredning kring 
möjligt infårande av LOV (lagen om valfrihetssystem) i Tingsryds 
kommun. Politiken bestämde sig då får att inte införa LOV. 
Resurser för en sådan omfattande utredning finns inte tillgängliga inom 
socialnämndens ansvarsområde. Baserat på kunskap från föregående 
utredning är bedömningen att ovanstående fårslag kommer innebära en 
arbetsinsats om ca 20 timmar per vecka i ca 6 månader. Det innebär en ökad 
personalkostnad på ca l 00 000 kronor. Därtill kommer övriga kostnader för 
rekrytering, fysisk arbetsplats, IT m.m. som hör till en anställning. 

Rådande politisk majoritet i socialnämnden förordar inte en utredning om 
möjligheterna att tillämpa lagen om valfrihetssystem för äldre i Tingsryds 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Andersson (C) och Anna Johansson (C) har kommit in med en 
motion om valfrihet för äldre i Tingsryds kommun. De föreslår att 
Tingsryds kommun utreder möjligheterna att tillämpa lagen om 
valfrihetssystem. Socialnämnden har svarat på kommunstyrelsens remiss i 
beslut§ 134, 2015-04-14. 

Beslutsunderlag 

Motion om äldres valfrihet i Tingsryds komrnun 

Socialnämnden§ 134, 2015-04-14 

l Utdrag,;bestyrkande 
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t2o!V1Yo 1°1 2° l ._, 
;Lo1ttj V.2Y 7-:!>/ 

CENTERPARTI ET 
Tingsryd 2014-08-25 

Till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 
Motion angående valfrihet för äldre i Tingstyds kommun 

f TlNri'snvniKoMMUN 
l 

' 2014 .. 08-- 2,~.5 

llnr 
·I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reg efar va som s a 
gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att 
överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten, 
dvs. det som ibland brukar kallas för kundvaL · 

Syftet med LOV är att öka människors inflytande över den omsorg de får,. Den som har 
fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller tillsammans med sina anhöriga 
om det är det privata hemtjänstföretaget eller kornmunens hemtjänst som ska få 
förtroendet Pengarna följer den äldres val. 

Lagen bygger på etableringsfrihet för företag inom branschen, Kommunen ställer upp 
krav och de företag som uppfyller kraven kan starta verksamhet. Sedan får företaget 
ersättning från kommunen beroende på hur många brukare som valt just det företaget 
som sin hemtjänstutförare eller utförare av andra tjänsterinom service, omsorg och 
vård. 

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling, LOD. LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan 
leverantörerna. Det är istället den enskilde som get~ möjlighet att välja den leverantör 
som han eller hon uppfattar tillhandahåll<tr den bäs.ta kvaliteten. 

Centerpartiet anser att det är dags att även Tingsryd s kommuns invånare får full rätt att 
själva välja utförare av funktionshinder- och äldreomsorg, samt hälso- och 
sjukvårdstjänster i qe situationer man blir beroende av dessa. 

Därför föreslår vi: 
att Tingsryds kommun utreder möjligheterna att tillämpa lagen om 

valfrihetssystem. 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp: 

................................................... ........... , ............ -.. , .................... ,. ... . 
Mikael Andersson Anna Johansson 

29



30



Ärende nr 21 

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

31



Tingsryds 
kommun 

ommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-04 

18 

Justerare 

§ 156 

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

Dm 2014/572 754 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande 

Regeringens budgetförslag föll den 3 december 2014 där höjt underhållsstöd 
ingick. 

Socialnämnden förordar i dagsläget ingen förändring då underhållsstödet ej 
höjts. Ifall underhållsstödet höjs i framtiden så kommer nämnden att titta på 
denna fråga igen och göra ett ställningstagande. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har kommit in med en motion om 

att låta alla ta del av höjt underhållstöd, imegistrerad 2014-11-17. 

Socialnämnden har yttrat sig i beslut§ 135, 2015-04-14 

Beslutsunderlag 

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållstöd 

Socialnämnden§ 135, 2015-04-14 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Nya Kf § 37 2014-11-27 

Tingsryds Kommunfullmäktige 2014.11.15 

Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att 
komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhålls
stödet för ensamstående föräldrar. 

Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 
300:- per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket 
välkommettillskott till en ansträngd ekonomi. 

För Vinsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer 
som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd. Vi vill därför att 
kommunen inte räknar med denna inkomstökning vid beräkning av det ekonomiska 
biståndet. 

Detta medför inte några extra kostnader för kommunen men det innebär väldigt mycket för 
de mest utsatta barnfamiljerna. 

Väns~erpartiet yrkar att Tingsryd;; kommun inte rälmar in höjningen av underhållsstödet 

med 300l<r/bam vid beräkningen <m ekonomiskt bistånd. 

Vänsterpartiet Tingsryd 

.J( cYz.~~ ~clW~JLc cJ ......... , ......................................... a .. . 
G22'j L ·!?~c ~ ......................................... . 

Jörgen Forsberg, ledamot i KF (V) Göran Mård, ledarnot i KF (V} 
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Ärende nr 22 

Svar på motion 
om barnomsorg kväll/natt 

35



Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 

~2 
2015-05-04 

§ 157 

Svar på motion om barnomsorg kväll/natt 

Dnr 2015/75 710 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) har kommit in med en motion om barnomsorg 

kväll/natt. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i beslut§ 50, 2015-
04-22. 

Beslutsunderlag 

Motion om barnomsorg kväll/natt 

Barn- och utbildningsnämnden§ 50, 2015-04-22 

l Utdragsbestyrkande 

..,. 
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Bilaga Ks Au § 157 2015-05-04 
.. {lo IV :; s- ::t; o 

(@: ·. Tingsryds 
· kommun 

~ . 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(18) ~l.. 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 
t6lf/II/JI 

Justerare 
\ 
'j ll·!,) ( 
\J/J!\ 

§50 

Barnomsorg på kväll/natt 
Dnr 2015/30 710 

Beslut 

l: Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande fårSlag till yttrande 
som sitt eget, bilaga 2. 

2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet vidare till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Tingsryds kommun ska 
anordna barnomsorg mellan kl.lS.00-06.00. De föreslår att en avdelning för 
ändamålet inrättas i Tingsryds tätort. Barn- -och utbildningsnämnden har fått 
motionen från kommunstyrelsen för yttrande. 

Föreligger förslag till yttrande över motionen, bilaga 2. 

MBL-information har ägt rum den 17 april 2015. 

Beslutsunderlag 

l. Motion- Barnomsorg på kväll/natt, Vänsterpartiet, 2015-01-25. 
2. Planeringsledare Mats Ingolfs yttrande över motionen- Barnomsorg på 

kväll/natt, 2015-04-1 O, bilaga 2. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yvonne Storm (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande över 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

.l 

Utdragsbestyrkande 

2.D/S~OL-[.~2q 6( 
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bilaga 2 BUN § 50 _ 2015-0~~~{2)10"/30 .t(0 

TJÄNSTESKRIVELSE - 1(1) ·..2 L ~_Tingsryd s 
~kommun 

Barn- och utbildnings
förvaltningen 

2015-04-10 

Mats lngolf 
0477 444 02 . 

barn.litbildning@tingsryd.se Barn- och utbildningsnämnden 

. . 
Yttrande över motion om barnomsorg på kväil/na:tf: 

Förslag till beslut 
l. Anta yttrandet kring motionen _ 
2. Lämna yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beredning 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade en motion under hÖsten 2010 med samma 
innehåll som denna. I arbetet med denna skickades det ut l 190 enkäter till föräldrar 
med barn i åldrarna l ti1112 år. Totalt 24 vårdnadshavare, till35 barn, svarade att man 
hade behov av ändrade öppethållande inom förskolan. Kostnaderna för att hålla öppet 
fyra kvällar/nätter per vecka blir ca. 900 000 kr. Om öppettiderna även skall gälla under 
helger uppgår kostnaden till ca. 2 350 000 kr. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att kostnaden för denna verksamhet blir väldigt 
hög för Tingsryds kommun. V~ anser också att det inte är bra för ba:men då de måste 
finnas i :flera verksamheter, dels i sin "ordinarie" förskoleverksamhet och sedan också i 
"kvälls/nattisverksamheten". Ett annat pro b lem som uppstår är vilka öppettider soin · 
kommer att krävas. Schematide:ma inom vården, där :flertalet av kvälls/nattarbetena 
finns, kan innebära att platsen kommer att behövas· från ca. kL 15.00-15.3 O på eftermid
dagen till kL 8.00 på morgonen. Vid denna tidpunkt bedrivs det verksamhet i de nu be
fintliga förskoloma vilket innebär nyanskaffning av lokal för att bedriva kvälls- och 
nattomsorg. 

Ärendets berednllig . 
Ärendet har handlagts på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 
Diarienr: BUN2010/96 710 

Nämri.de_ns/styrelsens beslu~ ska skickas till 
KoTIIn1lillstyrelsen 

cl/1-v 
-·· ···------··--·-------------------- ---· --~~-----· --- ~---·-···------------- -·-· 

MatsIngolf 
Planeringsledare 

... rXl V! tJi !//" 
1 ingsryds kommun besöksadress 
Box 88 · Torggatan 12 
362 22 Tinosrvd Tinasrvd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barl'):utbildning@ting:;;ryd.se· 
www.tinosrvd:s·e · 

~ 
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Tingsryd' s Kommunfullmäktige 2015.01.15 

Motion om barnomsorg på kvälls/natt 

;Lo,r-j:;s 
/:_;· 5\-

?;o..J2 
b/~~,)111 

Tingsryds kommun har på dagtid mellan ca 06.00-18.00 en barnomsorg som 

fungerar bra för de flesta som använder förskolan och skol barnomsorgen. Men 

det finns idag även föräldrar som har behov av en förskola/skolbarnomsorg 

efter dessa tider. Dessa föräldrar får pussla med släkt vänner och även med sin 

arbetsgivare för att få ihop sitt livspusseL 

Vi inom Vänsterpartiet Tingsryd anser att nu är det dags att ge dessa föräldrar 

en hjälpande hand och införa en avdelning (till att börja med) i mittpunkten av 

Tingsryds kommun och vi föreslår att man inrättar den i Tingsryds tätort, en 

avdelning som kan ta emot barn mellan 18.00-06.00 och att 

upptagningsområdet är hela kommunen. 

Vänsterpartiet yrkar att 

- Man ger Bu n i uppdrag att starta en avdelning som är öppet 

mellan 18.00-06.00 

- Denna avdelning startar i Tingsryd tätort 

-.~\h.'f.~-~-.t~d . 
(.~örgen Forsberg, Kf-ledamot för Vänsterpartiet Tingsryd 
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Ärende nr 23 

Svar på skrivelse om att 
kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 

41



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

Justerare 
(;;\.._ 

§ 158 

Svar på skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 

Dnr 2014/443 100 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande 

Socialnämnden upplever ett gott samarbete med den lokala 
arbetsförmedlingen samt ett väl fungerande regionalt samarbete inom t ex 
Framtid Kronoberg. Växjö kommun har under mars månad 2015 fått avslag 
på sin begäran om att bli pilotkommun. 

Socialnämnden fårordar inte en ansökan enligt förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och 

Anna Johansson (C) har sänt in en skrivelse till kommunstyrelsen med 
förslaget att styrelsen ska tillskriva regeringen med begäran om att bli 

försökskommun, där arbetsmarknadspengarna överförs från staten till 

Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken lokalt. 
Socialnämnden har yttrat sig i beslut§ 133, 2015-04-14. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken 

Socialnämnden§ 133, 2015-04-14 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 158 2015-05-04 
~) 

Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

· Justerare 

il// 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18) ~ 

2015-04-14 

., . 
,,_. ,.; 

§ 133 

Svar på remiss KommlllltlaiHsera arbetsmadrnadspolitikeltl 
Dnr 2014/317 SN 700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämriden antar ordförandes svar som sitt eget yttrande och översänder 
det till kommunstyrelsens ordförande. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse till Kommunstyrelsen från Centerpmiiets fullmäktigegrupp 
daterad 2014-08-27 föreslås att; · 
"Tingsryds kommun tillskriver regeringen med begäran om att bli en 
försökskommun, där arbetsmarknadspengar överförs från staten till 
Tingslyds kornmun för att effektivisera arbetsrnarlmadspolitiken lokalt" 

Kommunstyrelsens ordförande begär i en remiss daterad 2014-09-16 om ett 
yttrande :fi:ån socialnämnden kring förslaget 

Beslutsunderlag 
Ordförande Magnus Carlbergs (S) yttrande: 
Socialnämnden upplever ett gott samarbete med den lokala 
arbetsförmedlingen samt ett väl fungerande regionalt samarbete inom t ex 
Framtid Kronoberg. 
Växjö kommun hm· under mars månad 2015 fått avslag på sin begäran om 
att bli pilotkommun. · 
Socialnämnden förordar inte en ansökan enligt ovanstående förslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

Utdragsbestyrkande 

') n 1 C' - f\ U ~ ')~ l 
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Ärende nr 26 

Minskning av antalet ledamöter i 
Tingsrydsbostäder AB 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-04 

25 

Justerare 

§ 162 

Minskning av antalet ledamöter i Tingsrydsbostäder AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB föreslår att bolagsstämman ändrar antalet ledarnöter 
och ersättare i styrelsen för Tingsrydsbostäder AB från sju till fem. 
Tingsryds kommunföretag godkänner Tingsrydsbostäders förslag. 

Beslutsunderlag 

Tingsrydsbostäder AB§ l, 2015-01-26 

Tingsryds kommunföretag AB§ 17, 2015-04-30 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Tings1-yds Kommunforetag AB 2015-04-30 

Justerare 

§ 17 

Beslut om antalet ledamöter i Tingscydsbostäder AB 

Dnr 2015/219 099 

Beslut 
styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige ändra antalets ledamöter från 
sju till fem. 

Styrelsen föreslår att ändringen godkänns på nästkommande bolagsstämma 

Reservation 

Mikael Andersson (C) reseverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingscydsbostäder AB foreslår bolagstämman ändra antalet ledamöter 
och ersättare i styrelse för Tingscydsbostäder AB från sju till fem 

Beslutsunderlag 

Protokoll Tingsrydsbostäder § l, 2015-01-26 

Protokollet sändes till: 

Kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 
47



r.lTingsryds 
\!!:)kommun 

Kommunlednl.ngs
förvaltningen 

Lalla Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

TJ~STESKRfVELSE 

2015-03-24 

Till Tingsryds Kommunföretag AB 

Beslut om antalet ledarmöter i Tingsrydsbostäder AB 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige rcireslå bolagsstämman ändra antalet 
ledamöter och ersättare i styrelsen for Tings1'Ydsbostäder AB fi:ån sju till fem samt 

Godkännande att få göra ändringen vid nästkommande bolagsstämma 

Sammanfattning 
Tingstydsbostäder AB röreslår att bolagsstämman ändrar antalet ledamöter och ersättare 
i styrelsen :från sju till fem, samt att begär att Tingsryds kommunföretag AB godkänner 
att göra ändringen vid nästkommande bolagsstämma 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

/.1,, J j 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

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

1 (1) 
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Bilaga TIKAB § ll ZOlS-04_30 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga näw~rande 

Justerare 

Justeringens 
plats och tid 

Under-· 

Skrifter sekreterara 

Orclföranda 

Justamnda 

Satnmanträdesrununet "Åsnen~', T01'ggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 26 januari 2015, 14.30 -16.00 

Willy Karlsson 
Gunnar Fmnsson 
Lennatt Karlsson 
Bl'itt"Louise Bemdtsson 
Conny Söderkvist 

Peråke Janen 
B j örn Davidsson 
Karin Bel'ggren 

Lennru.t Kru.·lsson 

Tingsrydbostäder AB:s kontor i Tingsryd> 2015"01"28 

~· 

Willy rfu<ott i ~ 

~ ..... i.tl!/fr&.tt:V 
Lennart Karlsson 

Paragrafer 

ANSLAG/BEVIS Prolokoilet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Tingsrydsbostäder AB 

2015"01~26 

Datum då 
anslaget tas ned 

Tings1'Ydsbostäder AB:s konto1· i Tingsryd 

tttt•••o•r•••l•t•••••••••••••rrtttttr••••••••••••tl 

Utdrogsbestyrkande 
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TING~YDSBOSTÄDERAB SA~TRÅDESPROTOKOLL 

2015-01-26 

§l 

Beslut om antalet ledamöter i Tings1ydsbostäde~· AB 

Ordförande Willy Kru.1sson föreslår att bolagsstämman ändrar antalet 
ledamöter och ersättare i styrelsen för Tingsrydsbostädet• AB :från sju till 
fem, samt att begäea Tingstyds kommunföretag AB:s godlcännat1de att få 
göra ändringen -vid nästkoill1llande bolagsstämma. 

Vice ordförande Britt~Louise Berndtsson yrkar på att inte minska antalet 
ledamöter och ersättare i styrelsen föt Tingstydsbostäder AB. Motiveringen 
är att inte minska kontal<.tytoma ut mot kommuninvånare inklusive 
hyresgäster och personal. Det skulle vidare minska demokrati, delaktighet 
.och dialog. 

Ol'dförande Willy Karlsson ställer forslagen mot varandra och finner att 
styrelsen beslutar att bolagsstänunan ändrar antalet ledatnötet och ersättare i 
styrelsenför Tingsrydsbostädm· AB fi:ån sju till fem~ samt att begä1·a 
Tingsryds kommunföretag AB godkännande att få göra ändringen vid 
nästkommande bolagsstämma. 

Ledamot Blitt" Louise Betndtsson begär votering. 

Votering: 3ledamöter röstat ja till förslaget. Willy Karlsson röstar ja, Conny 
Södedcvist röstar ja, Gutmar Fransson röstar ja. 

2ledamöter röstar nej till förslaget. Britt~ Louise Bemdtsson röstar nej, 
Lennart Karlsson röstar nej. 

Britt H Louise Bemdtsson och Lennatt Karlsson l'eserverar sig mot forslaget 
till fönnån för eget förslag. 

styrelsen beslutar: 

att fdmslå bolagstänunan att ändra antalet ledamöter och ersättare i styrelsen 
för Tingslydsbostäder AB från sju till fem, samt 

att begära Tingslyds konununfilretag AB:s godkännande att få göra 
ändeingen vid nästkommande bolagsstämma, 

Utdrngsbcstytkande 

1(5) 
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Ärende nr 27 

N ulägesrapport och utvärdering 
rörande avgiftsuttag för kopiering eller 
avskrift av allmänna handlingar 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

§ 164 

N ulägesrapport och utvärdering rörande avgiftsuttag för 
kopiering eller avskrift av allmänna handlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2013 att anta förslag till 
reviderad taxa för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar 
(kommunfullmäktige § 121 ). I beslutet fastställdes också att en redovisning 
och utvärdering skulle göras efter ett år. I utvärdering anger kanslichefen sin 

bedömning att det finns skäl att behålla taxan och tillämpa den även 
framöver. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef G ar o Lorfalk, 2015-04-21 

VJ 
l Otdragsbesty>·kande 
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? 

,,~ 
Y~ ~ Tingsryds 

/ ·J!{· kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477 44113 

garo. lorfalk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-04-21 

Kommunful lmäktige 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2013 att anta förslag till reviderad taxa 
för kopiering eller avskrift av allmänna handlingar (kf§ 121). I beslutet fastställdes 
också att en redovisning av nuläget samt en utvärdering efter ett år skulle göras. Pga. 
unde1ieclmads föräldraledighet har åtenapporteringen dröjt. 

Hänned lämnas följande redovisning. Redovisningen omfattar en historisk återrappmie
ring avseende läget vid tiden för fullmäktiges beslut samt en utvärdering rörande den tid 
som har gått efter att den reviderade taxan antogs. 

Den taxa som var gällande i1man nuvarande version trädde i kraft har i princip inte till
lämpats sedan taxan antogs år 2002. Det är därför mycket svårt att få fram uppgifter 
rörande omfattningen av avgiftsuttaget fram till antagandet av den reviderade taxan i 
augusti 2013 . Den allmänna uppfattningen är dock att det varit en mycket blygsam om
fattning på begäranden om avshift eller utlämnande av kopia av allmän handling där 
taxan skulle varit tillämplig. De flesta begäranden har kornmit från media och politiker 
och då har taxan inte varit tillämplig. Uppgifterna har inhämtats från nämndsekreterar
na. 

Sedan revideringen av taxan i augusti 2013 har tagits fram en blankett som använts som 
debite~·ingsunderlag i de fall där taxan varit tillämplig. Utifrån denna blankett går det att 
få fram uppgifter om antal tillfållen där taxan använts samt hos vilkenverksamhet som 
begäran om avskrift eller kopia har gjmts. Utdrag från ekonomisystemet visar att sedan 
den reviderade taxan antogs har totalt l 843 kr (augusti -13 till april -15) debiterats. 
Sammanlagt har taxan tillämpats vid åtta tillfällen. Övervägande är det samhällsbygg
nadsnämnden som tillämpar taxan (sex tillfällen). Därutöver har den tillämpats av barn
och utbildningsförvaltningen vid ett tillfälle och av kommunledningsförvaltningen vid 
ett tillfälle. 

Som synes är tillämpningen av taxan tämligen modest, även sedan revideringen och 
framtagandet av debiteringsunderlag. Detta är inte helt oväntat och stämmer överens 
med den allmätma uppfattningen att kommunen historiskt inte fått särskilt många stora 
beställningar av avskrifter eller kopior av allmänna handlingar. 

Meningen med taxan är inte att generera intäkter till kommunen. Den ska istället tilläm
pas så att kommunen får täclming för de kostnader som uppstår i samband med avskrif
ter eller kopiering av allmänna handlingar. Taxan kan också ha den effekten att mini
mera antalet "okynnesbegäranden", då stora beställningar blir förlmippande med kost
nader för den som begär handlingar. 

1 ingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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I samband med revideringen lyftes frågan huruvida denna typ av taxa är ett "demohati
problem" i det att dess tillämpning skulle innebära att allmänhetens tillgång till all
männa offentliga handlingar skulle försvåras . Lagstiftaren har tagit ställning till denna 
fråga på grundlagsnivå. I tryckfrihetsförordningens 3 kap. 13 § fastslås att kostnad för 
avskrift eller kopiering får tas ut. Taxan som sådan grundas på en förordning beslutad 
av regeringen. Att ta del av allmänna offentliga handlingar är kostnadsfritt- det är av
skrift eller kopiering av desamma som får avgiftssättas . 

Det fi1ms således, enligt unde1iecknads bedömning, skäl att behålla taxan och fmisätta 
tillämpa den även framöver. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 56



Ärende nr 28 

Återrapportering av kurser och 
konferenser 
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Ärende nr 29 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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