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§ 191 

Sverigeförhandlingen- betydelse för Tingsryds kommun 
Dnr 2015/292 532 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

l juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för utredningen som ska ta 
fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en 
utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan 
Stockholm och Göteborg/Malmö. Höghastighetsjärnvägen knyter samman 
storstadsregionerna med kortare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och 
Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. 

Höghastighetsjärnvägens sträckning Stockholm-Göteborg kommer att gå via 
Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region 
under ett flertal år, i huvudsak mellan företrädare för två alternativ, ett i 
väster och ett i öster. Intressenter för det västra alternativet förordar en 
sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby och söderut, och det östra en 
sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och vidare mot 
Lund/Malmö. 

Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra 
bostadsförsörjning är avgörande för en kommun som vill växa och 
utvecklas. Det är en viktig förutsättning för tillgång till arbetskraft och 
kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv kommun att bo 
och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträckning 
indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja 
den regionala utvecklingen. 

Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har 
bildats av ett antal kommuner i sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge 
Tekniska Högskola och Linneuniversitetet Nätverket har tagit fram en 
avsiktsförklaring vars argument stämmer väl överens med kommunens 
Vision 2030. 
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Tingsryd.s TJÄNSTESKlUVELSE 

l{ommun 
Kommunlednings-

Datum 2015-06-01 förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott eva.palmer@tingsryd.se 

Sverigeförhandlingen - Höghastighetsbanan 
Betydelse för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

l. Tingsryds kommun ställer sig bakom Nätverkets Höghastighetsbanans avsiktsför
Idaring och arbetet för en östlig sträclming 

2. Information om höghastighetsjärnväg och Sverigeförhandlingen läggs till handling
arna 

Sammanfattning 
l juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för utredningen som ska ta fram förslag till 
principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för 
höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Höghastighetsjärnvägen kny
ter samman storstadsregionerna med koliare restider, ca 2 timmar mellan Stockholm 
och Göteborg och ca 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. 

Höghastighetsjärnvägens sträckning Stockholm-Göteborg kommer att gå via Jönköping. 
Den vidare sträclmingen söderut har diskuterats i vår region under ett :fle1ial år, i huvud
sak mellan företrädare för två alternativ, ett i väster och ett i öster. Intressenter för det 
västra alternativet förordar en sträclming längs med E4, Jönköping-Ljungby och sö- -
derut, och det östra en sträclming från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm och 
vidare mot Lund/Malmö. 

Tillgång till bra infrastruktur, goda kommunikationer en bra bostadsförsäljning är avgö
rande för en konmmn som vill växa och utvecklas . Det är en viktig förutsättning för 
tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attraktiv 
kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig sträck
ning indikerar kommunen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja elen reg
ionala utvecklingen. 

Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra alternativet och har bildats av ett 
antal leonummer i sydöstra Sverige tillsanunans med Blekinge Telmiska Högskola och 
Lim1euniversitetet. Nätverket har tagit fram en avsiktsförklaring vars argument stämmer 
väl överens med konununens Vision 2030. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

l juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för elen särskilda utredare, som ska fungera 
som förhandlingsperson och ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag 
till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och 

l ingsryds kommun 
Box 88 

besöksadress 
T arggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsry.d.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd 
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Göteborg/Malmö. Förhandlingar med berörda aktörer ska genomföras avseende lös
ningar för spår och stationer där stambanorna angör till respektive stad. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 31 december 2017. 

Hela Sverigeförhandlingen omfattar höghastighetsjämvägar, åtgärder i storstäderna, 
100 000 nya bostäder, järnväg i non, lagförslag om värdeåterföring, cykelåtgärder, öst
lig förbindelse (Stockholm) samt Danmarksförbindelse. Mål och syfte med uppdraget är 
ett effektivare och snabbare fårdigställande av höghastighetsjärnvägar, ett kraftigt ökat 
bostadsbyggande, att skapa nyttar, hållbarhet och förtätning, förbättrad tillgänglighet 
och kapacitet i storstäderna och en förbättrad arbetsmarknad. 

Varför höghastighetsjärnväg? 
Med höghastighetsjämväg kan kapaciteten i jämvägssystemet öka totalt sett, bl a genom 
att befintlig stambana avlastas. Den knyter samman storstadsregionema med koliare 
restider, ca 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg och ca 2,5 ti1mnar mellan Stock
holm och Malmö. 

Finansiering 
Finansieringen baseras på vem som har nytta av åtgärderna. Det handlar om medfinan
siering och exploateringsvärden mellan stat, region, kommun och näringsliv, om avgif
ter, anslag och andra finansieringsaltemativ. 

Geografi 
Klmi är att höghastighetsjämvägen mellan Stockholm och Göteborg kommer att gå via 
Jönköping. Den vidare sträckningen söderut har diskuterats i vår region under ett flertal 
år, i huvudsak mellan företrädare för två altemativ, ett i väster och ett i öster. Intressen
ter för det västra altemativet förordar en sträckning längs med E4, Jönköping-Ljungby 
och söderut, och det östra en sträckning från Jönköping via Växjö, Älmhult, Hässleholm 
och vidare mot Lund/Malmö. 

Nätverket Höghastighetsbanan 
Nätverket Höghastighetsbanan arbetar för det östra altemativet och har bildats av ett 
antal kommunema sydöstra Sverige tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och 
Lim1euniversitetet. Målet är att höghastighetsbanan ska få en östlig sträckning från 
Malmö via Hässleholm, Älmhult och Växjö vidare upp mot Jönköping. Nätverket sam
ordnas av Växjö konunun och har formulerat följande avsiktsförklaring. 

Denfi·amtida sträclmingen av höghastighetsbanan genom Småland och in i Skåne är 
en avgörande fi'åga för södra och sydöstra Sverige. Vi välkomnar satsningen på hög
hastighetståg och ser det som angeläget att en fl' amtida sträclming sketpar största möj
liga samhällsekonomisk nytta och största möjliga potential för fi'amtiden, såväl lokalt, 
regionalt som nationellt. Vi vill dä1jör förorda en sträclming som går via Hässleholm 
och därefter via Almhult till Växjö och vidare mot Jönköping. 

En sträckningfi·ån Hässleholm via Almhult och Vä;Jö upp till Jönköping är av stor 
vikt för hela sydöstra Sverige. Genom en östlig sträckning genom Hässleholm och 
Småland knyts Linnrhmiversitetet och Blekinge Tekniska Högskola ihop med universi
tetet i Lund där ESS och MAX IV byggs, och med högskolorna i Malmö, Kristianstad 
och Jönköping. När ett effektivt resande underlättas förbättras företagens förutsätt
ningar att hitta kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarimads-regionerna knyts när-
mare samman. När kapacitet fi'igörs för mer godstrafik på Södra Stambanan gynnar 
det regionens redan exportintensiva näringsliv. 

Tings1-yds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

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

5



3(3) 

Sverigeförhandlingen öppnar upp för det största samhällsbyggnadsprojektet i vår tid. 
Sydöstra Sverige har nu en unik chans att skapa hållbaraförutsättningarför vår reg
ions långsiktiga utveckling. Detta kräver i sin tur ett starkt samarbete mellan kommu
ner, lärosäten och näringsliv. 

Vi ska dciTför; 

o Sicapa ett starkt nätverkför informationsutbyte odi dialog 
o Leverera ett sammanhållet beslutsunderlagför den sydöstra regionen, 
o Tafram ett gemensamt synsättför medfinansiering ochförskottering inför kom
mande förhandlingsprocess med Sverige förhandlarna, 
o Aktivt involvera och samarbeta med regionens näringslivsföreträdare i syfte att 
stärka argumentation och kommunikation gentemot Sverigeförhandlarna, 
o Tafi··am komnntnikationsstmtegi och genomföra riktade iriformationsinsatser där 
möjligheter och vinster av sträckningen lyfts fi·am och kommuniceras. 

A vsiktsförldaringen är undertedmad av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna 
Växjö, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Karlskrona och 
Kalmar. 

Betydelse för Tingsryds kommun 
Tingsryds kommunligger mitt i sydöstra Sverige och även om kmmnunen inte har egen 
järnvägsförbindelse gynnas medborgare och näringsliv av en framtida höghastighets
bana. Tillgång till bra infrastruktur, goda konm1tmikationer en bra bostadsförsö1jning är 
avgörande för en kommun som vill växa och utvecklas. Det är en viktig förutsättning 
för tillgång till arbetskraft och kompetens men också för att göra Tingsryd till en attrak
tiv kommun att bo och leva i. Genom att aktivt ställa sig bakom arbetet för en östlig 
sträckning indikerar kmmmmen också sin avsikt att vara delaktig i och aktivt stödja den 
regionala utvecklingen. Nätverket Höghastighetsbanans avsiktsförklaring stämmer väl 
överens med kommunens Vision 2030. 

Mot de1ma bakgrund föi'eslås att Tingsrycls kommun stödjer Nätverket Höghastighets
banan och dess arbete för en östlig sträckning. Beslutet i1mebär i nuläget inga ekono
miska åtagande för kommunen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Information om höghastighetsbanan finns bland annat på www.sverigeforhandlingen.se, 
www.hoghastighetsbanan.se, och www.stambanan.com . 

Nämndens/styrelsens beslut ska siriekas till 
Nätverket Höghastighetsbanan/Växjö kmmnun 
Region Kronoberg 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Eva Palmer 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Bo)( 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04.?7 441 00 {V)() 0477 313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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§ 192 

Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 
Dnr 2013/480 011 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta 

l. Kornmunfullmäktige fastställer Lokalförsötjningsstrategi för Tingsryds 
kommun 

2. Lokalförsötjningsstrategin ska revideras vatje mandatperiod. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen har godkänt framtagen Lokalförsörjningsstrategi för 
Tingsryds kommun. 

Lokalförsötjningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för 
lokalförsörjning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecklas på ett sådant sätt att det 
stöder kommunens långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Lokalförsötjningsstrategin gäller for hela kommunorganisationen, såväl 
kommunala styrelser och nätnnder som kommunala bolag/stiftelser i 
tillämpliga delar. strategin omfattar även verksamhet i hyrda lokaler. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från chefför utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 20150-06-01 
Lokalförsörjningsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 386, 2013-11-25 
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Syfte 
Tingsryds kommuns lokalinnehav ska utvecklas på ett sådant sätt att det stöder kommunens 
långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Omfattning 
Lokalförsö1jningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl kommunala styrelser 
och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i tillämpliga delar. Strategin omfattar även 
verksamhet i hyrda lokaler. 

Kommunövergripande mål 
@ Kommunens lokalbestånd ska vara dimensionerat och utformat efter 

verksamheternas behov samt effektivt använt och välskött. 

® Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och 
kvalitetsmässigt bra lokaler tilllångsiktigt lägsta möjliga kostnader. 

® Koncerm1Jttan ska vara styrande. Koncernnytta innebär att kommunens övergripande 
intresse sätts högre än enskild förvaltnings, koncernföretags eller verksamhets intresse. 

strategier för lokalförsörjning 
111 Kommunen ska koncentrera sitt ägande och förvaltande till de lokaler och 

byggnader som används för kommunal verksamhet utifrån ett långsiktigt behov 
samt till de fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o .Minska ytor och kostnader för kommunens verksamhetslokaler med 5-l O 

procent för att hållbart hantera fastighetsunderhåll och framtida 
investeringar. 

o Verksamheternas önskemål utiji-ånlokalbehov, geografi etc. är 
underställda behovet av minskade loka/kostnader. 

@ Kommunens fastighetsinvesteringar ska motiveras utifrån leonummens 
långsiktiga lokalbehov. Kommunen ska bygga energi- och resurssnålt och 
erbjuda en god inomhusmilj ö. Moderna och hållbara byggmetoder ska alltid 
prövas mot kostnadsunderlag. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Energibesparingsåtgärder och fastighetsunderhåll är prioriterade 

områden under denna mandatperiod. Fastighetsunderhåll ska planeras 
på en permanent basis till en tillfredställande och långsiktigt hållbar 
nivå. 

o Vid eventuellt behov av nybyggnation av verksamhetslokaler, inklusive 
boende, skaförutom byggnation i egen regi alltid ett bygg~1Cldsalternativ 
med extern aktör prövas. 
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(!) Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfi:ågan. Konmmnen 
ska genom en tydligt och effektiv lokalförsörjningsprocess ständigt söka 
lösningar som optimerar nyttjandegrad av och kostnader för kommunens lokaler. 

(!) Kommunen ska ha en god planering och ett bra instrument för lokalförsötjningen 
på både kmi och lång sikt. 

(!) Kommunens verksamheter ska i första hand hyra egna befintliga lokaler. 
Nämnderna äger ej rätt att på egen hand hyra externa lokaler. 

(!) Kommunen ska sträva efter att hyra ut lediga lokaler. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Skaparide av fler bostäder är ett prioriterat område. Prövning ska göras 

om lämpligafastigheter alt. lediga lokaler kan omvandlas till bostäder. 

(!) Fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms 
vara av strategisk betydelse avyttras, rivs eller placeras i malpåse. 

(!) Kommunen ska ha ett internhyressystem, i vilket förvaltningar hyr alla sina 
verksamhetslokaler från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Kommunens internhyressystem ska skapa incitament för verksamheterna 

att optimera lokalanvändandet och säga upp överflödiga lokaler. 

e De kommunala bolagens ägardirektiv ska synkroniseras med 
lokalförsötjningsstrategin i frågor gällande fastighetsinnehav, investeringar och 
fastighetsförvaltning. 

Ansvarsfördelning och organisation 

Kornmunfullmäktige fastställer den kommunövergripande 
lokalförsörjningsstrategin, vilken ska revideras vatje mandatperiod. 

Enligt Tingsryds kommuns reglemente för kommunstyrelse och nämnder "ansvarar 
kommunstyrelsen för kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och 
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag". Kommunstyrelsen har således, 
genom kommunledningsförvaltningen, ett ägar- och samordningsansvar för 
kommunens totala lokalförsörjning. 

Kommunledningsförvaltningen ska på koli och lång sikt leda och samordna den 
kommunövergripande lokalförsötjningen kopplad till verksamhetsplanering/utveckling, 
uppsatta mål och demografiska förändringar. Samordning och strategisk styrning i 
lokalförsötjningsfrågor sker genom en arbetsgrupp för strategisk lokalförsörjning under 
kommunledningsförvaltningen (ärendehantering, beslutsunderlag, lokalförsörjningsplan 
och uppföljning) samt ett lokalförsäljningsutskott ji·ån CCG (beslutsrätt). Processen 
samordnas och leds av en fastighetsstrateg 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler till konummens olika verksamheter utifrån fastställda planer och behov. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska upprätthålla och utveckla kommunens 
tekniska och ekonomiska beställarkompetens inom området byggnation och 
förvaltning av kommunala fastigheter. 

Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsplaneringen inom sitt 
ansvarsområde på kort och lång sikt, vilket innefattar demografiska 
bedömningar, verksamhetens efterfrågan och utveckling samt brukarkrav. Utifrån 
förändringar i omvärlden ska respektive nämnd identifiera egna lokalbehov samt 
initiera dessa lokalprojekt till arbetsgruppen för strategisk lokalförsöl].ning. 
Respektive förvaltning utser en lokalsamordnare som ingår i denna arbetsgrupp. 
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§ 196 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Dnr 2015/291 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer inköps- och upphandlingspolicy enligt 
protokolls bilaga. 
2. Tidigare antagen inköps- och upphandlingspolicy (KF 2008-12-18 § 171) 
upphör att gälla. 
3. Policyn ska revideras varje mandatperiod. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy har arbetats fram och 
godkänts i centrala chefsgruppen för politisk behandling. Policyn är tänkt att 
tillsammans med riktlinjer för inköp och upphandling samt tillhörande 
anvisningar bilda ett ramverk för hur kommunens inköps- och 
upphandlingsverksamhet ska bedrivas. 

I förslaget till policy regleras syftet med ramverket samt 
ansvarsfördelningen mellan fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Andra områden som tas upp i policyn är grundförutsättningar, 
affärsmässighet och affårsetik, sociala krav, miljökrav, djurskydd, 
totalkostnadsperspektiv, samverkan och uppföljning. 

Centrala chefsgruppen har 2015-05-21 fastställt riktlinjer för inköp och 
upphandling som gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
fastställer policyn. Policyn anger övergripande strategier samt vad som ska 
uppnås inom området, medan riktlinjerna reglerar hur policy och 
lagstiftning ska förverkligas i det dagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, upphandlare Helen Östman 
och inköpscontroller Sara Runesson, 2015-05-25 
Inköps- och upphandlingspolicy · 
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Tingsryd§ 
kommun 

Kommunledningsf<irvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
dan iel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-05-25 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Inköps~ och upphandlingspolicy 

Förslag till beslut 

l (l) 

1. Kommunfullmäktige fastställer inköps- och upphandlingspolicy enligt protokollsbilaga. 

2. Tidigare antagen inköps- och upphandlingspolicy (KF 2008-12-18 §171) upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy har arbetats fram och godkänts i centrala 
chefsgruppen för politisk behandling. Policyn är tänkt att tillsammans med riktlinjer för inlcöp 
och upphandling samt tillhörande anvisningar bilda ett ramverk för hur kommunens inköps- och 
upphandlingsverksamhet ska bedrivas. 

I förslaget till policy regleras syftet med ramverket samt ansvarsfördelningen mellan fullmäk
tige, kommunstyrelsen och nämnderna. Andra områden som tas upp i policyn är grundförutsätt
ningar, affärsmässighet och affårsetik, sociala krav, miljökrav, djurskydd, totalkostnadsperspek
tiv, samverkan och uppföljning. 

Centrala chefsgruppen har 2015-05-21 fastställt riktlinjer för inlcöp och upphandling som gäller 
under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer policyn. Policyn anger övergripande stra
tegier samt vad som ska uppnås inom området, medan riktlinjerna reglerar hur policy och lag
stiftning ska förverkligas i det dagliga arbetet. 

Besl\:rivning av ärendet 
Revidering av policy samt upprättande av riktlinjer och anvisningar är en del av ett planerat och 
pågående utvecldingsarbete inom inköps- och upphandlingsområdet (bl a handlingsplan "Fokus 
inköp 2014/2015" redovisad i kommunstyrelsen 2014-09-15 §185). Efter genomförande av 
ökad andel e-fakturor samt införande av inköpssystem, samordnad varudistribution och it-stöcl 
för upphandling står nu utveckling och anpassning av organisation, kompentens och rutiner i 
tur, vilket bl a innefattar omarbetning av policy och riktlinjer. När ny policy m.m. har inarbetats 
i organisationen kommer fokus i det fmisatta utvecklingsarbetet att läggas på mål, uppföljning 
och mätning inom ink.öpsområclet, i syfte att långsiktigt minska kostnader för varor/tjänster samt 
tidsåtgång för inköp. Detta arbete beräknas kunna påbö1jas uneler 2016. · 

En revidering av nuvarande inköps- och upphandlingspolicy är nödvändig av flera skäl: 

o Nya regler i LOU som gäller från l juli 2014 med bl a ny beloppsgräns för direktupp
handling (505 000 kr) samt luav på riktlinjer och dokumentation för direktupphandling
ar. 

o Inköp och upphandling har tagits upp som en strategisk prioritering/internt fokusområde 
i arbetet med Hållbar ekonomi. Genom effektivare inköp, både vad gäller priser och ru-

oo3 
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2(3) 

tiner, ger en potential för minskade framtida kostnader genom bl a förbättrad avtalstro
het, ökad konkurrensutsättning samt struktur och tydlighet i organisation, roller, rutiner 
och administration. 

0 Minimera risk för skadestånd och felaktigheter samt säkerställa likabehandling och god 
affårsetik. 

0 Anpassning av organisation, roller och rutiner för att kumm arbeta· effektivt med sam
ordnad varudistribution och inköpssystem/e-handeL 

0 Inköp och upphandling är ett verktyg för att styra utvecklingen i önskvärd politisk in
riktning, t ex vad gäller miljö, livsmedel, näringsliv, social hänsyn. 

0 Revisionsrappmi från januari 2014 som beskrev att kommunstyrelsens och nämndernas 
hantering av upphandling och inköp behöver utvecklas. Revisorerna konstaterade bl a 
att reglemente och delegationer behöver ses över, att förvaltningarnas beställarorgani
sationer behöver bli mer ändamålsenliga och effektiva samt att behov fi1ms av en mer 
strukturerad inköpsorganisation i kommunen. 

I föreliggande förslag till policy regleras syftet med ramverket samt ansvarsfördelningen mellan 
fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Andra områden som tas upp i policyn är grund
förutsättningar, affårsmässighet och affårsetik, sociala krav, miljökrav, djurskydd, totalkost
nadsperspektiv, samverkan och uppföljning. 

I arbetet med framtagande av inköps- och upphandlingspolicyn har även riktlinjer tagits fram. 
Dessa har fastställts av centrala chefsgruppen 2015-05-21 och gäller under förutsättning att po
licyn fastställs av kommunfullmäktige. Policyn anger övergripande strategier samt vad som ska 
uppnås inom området, medan riktlinjerna reglerar hur policy och lagstiftning ska förverkligas i 
det dagliga arbetet. 

I riktlinjerna ingår bland mmat: 

e Mer detaljerad beskrivning av ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, nämnder, 
centrala chefsgruppen, kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar/företag. 

e Förtydligande av roller och kompetensla·av i anskaffningsprocessen. Bl a ska förvalt
ningarna utse inköpssamordnare i enlighet med revisorernas rekommendation i nämnd 
revisionsrapport. Fastställda roller är till största delen arbete som utförs idag och förut
sätts att hanteras inom ramen för befintliga personalorganisationer. (Roller och kompen
tenshav böljar enligt chefsgruppens beslut att gälla först 2016-01-01, eftersom hösten 
2015 behövs till utbildning och fastställande av rutiner m.m.). 

0 Närmare anvisning för upphandlingshav enligt policyn (sociala krav, milj öhav, djur
skydd m.m.) 

0 Riktlinjer för när och hur direktupphandling får tillämpas. Övre beloppsgräns för direkt
upphandling har satts i enlighet med lagstiftningen, vilket innebär en höjning från da
gens ca 222 000 kr till 505 000 kr. Dokumentationshav har satts från 50 000 h. Från 
samma nivå ställs även krav på skriftlig förfrågan till minst tre leverantörer samt annon
sering på kommunens hemsida. För inköp mellan 10 000- 50 000 kr ska minst två leve
rantörer tillfrågas skriftligt, medan annonsering är frivillig för dessa inköp. 

0 Närmare anvisningar och ansvarsfördelning för uppföljning av inköp och upphandling
ar. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen samt behandlats av centrala 
chefsgruppen. Förankring och diskussion har skett i ledningsgrupper hos förvaltningar och 
kommunala företag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy (bilaga l) 
Handlingsplan Fokus inköp 2014/2015 (bilaga 2) 
Tidigare antagen inköps- och upphandlingspolicy KF 2008-12-18 § 171 (bilaga 3) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder och helägda kommunala företag. 

Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Helen Östman 
Upphandlare 

Sara Runesson 
Inköpscontroller 

3(3)-
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Inledning 

Denna inköps- och upphandlingspolicy bildar tillsammans med riktlinjer för inköp 
och upphandling samt tillhörande anvisningar ett ramverk för hur kommunens in
köps- och upphandlingsverksamhet skall bedrivas. 

Ramverket gäller för Tingsryds kommunkoncern (kommunens samtliga nämnder, 
förvaltningar, helägda bolag och stiftelser). I texten avses med ordet förvaltning 
även helägda bolag och stiftelser. På samma sätt avses med ordet nämnd även sty
relse för helägda bolag och stiftelser. 

I begreppet upphandling innefattas köp, hyra eller leasing av alla varor, tjänster och 
entreprenader. Direktupphandling är alla inköp som inte genomförs som en LOD
upphandling, därmed inkluderas även direktupphandling i begreppet upphandling. 

Syfte 

Syftet med detta ramverk är att så långt det är möjligt eftersträva: 
., att kommunen bedriver ett professionellt inköps-och upphandlingsarbete och 

därigenom säkerställer kommunens behov av varor och tjänster . 
., att upphandling ses som en strategisk ledningsfråga med ett kommungemen

samt intresse . 
., att upphandling är ett medel för att styra samhället mot en långsiktig hållbar 

utveckling med bea1.1:ande av social och etisk hänsyn . 
., att all upphandling baseras på en helhetssyn och att kommunens gemensamma 

nytta därmed alltid är överordnad den enskilda verksamhetens intresse . 
., en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser. Genom att beakta 

ramverket vid inköp och upphandlingar bidrar var och en till att maximera den 
kommunala nyttan av de ekonomiska resurserna . 

., att all anskaffning görs enligt gällande upphandlingslagstiftning . 

., att kommunens inköp konkurrensutsätts för att där igenom bidra till god eko
nomisk hushållning, öppenhet och likabehandling. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfitllmäktige fastställer inköps- och upphandlingspolicy. 

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för inköps- och upphandlingsfrågor 
inom Tingsryds kommun. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för de kommunöver
gripande upphandlingarna samt för samordning av kommunens inköps- och upp
handlingsarbete. 

Respektive nämnd ansvarar för att all anskaffning till verksamheten sker enligt 
gällande lagstiftning och enligt kommunens ramverk Nämnden ansvarar vidare för 
upphandlingar för den egna verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden samt 
helägda bolag och stiftelser ansvarar alltid för upphandling, och erforderlig kompe
tens, avseende byggentreprenader. 

Centrala chefsgruppen fastställer riktlinjer för kommunens inköps- och upphand
lingsarbete som beskriver hur denna policy ska förverkligas. 

Ansvarsfördelning avseende beslut om anskaffning, beslut om att tilldela avtal 
samt rätt att undetieckna avtal regleras i respektives nämnds delegationsordning. 

Specifika roller i kommunens löpande inköps- och upphandlingsarbete framgår i 
riktlin j e rna. 
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Grundförutsättningar 

All upphandling av varor och tjänster ska ske enligt gällande upphandlingslagstift
ning, (LOU och LUF) och antagna riktlinjer och anvisningar för upphandling inom 
Tingsryds kommun. 

Kommunens anskafihingsprocess skall, så långt det är möjligt och lämpligt, anpas
sas till elektronisk handel. 

Tecknade ramavtal är tvingande och ska följas. Kommunens storlek som upphanel
lande myndighet ska utnytijas genom att ramavtal upprättas för varor och tjänster 
inom de områden där så är möjligt och lämpligt. 

Inköp och upphandlingar ska planeras i god tid så att kommunens ramverk kan 
följas. 

Rutiner i anskaffningsprocessen ska eftersträva effektiva och kvalitetssäkra arbets
sätt, så att bl a tidsåtgång för inköp och upphandling optimeras. Det åligger verk
samheten att följa centrala anvisningar och rutiner. 

Anskaffningsbeslut och utformning av kravspecifikationer åligger verksamheten. 

All upphandling ska ske i nära samverkan mellan verksamhet och upphandlarkom
petens. 

Affärsmässighet och affärsetik 

Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet ska präglas av affärsmässighet 
och objektivitet på det sätt som föreskrivs i gällande upphandlingslagstiftning samt 
bedrivas med ett i övrigt affärsetiskt korrekt agerande. Detta innebär bland annat: 

o att kommunen i sina upphandlingar ska ställa relevanta krav, vara tydlig, 
behandla alla anbudsgivare lika samt göra upphandlingarna kända på 
marknaden 

o att upphandlingar ska utfmmas så att såväl mindre som större företag har 
möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen när det är ekonomiskt 
försvarbati 

o att lagstiftning avseende mutor ochjäv samt en i övrigt god etik avseende 
dessa frågor alltid ska beaktas 

Sociala krav 

Kommunen ska, inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning och praxis, vid 
upphandling ställa etiska och sociala krav med beaktande av deklarationer och 
konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn. 

Miljökrav, djurskydd, antibiotikaanvändning och smittskydd 

Genom en miljöanpassad upphandling kan kommunen påverka marknaden i hållbar 
riktning. Därför skall kommunen i sina upphandlingar i rimligaste mån, inom ra
men för upphandlingslagstiftningen, prioritera och efterfråga varor, tjänster och 
entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljöhänsyn skall alltid 
vägas mot kostnaden. 

I upphandling ska djurskyddskrav, krav rörancle användning av antibiotika och 
smittskyddkrav ställas i enlighet med kriteriedokument från Miljöstyrningsrådet, 
eller likvärdig instans. 
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Totalkostnadsperspektiv 

Upphandling och inköp ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses 
att hänsyn ska tas till samtliga kostnader som är förenliga med upphandling
en/inköpet. 

Samverkan 

Tingsryds kommun ska där tydlig samverkansnytta fi1111s för kommunen, samarbeta 
med andra kommuner, regioner, statliga myndigheter och organisationer, i syfte att 
genomföra så kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara upphandlingar som möj
ligt. 

Uppföljning 

Efterlevanden av kommunens ramverk för inköp och upphandling ska följas upp på 
ett planerat och strukturerat sätt. Närmare anvisningar för uppföljningen ska ges i 
riktlinjerna med tillhörande anvisningar. 

Revidering 

Denna policy ska revideras vid behov eller minst en gång per mandatperiod. 

stödjande dokument 
Riktlinjer får inköp och upphandling 
Anvisningar 
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Fokus INKÖP 
-vägen till bättre och mer effektiva inköp i Tingsryds kommun 

Mål 

Mål med arbetet: Bättre och mer effektiva inköp 

Genom ett medvetet kvalitetsarbete med kommunens inköp finns en potential att frigöra 
resurser för verksamheten i form av både arbetstid och pengar. Utveckling och 
kvalitetssäkring av processer, rutiner, styrning och kompetenser leeler sannolikt till att inköp 
kan göras till bättre priser, rätt kvalitet och med mindre tidsåtgång. Frigjorda resurser ska 
komma verksamheten till del. 

Arbetet rör både inköpsprocessen och upphandlingsprocessen. 

strategier 

Målet ska nås genom att 

o Öka fokus på inköpsfrågor 
o Arbeta med information och kompetensutveckling till inköpsansvariga 
o Arbeta med styrning genom mål och nyckeltal 
o Utveckla mer effektiva och kvalitetssäkra processer och rutiner 
o Låta Ordning och reda samt Struktur och tydlighet genomsyra inköpsområet 
o Dra nytta av samordning och samverkan inom och utanför elen egna organisationen 
o Säkerställa en god affärsetik 

Genomförande 

Handlingsplanen innehåller dels koltsiktiga aktivitetsmål för det kommande budgetåret och 
dels mer långsiktiga resultatmål och strategier inom området. 

Handlingsplanen med aktivitetsmål fÖr 2014-2015 bygger på de fastställda långsiktiga målen 
och strategierna, tidigare års handlingsplaner samt revisionsrapport från våren 2014 med 
tillhörande svar från kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Resurser 

Ekonomiavdelningen, huvudsakligen genom inköpscontroller och upphandlare, leder och 
samordnar utvecklingsarbetet inom befintliga personalresurser. Förvaltningar och kommunala 
företag deltar i arbetet bl a genom att delar av arbetet sker via ekonomgruppen. 

I ekonomiavdelningens budget finns årligt anslag om ca l 00 tkr avsett 
för ev engångskostnader i utvecklingsarbetet. 
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~ 
Aktivitetsmål 2014-2015 r 
strategi/aktivitet Ansvarig När Övrigt '* 
Inköpssystem SR Statt höst 2014 
Införa digitalt inköpssystem i samverkan med 
Växjö m fl kommuner 

Samordnad varudistribution SR, HÖ start höst 2014 I drift våren 20 15 
Införa samordnad varudistribution (DC) i 
samverkan med Växjö m fl kommuner 

Översyn av policy och riktlinjer HÖ Höst 2014 
Revidering av inköps- och upphandlingspolicyn 
Fastställa och införa riktlinjer och rutiner för bl a 
direktupphandling 

Inköpsorganisation DG Höst 2014 
Fastställa och tydliggöra organisation och roller 
för inköpsprocessen 

IT -stöd för upphandling HÖ 2014-2015 
Steg 2. Användare i verksamheterna. 

Avtalsuppföljning SR 2014-2015 

Mål och nyckeltal 
Kategorisera inköpen SR 2015 
Ta fram styrtal/nyckeltal SR 2015 
K valitetskontrolllcontering SR Höst 2014 

Avtalsdata basen 
ställningstagande till användningsområde HÖ 2014-12-31 
Ev genomförande HÖ 2015 

Återkoppling när ramavtal saknas SR, HÖ 2015 

Överväga skafferiavtal HÖ 2014-12-31 

Policy mutor och besticlming DG 2014-12-31 

Tidigare genomförda aktiviteter som övergått i 
löpande verksamilet 
Inköpscontroller ingår i ekonomgrupp DG Upphandlare vid behov 
strategiska inköpsfrågor i CCG DG Minst en gång per år 
Utskick av nyhetsbrev "Inköp & ekonomi" SR En gång i månaden 
E-faktura, löpande anslutning av leverantörer SR 
Upprättande av upphandlingsplaner HÖ 
Arlig utbildning för "in!cöpspersonal" förva!tn SR, HÖ 
Broschyr till nyanställda SR 
Egen kompetensutveckling ek. avd SR, HÖ Minst 2 dgr årligen 

HÖ=Helen Öst man, SR=Sara Runesson, DG=Daniel Gustafsson 
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Långsiktiga mål och strategier 

o E-handel inköpssystem-gemensamt i länet 
o Samordnad varudistribution i länet 

o Minskad volym scanning- bör på silet kunna utföras i reception/medborgarkontor 
alternativt av eller i samverkan med annan extern leverantör eller kommun 

o Begränsning av antalet inköpsberättigade 
o Ce1tifiering av inköpsberättigade 

o Styrning genom tydliga mål för minskad kostnad för varor/tjänster samt tidsåtgång för 
inköp 

o Ökad nytta av avtalsdatabasen 

Övrigt 

Uppföljning av aktivitetsmål sker löpande under året. 

/Handlingsplan fastställd 2014-08-27 Daniel Gustafsson 
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kommun 

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY 

för Tingsryds kommun 

Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-18 

BILAGA 3 

1(7) 
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TINGSRYDS KOMMUN 

Inledning 

Tingsryds kommuns upphandlingar och inköp skall präglas av effektivitet, 
kompetens och samverkan. 

Inköp görs i första hand från tecknade ramavtal. Skulle den som avropa väl
ja annan leverantör än den kommunen har teclmat ramavtal med skall en 
skriftlig motivering finns. (Se vidare i riktlinjerna.) Då ramavtal saknas trä
der denna inköps- och upphandlingspolicy i laaft. 

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU klassiska sektorn) samt 
Lagen (2007: l 092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans
porter och posttjänster utgör grunden för hur all upphandling skall gå till. 

Huvudreglerna för offentlig upphandling uttrycks genom EG-direktivets 
gnmdläggande principer. Principen om likvärdighet, icke-diskriminering, 
öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 

Inköps- och upphandlingspolicyn tillsammans med tillhörande 1iktlinjer, 
bildar ett ramverk för hur kommunens upphandlingsverksamhet skall bedli
vas för att uppnå målen. Ramverket anger även hur ansvaret för upphand
lingsverksmnheten skall fördelas och på vilka organisato1iska nivåer olika 
uppgifter skall utfciras. Alla typer av upphandlingar och inköp omfattas av 
policyn. 

Syfte och målsättning 

Syftet med detta regelverk är att säkerställa en god hushållning med kom
munens begränsade medel. Genom att beakta inköps- och upphandlingspoli
cyn med dess liktlinjer vid inköp och upphandlingar bidrar var och en till att 
maximera den kommunala nyttan av de ekonomiska resurserna. 

Det primära målet med kommunens upphandlingsverksamhet är att se till att 
kommunens olika verksamheter får de varor och tjänster de behöver, med 
rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till så låg kostnad som är 
möjligt och rimligt. Det sekundära målet är att minska kommunens samlade 
kostnader för inköp av varor och tjänster. 

Inköps- och upphandlingspolicyn skall även bidra till att minska antalet le
verantörer, öka kostnadsmedvetandet hos samtliga medarbetare samt reglera 
inköpsprocess en. 

Inköps- och upphandlingspolicyns syfte är att vara ett redskap i kommunens 
strävan att efterleva gällande regelverk samt säkerställa att: 

m All upphandling sker enligt gällande lagar och bestämmelser. 

2(7) 
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TIINGSRYDS KOMMUN 

m All upphandling genomförs affärsmässigt och effektivt. 

m Företrädare för Tingsryds kommun uppträder på ett affärsetiskt korrekt 
sätt så att kommunen uppfattas som en krävande, skicklig och rättvis 
köpare. · 

m Företrädare för kommunen agerar på likartat sätt gentemot omvärlden så 
att kommunen uppfattas som en trovärdig och seriös part i samtliga af
fårsprocesser. 

m Kommunen agerar som en upphandlande enhet i enlighet med bestäm
melsema i LOU. 

m Alla upphandlingar, där affärsmässiga fördelar kan uppnås för Tingsryds 
kommun med dess bolag och stiftelser, samordnas med övriga kommu
ner i Kronobergs län via Inköpssamverkan Kronoberg. 

m Alla regelbundet förekommande inköp av varor och tjänster, i största 
möjliga mån, sker genom avrop mot, för hela kommunen tecknade, ram
avtal. 

m Samverkan mellan användama och inköpssamordnaren sker så att speci
alistkompetens som finns i verksamheten utnyttjas för att uppnå ett för 
komrutmen optimalt resultat. 

11 Verksamhetema skall uppleva att nyttjande av upprättade avtal är det 
självklara förstahandsvalet vid anskaffuing av varor och tjänster. 

11 Miljöaspekter beaktas vid anskaffuing av varor och tjänster genom att 
möjlighetema för att ställa miljökrav på leverantören och varan/tjänsten 
noga undersökas innan handlingama fårdigställs och upphandlingen 
genomförs. 

m Social hänsyn beaktas vid anskaffuing av varor och tjänster genom att 
vid vmje 1.mik upphandling undersöka vilka krav som bör ställas. 

m Tingsryds kommun utformar sina upphandlingar på ett sådant sätt att 
såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och där
med delta i konkunensen. 

m Anskaffuingsprocessen1 1 skall, via IT-stöd och direktåtkomst av ramav
tal, effektiviseras så att en allt större del av den totala förbrukningen av
ropas direkt av verksamheten mot avropsavtal och att en allt stöne del 
av den totala anskaffningen sker mot upprättade avtal. 

m Riktlinjer skall vara tillgänglig för alla anställda via Intranätet för att 
säkerställa anskaffuingsprocessens efterlevnad. 

1 
Anskaffningsprocessen innefattar alla aktiviteter från att behov uppstår av vara/tjänst, till 

leverans. 
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Omfattning 

Alla upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inom Tingsryds 
kommun skall utgå fi·ån Lagen (2007:1091, 2007:1092)om Offentlig Upp
handling (LOU) och omfattas av denna policy. Hela den kommunala verk
sanilieten såväl förvaltningar som företag skall beakta LOU vid upphand
lingar. 

I begreppet upphandling innefattas även köp, hyra eller leasing av alla varor, 
utrustning/kapitalvaror och tjänster. 

Organisation 
Ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
m Beslutar om och fastställer inköps- och upphandlingspolicyn. 

m Reviderar inköps- och upphandlingspolicyn efter förslag från kommun
styrelsen. 

Kommunstyrelsen 
111 Ansvara för samordning av kommunens inköps- och upphandlingsverk

samhet 

m Ansvarar för uppföljning av inköps- och upphandlingspolicyn. 

m Föreslår, vid behov, revidering av inköps- och upphandlingspolicyn, 
som sedan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

Centrala chefsgruppen 
m Reviderar och fastställer riktlinjer för inköps- och upphandlingsverk

samheten. 

Ekonomip & lönaavdelningen 
m Ansvarar, direkt under kommunstyrelsen, för genomförandet och sam

ordningen av inköps- och upphandlingsverksanilieten. 

In köpssamordnaren 
m ÄJ.· kommunens allmälma expertfunktion på upphandling. 

m Har en rådgivande och policyskapande funktion. 

m Skall, årligen, upprätta upphandlingsplaner för hela kommunen utifrån 
nämndemas upphandlingsplaner. 

m Skall vara delaktig i alla förvaltningsspecifika och kommunövergripande 
upphandlingar över gällande tröskelvärde. 

m ÄJ.· kommunens kontaktperson i upphandlingar gemensam med annan 
organisation. 

m Deltar i förvaltningsspecifika och kommunövergripande upphandlingar 
under gällande tröskelvärde. 
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TINGSRYDS KOMMUN 

m Ger på begäran infonnation och utbildning till ansvariga inom förvalt
ningarna så att kommunen uppfyller de krav som lagen om offentlig 
upphandling ställer. 

m Upprätthåller ett centralt avtalsregister. 

m Initierar uppdateringar av inköps- och upphandlingspolicyn. 

m Ansvarar för framtagande och uppdatering av riktlinjer för kommunens 
inköps- och upphandlingsverksamhet 

m Föreslår, vid behov, revidering av riktlinjer, som sedan överlämnas till 
centrala chefsgruppen för fastställande. 

Nämnderna 
m: Ansvarar för att verksamhetens alla inköp sker enligt gällande lagstift

ning och enligt policyns föreskrifter. Samt att all personal som arbetar 
med inköp/upphandling av varor och tjänster får nödvändig kunskap om 
upphandlings- och inköpspolicyn, lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och annan relevant lagstiftning. 

11 Ansvarar för att kompetensen inom området i den egna organisationen 
säkerställs. 

111 Beslutar om nödvändiga upphandlingar inom ramen för tillgängliga me
del. 

m: Har ett ansvar för att inte bara se till den egna verksamhetens intressen 
utan även beakta kommunens gemensamma bästa vid inköp och upp
handling. I detta ansvar ligger bland annat att medverka i utvecklingen 
av samordnade inköp, att eftersträva att kommunens egna resurser ut
nyttjas effektivt samt att vara köptrogen mot och känna till tecknade av
tal. 

l! Skall vid behov, inför vm:je verksamhetsår, göra en analys av upphand
lingsbehovet, via föregående års statistik och den beslutade budgeten. 
Utifi·ån analysen upprättas ett förslag till upphandlingsplan och en pre
liminär tidplan för genomförandet som sedan bildar grund för planering
en av upphandlingarna. Resultatet skall delges ekonomiavdelningens in
köpssamordnare. 

Förvaltningarna 
m Ansvarar för genomförandet av förvaltningsspecifika upphandlingar. 

Observera att samtliga inköp av !T-produkter/tjänster sker i samråd med 
IT -avdelningen. 

m Utser vid behov en ansvarig för samordningen av förvaltningens upp
handlingsarbete .. 

m Utser erforderligt antal inlcöpsansvariga personer som har rätt att avropa 
från tecknade ramavtal. Förvaltningen ansvarar även för att dessa får 
nödvändig information och utbildning. 
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Kommunägda företag 
m Ansvarar för att verksamhetens alla inköp sker enligt gällande lagstift

ning och enligt policyns föreslaifter samt att all personal som arbetar 
med inköp/upphandling av varor och tjänster :far nödvändig kunskap om 
upphandlings- och inköpspolicyn, lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och arman relevant lagstiftning. 

ro Samtliga IT -produkter beställs/upphandlas i samråd med kommunens 
IT -avdelning. 

m Skall, inför vatje verksamhetsår, göra en analys av upphandlingsbeho
vet, via föregående års statistik och den beslutade budgeten. Utifrån ana
lysen upprättas ett förslag till upphandlingsplan och en tidplan för ge
nomförandet som sedan bildar grund för planeringen av upphandlingar
na. Resultatet delges inköpssamordnaren. 

m Utser vid behov en person till ansvarig för samordningen av företagets 
upphandlingsarbete. 

m Utser vid behov erforderligt antal inköpsansvariga personer som har rätt 
att avropa från tedmade ramavtal. Företaget ansvarar även for att dessa 
:far nödvändig information och utbildning. 

Ansvar 

Ansvaret för att förverkliga vår gemensamma inköps- och upphandlingspo
licy har respektive förvaltningschef De som deltar i upphandlingsprocessen 
skall tillvarata kommunens intressen och genomföra upphandling enligt 
upprättad policy. 

Vid vatje upphandling skall förvaltning/enhet/funktion utse en ansvarig för 
att utarbeta underlag. Slutgranskning av underlaget vid inköp över tröskel
värdena skall dock alltid ske av inköpssamordnaren. 

Med lmderlag menas besla.ivning av produkten/tjänsten. 

Inköpssamordnaren ansvarar för samordningen av inköp/upphandlingar 
inom Tingsryds kommun. 

Uppföljning 

Upphandlingsverksamhetens kvalitet och hur kommunen lever upp till LOU 
följs kontinuerligt upp genom internkontrolL Intemkontrollen används även 
som ett instmment för att följa upp huruvida kommunens riktlinjer för di
rektupphandling efterlevs. 

Social hänsyn 
Tingsryds kommun skall sträva efter att i upphandlingama ställa hav på att 
leverantörema i sin affårsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
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eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökan
de. Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas. 

Tingsryds kommun skall i möjligaste mån ställa krav på att produkter och 
tjänster som upphandlas skall produceras med iakttagande av ILOs kärn
konventioner i hela produktionsledet. 

Upphandlingskrav som ställs i en upphandling kontrolleras av upphandlare, 
kraven skall utifrån detta ställas så att kontrollerna blir rimliga att genomfö
ra. 

Miljöhänsyn 
Tingsryds kommun har som mål att minimera verksamhetens miljöpåver
kan. Därför skall kommunen i sina upphandlingar i 1imligaste mån, inom 
ramen för LOU, primitera och efterfråga varor, tjänster och entreprenader 
med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljöhänsyn skall alltid vägas mot 
kostnaden. Genom en miljöanpassad upphandling kan kommunen påverka 
marknaden i hållbar riktning. · 

Direktupphandling 

Direktupphandling får endast användas om värdet av upphandlingen är lågt 
eller om synnerliga skäl föreligger. 

Direktupphandling på grund av lågt värde kan ske när ramavtal saknas samt 
då värdet av upphandlingen understiger 5 prisbasbelopp. Beräkningen av 
värdet på upphandlingen sker sammantaget för hela kommunen under ett år 
för upphandlingar av samma typ. Beloppsgränsen på 5 plisbasbelopp gäller 
oavsett om det är varor eller tjänster som skall upphandlas . 

Värdet av upphandlingen skall beräknas utifrån den totala ersättningen till 
leverantören för hela den tänkta tjänsten/produkten. Det är ej möjligt att 
dela upp upphandlingen i syfte att värdet skall underskridas. Det innebär att 
upphandlingar av samma slag skall rälmas samman. Det är kommunens 
samlade behov under den tänkta avtalspelioden som utgör värdet. 

Det är tillåtet att genomföra en förenklad upphandling även då det samman
tagna värdet understiger 5 prisbasbelopp om så önskas. 

Synnerliga skäl föreligger endast i undantagsfall. Exempelvis synnerlig 
brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller 
beror på den upphandlande enheten. Med detta menas att upphandlaren vare 
sig kunnat förutse eller råda över upphandlingsbehovet 

Direktupphandling delas upp i två grupper utifrån behovet av dokumenta
tion. 
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Ärende nr 12 

Kompetensförsörjning 

Besök Diana Unander-Nordle och 
Jonas Malmkvist, Region Kronoberg 
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Ärende nr 13 

SCB:s medborgarundersökning 
hösten 2015 
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l} (!)Tingsryds 
·J.I(· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen. wijk@tingsryd .se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-06-02 

Till kommunstyrelsen 

Information om ärende Medborgarundersökning hösten 2015 

Besl<rivning av ärendet 

Ärende gällande medborgaundersökning hösten 20 15 kommer inte att behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde eftersom arbetsutskottet redan fattat beslut. Se bilaga. 

telefon fax e-post/hemsida 
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Tingsryds kommun 
Box 88 
362 2'2 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 36



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-18 

10 

usterare 

§ 177 

SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 
Dnr 2015/227 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra SCB:s 
medborgarundersökning (MBU) i Tingsryds kommun under hösten 
2015. 

2. Finansiering sker med medel från utvecklingsavdelningen (kostnad 
48 000 kr). 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun genomför SCB:s medborgarundersökning bland sina 
invånare för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin 
kommun. Medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen 
brukarunders ökning. 

Medborgarundersökningen består av tre olika delar med varsitt 
helhets betyg: 
• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som 
en plats att bo och leva på. 
• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter. 
• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. 

I SCB:s slutrapport redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med 
alla deltagande kommuner ochjämförelser med kommuner i olika 
storleksklasser. Nyckeltal från medborgarundersökning används som mått i 
kommunens målstyrningssystem Stratsys, utför underlag för fullmäktiges 
Inriktningsdebatt samt ingår i riksomfattande projekt Kommunens Kvalitet 
i Korthet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslaget att Tingsryds kommun 
genomför SCB:s medborgarundersökning i Tingsryds kommun under 
hösten 2015. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

2015-05-19 
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Ärende nr 14 

Försäljning av 
fastigheten Tingsryd 1:66 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 

l'( ~Tingsryds · kommun 
.., ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 

usterare 

§ 193 

Försäljning av fastigheten Tingsryd 1:66 
Dnr 2015/280 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Tingsryd l :66 
enligt bifogat köpeavtal. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Industristiftelse har fått en förfrågan om att försälja fastigheten 
Tingsryd l :66 i Tingsryd. Verkställande Direktören har förhandlat med 
Tingsryds Nya Tryckeri om att köpa fastigheten. Företaget är idag 
hyresgäster i fastigheten. 

I enlighet med Tingsryds Industristiftelses syfte att både köpa och sälja 
fastigheter ingår detta i stiftelsens huvuduppgifter. Försäljningen sker enligt 
bifogat köpeavtal2015-07-0l. 

Beslut om försäljning har tagits i Tingsryds Industristiftelses styrelse. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tingsryds industristiftelses VD Thomas Mattsson, 2015-05-
28 
Köpeavtal gällande fastigheten Tingsryd l :66 

l Utdragsbestyckande 
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KÖPEAVTAL 

Mellan 829500-4264 Tingsryds Industristiftelse, Box 88, 362 22 Tingsryd, 
nedan kallad säljaren, och 556205-2141 Nya Tingsryds Tryckeli AB, L o k g a t a n 
19, 362 31 Tingsryd, nedan kallad köparen, ingås följande avtal. 

1 Överlåtelseobjekt och köpesumma 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen fastigheten Tingsryd 
1:66, för en köpesumma av fernmiljoneretthundratusen 
(5 1 O O 000) kronor. Fastigheten omfattar ca 3 921 kvm är markerad med röd 
begränsningslinje på bilagd katia. (Bilaga l) 

2 Tillträde 

Köparen tillträder fastigheten den l juli 2015 

3 Köpesummans erläggande 

Köpesumman erläggs kontant på tillträdesdagen genom att köparen på 
tillträdesdagen lämnar en revers (skuldebrev) ställt till säljaren på 5 100 000 h och 
som säkerhet för skuldebrevet skall pantbrev om 5 000 000 kr lämnas till fönnån för 
säljaren. Sedan partema fullgjmi sina skyldigheter enligt detta avtal skall köpebrev 
upprättas och säljaren överlämna de handlingar rörande fastigheten vilka är av 
betydelse får köparen som ägare av denna. 

4 Nya inteckningar/pantsättningar 

Köparen är skyldig att uttaga pantbrev om 5 000 000 kr till fonnån for säljaren enligt 
skuldebrev. 

5 Försäkringar. 

Säljaren står risken för att fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kon
traktsdagen och tillträdesdagen. Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdes
dagen är forsäkrad på betryggande sätt. Ski.tlle fore tillträdesdagen försäkringsfall 
inträffa skall köpeavtalet likaväl stå fast och utfallande forsäkringsersättning till
falla köparen som exklusiv kompensation for skadan. 

6 Fördelning av kostnader och intäkter 

Utgifter för fastigheten som belöper på tiden före tillträdesdagen skall betalas av 
säljaren och för tiden därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller inkomst 

av fastigheten. 
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7 Fastighetsbildning 

Alla med köpet förenade kostnader för lantmäteriförrättning, lagfati, inteckningar, 
etc. betalas av köparen ensam. 

8 Fastighetens skick 

Köparen och säljaren är medvetna om sin undersöknings- respektive upplysnings
plikt. Köparen har beretts tillfålle att före köpeavtalets undetiecknande noga 
undersöka fastigheten och har därigenom kunnat skaffa sig kännedom om dess status 
och skick i alla avseenden. Köparen har själv skaffat sig noggrann kännedom om de 
planbestämmelser, myndighetsbeslut och övriga fi·ågor av betydelse som rör 
fastigheten. 
Fastigheten överlåtes i det skick som den befinner sig vid kontraktstecknandet och 
köparen fi·iskriver säljaren fi:ån allt ansvar för fel i fastigheten. Med fel avses 
faktiska fel. Köparen äger därför inte rätt att föra talan mot säljaren rörande rätt till 
hävning, nedsättning av köpesumman eller skadestånd på grund av fel i fastighet- en. 
Dock förbinder sig säljaren att under en tid av fem år från tillträdesdagen be- kosta 
eventuella miljösaneringsåtgärder, hänförliga till skador som inträffat före tillträdet, 
som överstiger 50 000 kronor och som krävs av myndighet. 

Pmierna är överens om att inga ytterligare överenskommelser avseende fastighet
ens skick träffats dem emellan än vad som redovisats här. 

9 Myndighetsbeslut 

Säljaren garanterar att inga beslut från myndighet föreligger som inskränker 
rådigheten över fastigheten vid nyttjande som nu sker eller som innebär andra 
skyldigheter för dess ägare än som i detta avtal anges. 

10 Mervärdesskatt 

Säljaren har bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet på fastigheten och har 
gjort avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastigheten. 

3(3) 
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11 skadestånd 

Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtagande enligt detta avtal äger mot
pmien rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande vara av väsentlig betydelse har 
motparten dessutom rätt att häva köpet. 

12 Giltighet 

Detta köpeavtal är för sin giltighet beroende av att styrelsen för Tings1yds 
Industristiftelse och Tingsryds kommunfullmäktige godkänner det, annars är det till 
alla delar förfallet. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar vilka utväxlats mellan parterna. 

Tingsryd 2015- Tingstyd 2015-

För Tingsryds Industristiftelse För Tingsryds Nya T1yckeri AB 

Mikael Jeansson Thomas Mattsson 

Säljarens och köparens namnteckning bevittnas: 
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Ärende nr 15 

Tillsynsverksamheten på 
sjön Åsnen 2015-2017 
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~T:ingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 

Kultur- och fritidsutskottet 2015-05-27 

§ 12 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 2015-2017 
Dnr 2014/475 431 

Kultur- och fritidsutskottets forslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt 
tillsynsverksamhet i sj ön Åsnen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
skogsstyrelsen beviljas förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under tiden 2015-2017. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra den 
ökade kostnaden i årets budget på verksamhet C 444 E 24802 
Friluftsleder, kanotleder. 

4. Punkt 1-3 gäller under förutsättning av att övriga intressenter 
beslutar om förhöjda ersättningar. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
under 2015-2017 från samtliga fem medfinansiärer, Växjö, Alvesta och 
Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Tingsryds kommuns bidrag är i år 50 000 kr. Anledningen 
till förslaget är att medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan 
starten för 27 år sedan. Man förväntar sig också fler turister och besökare 
vid sjön mot bakgrund av arbetet med Destination Åsnen och bildandet av 
nationalparken. Detta lär medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Kultur- och fritidsnämnden som fått ärendet för beredning beslutade vid 
sammanträde 2014-12-03, § 147, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samråda med övriga berörda instanser. 

Kontakter har tagits med Växjö och Alvesta kommuner men där har ännu 
inga formella beslut tagits. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 147/2014 

Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 

Paragrafen justeras omedelbart. 

l Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag om 
tankställe för fordonsgas 
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Tingsryd s 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 

o munstyreisens arbetsutskott 2015-05-18 

Justerare 

~ 

§ 179 

Medborgarförslag om tankställe för fordonsgas 
Dnr 2014/398 929 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 

l. Tingsryds kommun har inte i nuläget någon möjlighet att aktivt 
arbeta för att en privat aktör etablerar sig i kommunen för försäljning 
av fordonsgas. 

2. Tingsryds kommun bör dock verka för att inom de närmaste två åren 
ta fram en klimat- och energiplan och i denna se över riktlinjer och 
strategier för kommunens egna fordon för att verka för en fossilfri 
fordonspark. Genom att kommunen verkar för at styra om sin 
fordonspark till alternativa drivmedel kan man indirekt verka för en 
etablering av fler tankställen för förnyelsebara bränslen och 
laddstolpar för elbilar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

En person i Tingsryds kommun har ställt ett medborgarförslag att Tingsryds 
kommun verkar för att det etableras ett tankställe för fordonsgas i Tingsryd. 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-04-28 avgett yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om tankställe för fordonsgas 
Samhällsbyggnadsnämnden § 70,2015-04-28 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 179 2015-05-18 

Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-28 

16 (29) 

Justerare 

( 1-J.\J.I 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

§ 70 Dnr: 2015 0469 519 

r:;:.~·-:----~~-
1 f ll'iiiSRYIJS KOMMUN 

J 3q~ 

2? 

Remiss. Medborga:rförslag. Om att Tingsryds Kommun verka 
för en etablering av ett tankställe för fordonsgas. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden avger som sitt yttrande att Tingsryds kommun i 
nuläget inte har någon möjlighet att aktivt arbeta för att en privat aktör 
etablerar sig i kommunen för försäljning av fordonsgas. 

2. Tingsryds kommun bör dock verka för att inom de nätmaste två åren ta fram 
en ldimat- och energiplan och i denna se över riktlinjer och strategier för 
kommunens egna fordon för att verka för en fossilfri fordonspark Genom 
att kommunen verkar för att styra om sin fordonspark till altemativa 
drivmedel kan man indirekt verka för en etablering av fler tankställen för 
förnyelsebara bränslen och laddstolpar för elbilar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom 2014-08-01 till kommunfullmäktige. Johan 
Blomby som inkommit med förslaget har erbjudits att föredra ärendet vid KF 
men avböjt. Ärendet översändes till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
2015-03-06. 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsen (2015/44 929), 2015-03-04 
Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall, 2015-03-06 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-14, § 45 · 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryd s 
kommun 

;w lY/J <;>g '7 fl" 

-
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Brovall 
0477-44 223 

kris tina. brovall@tingsryd.se 

2015-03-06 
Dm: 2015-0469-519/2 

SBU 

Medborgarförslag angåenda att Tingsryds kommun verkar för 
etablering av ett tankställe för fordonsgas 

Förslag till yttrande 

Tingsryds kommun har i nuläget ingen möjlighet att aktbr(;:trb~1~1öfatt en 
privat aktör etablerar sig i kommunen för försäljning !~N:,foråopsgas. 

Tingsryds kommun bör dock verka för att inom q~<i}~l1:))'~st~:-Wl åren ta fram 
en klimat- och energiplan och i denna se över ri~Jirjjor ,dq)l· strategier för 
kommunens egna fordon för att verka för eq_,(ossiifi~Jqfdonspark. Genom 
att kommunen verkar för att styra om sin fbrd6~§parlt'till alternativa driv
medel kan man indirekt verka för en etäJ?l~ring ay,:fler tankställen för förny
elsebara bränslen och laddstolpar fq[elhl!~~:ti"~ommunen. 

'~'~'···'S,l> . Bakgrund /·' ·· ., · ··· 
<'~':•. {~~\·~:;<·~~~:,~~->.- ·-)-' 

Ett medborgarförslag ~~o in 2914R08-0 l till kommunfullmäktige. J o han 
Blomby som inkouwih rli\4 fötsfaget har erbjudits att föredra ärendet vid 
KF men avböjt. Äf~nd~t öv~.fsändes till Samhällsbyggnadsnämnden för ytt-

·.....:::~~ ... 0(~.,. • :. 

rande 2015-03,vQ6. '~::, J· 
... / >;::?~~ ~\ '"::::/'' 

Bedönlii1;i· . ···~y/ 
">.;.~\ . c~ ' 

I m~dborg~tförslaget framhålls en rad fördelar med fordonsgas och det fak
tum it.t~TH:lg~ryds kommun lämnar en "vit fläck" på kartan för tankställen 
som er~juder gas. Detta stämmer och det är ur infrastruktursynpunkt önsk
värt med ett tankställe för fordonsgas i Tingsryd. 

Det går dock inte att framställa några stora mängder biogas. Den gas som 
produceras i Växjö räcker till exempel bara till kommunens egna transporter 
och bussar, men inte så mycket mer. När biogasen inte räcker till används 
istället naturgas, vilket är ett fossilt bränsle utan miljövinster. Gruvdriften 
för biogas, så kallad fracking, är kontroversiell ur miljösynpunkt med stora 
risker för föroreningar av grundvatten. · 

I nuläget saknas en tydlig strategi för energi- och klimatfrågor i Tingsryds 
kommun. Genom framtagande av en energi- och klimatplan finns möjlighet 
att ta upp frågan och utreda humvida kommunen har möjlighet att aktivt 
verka för tankställen för förnyelsebara bränslen genom att till exempel sätta 

l (2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post!hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-06 

upp riktlinjer för att kommunens fordon skall drivas till l 00 %på förnyelse
bara bränslen. 

Genom att privata aktörer kan se att det finns en ökad efterfrågan i kommu
nen på förnyelsebara drivmedel, ökar dock chansen för en etablering. Och 
finns det väl tänkställen för förnyelsebara bränslen, blir naturligtvis möjlig
heten större att kommunen kan ställa om sin fordonspark. 

Det är dock inte klarlagt att fordonsgas är det bästa tänkbara alternativet för 
kommunens fordon vid en klimat- och miljösatsning. Tekniken på elbilar 
går framåt och för tyngre fordon kan även RME vara av intresse, något som 
är betydligt enklare att få tilllokalt än ett tankställe för gas. 

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN 

Kristina Brovall 

Miljö- och hälsoskyddsinspektqr. 
.• ~ ':::~~,>~;,: -;-,. ,\ 

·~.· ., 
'''\,:., 

,, .,. 
2 (2) 
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Medborgarförslag: Tankställe för fordonsgas i Tingsryd 

~'VjJ?)! 
:2(!} t S' / Y·-Lf 

Jag önskar att Tingsryds kommun verkar för att det etableras ett tankställe för fordonsgas i 
Tingsryd. 

Fordonsgas är ett väldigt rent bränsle som minskar miljö- och hälsoskadliga utsläpp såsom 
tungmetaller, sot och kväveoxider med 80-90% jämfört med bensin och diese1 1• Fordonsgas är det 
enda Svanenmärkta drivmedlet. Då fordonsgasen består helt eller delvis av biogas används avfall 
från samhället (t.ex. matrester, avloppsslam ochrestprodukter från industri ochjordbruk) för 
drivmedelsproduktion. Detta är ett stort Q ch viktigt steg mot ett hållbart kretsloppsamhälle som 
minskar beroendet av importerad olja och bidrar till att skapa jobbtillfållen lokalt och regionalt. 
Biogas ger även lägst C02-utsläpp av alla bränslen på marknaden idag vilket är betydelsefullt då 
vägtrafiken i Sverige står för ca 30% av våra samlade koldioxidutsläpp 2. 

F ordansgas är det drivmedel som ökar mest i Sverige just nu, och om man ser tillbaka så har 
försäljningen av fordonsgas ökatvarje år de senaste{ femton åren 3• F ör att produktionen av biogas i 
Sverige ska öka och fler bilister välja gasbil så krävs ett fungerande nätverk av tankställen. 
Tingsryds kommun är en vit fläck på kartan i det avseendet. 

t:1 ' .-.~ 

Kdstiansläd ö 
.' 

Ve~~nrl'a · · . , 
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Med tanke på att det nu finns ca 4 7. 000 gasfordon i Sverige 2 och att trafiken som varje dag, 
passerar Tingsryd är omfattande så finns det en marknad för fordonsgas här. Det vore också en 
möjlighet för kommunen att välja gasbilar för sin verksamhet och göra sig mindre beroende av 
stigande oljepriser. 

Fordonsgas är både dagens och morgondagens hållbara drivmedel. Låt det bli en gasmack i 
Tingsryd! 

Tingsryd, 2014-08-01 

/u~ 'S '--~ 
Johan Blomby 

Adress: ÖvraKällehult 11,362 91 Tingsryd 
Telefon: 0703273961 

Källor: 1. IVL 2011 2. Energigas Sverige 2014 3. SCB 2014 

....---~"""""'~ ---~=---~-·' 
Medborge.rkoft\tltet Medborqarkontoret 

~-

2014 -08- o 1 zo14 ~oa~ o 1 

Tingsryds Kommun 
. ~ ... ~~-~-··..,-. . 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
047744114 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2015-02-03 

Till Fullmäktiges presidium 

Om medborgarförslag gällande fordonsgas 

Medborgarförslag gällande fordonsgas lämnades in den 1 augusti 2014 till medborga
kontoret och stämplades in i ärendehanteringssystemet i vanlig ordning. Genom ett för
biseende fördes dock ärendet inte upp till fullmäktige utan blev dessvärre kvar hos mig 
på kansliavdelningen. 

Jag har idag ringt upp förslagsställaren Johan Blomby och bett om ursäkt för den sena 
hanteringen. 

Ärendet får nu föras upp till presidiet för den hantering som blev-beslutad i samband 
med föna översynen av arbetsordningen. Det första steget får ske vid nästa·fullmäkti
gemöte: 

" Person som ställt medborgarförslag får presentera förslaget för fullmäktige innan 
ärendet bereds. " 

Sedan avgör presidiet den fortsatta hanteringen. 

:Mf11 vä~ hälsning 
(\~ .... 

1~knWijk 
\CJJ~anslichef 

1 (1) 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

,, 
~ 
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Ärende nr 17 

Motion gällande lekplats 
vid Björkvalla i Väckelsång 

55



~T:ingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 

Kultur- och fritidsutskottet 2015-05-27 

Just~ 
JJ 

§11 

Motion gällande lekplats vid Björkvalla i Väckelsång 
Dm 2014/573 821 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vidtagna 

åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet i Tingsryd, Göran Mård och Jörgen Forsberg lämnade in 
en motion om lekplats vid Björkvalla idrottsplats i Väckelsäng 2014-11-
17. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-09-17, § 11 O, 
att med hänvisning till genomförd besiktning snarast avveckla lekplatsen vid 
Björkvalla idrottsplats i Väckelsång. 

En skrivelse i sainma ärende :från Centerpartiet daterad 2014-09-25 
översändes från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-12-03, § 148, 
att föreslå kommunstyrelsen att Tingsryds kommun tacksamt mottar gåva 
från Lions Tingsryd och Jålek, Väckelsäng omfattande lekutrustning till 
lekplatsen samt att kommunen står för anläggarrdet och :framtida underhåll 
av lekplatsen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-02-09, §58, att motta 
gåvan och att ansvaret för :framtida underhåll och drift för lekplatsen 
överförs till sarnhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 58/2015 
Kultur- och fritidsnämnden§§ 110 och 148/2014 
Skrivelse fl-ån fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 

Paragrafen justeras omedelbart. 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 18 

Motion om relationer över 
generationer-helgarbete 
för ungdomar 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-06-01 

22 

Justerare 

§ 203 

Motion om relationer över generationer- helgarbete för 
ungdomar 
Dnr 2014/173 739 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), Patrick Ståhlgren 
(M), Mikael Jeansson (S) och Sven-OlofKarlborg (M) lämnade in motion 
som kommunfullmäktige 2014-03-27 remitterade till kommunstyrelsen för 
beredning. PersonalchefHelena Clemedtson och socialchef Katarina 
Carlzon har yttrat sig i ärendet. 

Yttrande 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt 
som många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen 
är att intressera ungdomar for ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och 
samtidigt bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen 
att projektet skall ge de aktuella ungdomarna värdefull arbetslivserfarenhet. 
satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet på våra äldreboende 
under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten och 
ungdomarna skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras 
arbetsuppgifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre 
timmar per dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden 
innebär detta arbete för 21 ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skall vara av social karaktär med aktivering av de boende 
sommåL 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på W asaskolan och annonsering 
spridd via utbildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till 
projektledare genom e-post eller brev. Gallring görs av projektledare som 
också försöker matcha sökande med lämplig arbetsplats. Den sökande kallas 

l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

23 

Justerare 

§ 203 forts. 2014/173 739 

till intervju med områdeschef på arbetsplatsen. Områdeschefen beslutar vem 
som ska anställas i samråd med projektledaren. 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgaktiverare. 
Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under terminstid (ca 20 
veckor under våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning 
lördag och söndag var tredje vecka. Ungdomarna anställs enligt 
beredskapsavtalet med timlön utan att generera LAS-dagar. Timlönen är 
samma som för feriearbete 58 kr/tim inklusive semesterersättning (2013 års 
nivå). Dessutom tillkommer o b-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan 
arbetsmiljöansvaret läggs på resp. områdeschef. 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie 
arbetsuppgifter måste ny anställning skapas. Vid denna anställning gäller 
ordinarie avtal och beräkning av LAS-dagar. Avvikande konto kan ej 
noteras på pro j ektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kommer introduktion av de sökande 
att ske i större eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän 
introduktion med kunskap om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, 
sekretess och lönehantering kommer att hanteras av projektledaren medan 
mer arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på arbetsplatsen av 
arbetsplatsens personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdom på varje äldreboende i kommunen 
arbetar tre timmar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 
250 000 kr. Beräkningen är gjord utifrån att ungdomarna är under 19 år och 
arbetar under terminstid, dvs ca 40 veckor per år. De har samma timlön som 
våra ferieanställda samt ersättning för obekväm arbetstid enligt avtal. Om 
arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. Försäkringar i 
anställningen är de samma som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och 
projektledare. Utvärdering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid 
ev. tidigare avslut än planerat, avslutssamtal för att klargöra orsaken och att 
få information för utvärdering av hela projektet. 

w 
l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

24 

Justerare 

l t 

§ 203 forts. 2014/173 739 

Frågor att utreda ytterligare 
Finansiering 
Fackliga förhandlingar 
Vem ska vara projektägare? 
Omfattningen på projektet 

Beslutsunderlag 

Motion om relationer över generationer - helgarbete för ungdomar 
Slaivelse från personalchef Helena Clemedtson och socialchef Katarina 
Carlzon, 2015-052-25 

l Utdragsbestyrkande 
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MOTION 

__ q__.l_ Y_Lf ~ /lj 
/.-r~!~GSRYDS KOMMUN 
l . 

( 2014 · .. os~· 2 s.. ·. 
N)/ 

Dnr ·~o/ <t o/o·::~~ 

:2oti.fj I?'J -:r1e; 
Relationer över generationer- Helgarbete för ungdomar 

Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt som många unga har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett 
pressat arbetsschema och därför inte hinner ge de äldre den extra omsorg i form av exempelvis en 
pratstund eller en promenad; som man skulle önska. Därför föreslår vi att ett projekt inleds där 
ungdomar i åk 9 eller i gymnasiet erbjuds helgarbete under terminstid inom kommunens 
äldreomsorg. 

Ambitionen är att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt 
bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen att ge de aktuella ungdomarna 
värdefull arbetslivserfarenhet. För de äldre blir det en förstärkning av det sociala livet under 
helgerna. · 
Avsikten är inte att ungdomarna ska ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras ordinarie 
uppgifter. -:> · 

Tanken är att två-tre ungdomar har sin placering i varje kommundel och att varje ungdom arbetar 
vaninnan/var tredje helg ca 3-4 timmar per dag. Ersättningen till ungdomarna ska vara i nivå med 
timersättningen för kommunens ungdomssommarjobb. 

lönköpings kommun har infört något liknande under 2014 och vägledning och inspiration för 
genomförande kan hämtas därifrån. 

Tingsryd 2014-03-13 

Anette Weidenmark 
Kristdemokraterna 

_../'"i 
... .r·· / 

// l 
_,/' ~--·· u7 
Mikael Jeansson, 
So\ialdemokraterna 

\ 1 t\ \ 

\J~~~~\ \JJ~\ 
Sven-Olof f{arlborg l 
Folkpartiet 1 

!fldfttaa//dflt~f/lJ?d~-
Marianne Bergst;~ 
Kristdemokraterna 
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Ärende nr 19 

o 

Arsredovisning 2014 
Korröstiftelsen 

63



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

Årsredovisning 2014 Korröstiftelsen 
Dm 2015/289 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Korröstiftelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för 
Korröstiftelsen 

Beskrivning av ärendet 

20 

Korröstiftelsen har kommit in med årsredovisning för 2014 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Korröstiftelsen 

usterare 
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1.(prröstijtefsen 

Verksan1hetsberättelse for året 2014 

Styrelsen för Korröstiftelsen :far härmed avge följande verksamhetsberättelse får året 2014 . 
. Styrelsen 
styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare. Uppdraget gäller får en tid av fyra år. 
styrelseledamöter och ersättare utses enligt följande: 

Kommunfu llmäktige 
Linneryds hembygdsförening 
Smålands Museum 

ordinarie 
3 
l 
l 

ersättare 
3 
l 
l 

Kommunfullmäktige har den 20 l 0-12-16 utsett fö ljande ledamöter och ersättare får åren 
2011 ~ 2014 (ersättarna anges inom parentes). 

Catarina Thor, Rolsmo Sjöändan 360 24 Linneryd, c 
(Magdalena Andersson, Möllevik 360 13 Urshult, m) 

Mats Karlsson, Obbetorp 360 24 Linneryd, c 
(Cecilia Cato, Bro, 360 23 Älmeboda, c) 

Allan Svensson, Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s 
(Gunilla Svensson, Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s) 

Karl-Axel Arvidsson, Linneryds Hembygdsfårening 
Kyrkvägen 2 360 24 Linneryd 
(Vivian Stensson, Furuvägen 8 360 24 Linneryd) 

Samuel Palmblad, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö 
(Josehine Ahlqvist, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö) 

Sven-Erik Svensson Högagärde, 360 13 Urshult c, har utsetts som revlsoi· 
och som revisorersättare har Mats P.ehrsson, Lyckvägen 5, 360 l O Ryd, s, utsetts. 
Auktoriserad revisor f o m2012 är Yvonne Lundin på PwC. 

Sammanträden 
styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden, samt ett möte med KSAU angående 
Korrös framtida drift. 

Övriga möten 
Samrådsgnippen har haft 2 möten. J år har gruppen samordnat midsommarfirandet och 
Folkmusikfestivalen. 

;o}-

/1 
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Styrelsen har haft två arbetsdagar på Korrö, utöver det har styrelsens medlemmar arbetat flera 
timmar med olika underhållsarbeten inomhus och utomhus. 

Besölmnde och arrangemang 
Besöksantalet på Korrö hat under året varit runt 100 000, en ökning med ca l O 000. 
Vandrarhemmets gästnätter har varit 5 500, även där en ökning med 500 från fdregående år. 
Restaurangen har också haft en ökning från 55 000 gäster till 60 000. Något som är mycket 
populät:t är att gifta sig på Korrö. Under 2014 arrangerades 17 bröllop. 
Korrös slöjd och kulturfårening bö1jade året den25 maj med helgöppet i Färgeriet och från15 
juni till den 24 augusti öppet alla dagar, därefter helgerna till Konst och hembygdsrundan den 6-7 
september. Föreningen har också varit med och arrangerat midsommarfesten. 

lvffdsommarajton 
. Ett uppskattat arrangemang som har ökat i antal besökare de sista åren, uppskattningsvis 900-

1000 besökare l år. Upplägg med dans runt midsommarstången tilllevande musik därefter allsång 
på trädäcket vid restaurangen, samt lotteri och fiskdamm till barnen. Efter dansen erbjöds att åka 
häst & vagn. 

Korröfestivalen 
Den sedvanliga folkmusikfestivalen avhölls i slutet av juli och man uppskattar ca 6 000 besökare. 
I år var det 25 års jublletim med tillbakablickar från tidigare år. Bron över ån som sätts upp 
endast vid festivalen fungerar mycket bra, samt ungdomslägret som var placerat på 
"potatisåkern". I år var nyheten större ungdomsläger som böljade på måndagen innan festivalen. 
Ä ven mer batnaktiviteter. 

Hälso- och Gourmetvandring 
I reservatet har Korrö restaurangen haft flera Hälso- och G()urmetvandringar. 

Underhåll av reservatet 
Fannartjänst har slagit ängarna söder över i reservatet. Ängen norr om väg 122 har slagits av 
Centerpartiet i Tingsryd kommun. Lhmeryd centern har röjt rullstensåsen vid logen och kött bort 
riset. Ängarna har efterbetats av amkor tillhörande AlfHenningsson. Miljöstöd har erhållits får 
ängs skötseln. 

Underhåll av markytol· inom hantverksbyn 
För skötsel av gräsytor inom hantverksbyn svarar arrendatorn enligt avtal. Ledamöter i styrelsen 
och också varit behjälpliga med olika utomhusarbete. 

Underhåll av byggnader m m 
Herrgården 
Hall golvet är inte åtgärdat på grund av mycket uthyrning. 
Logen 
I stallets lokaler har Ola och hans vaktmästare+ Allan (styrelseledamot) renoverat fram ett 
mottagningskök ;:;om har fungerar mycket bra och underlättat det stora köket. På grund av 
ombyggnaden har vi säkrat l! p p el försöJ.jningen från 25 A till 63 A. Detta till en kostnad av 
15.000 kr och det gör också att elförbrukningen har ökat mer än vad vi hade budgeterat. 
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Övrigt 
styrelsen har under hela året levt med frågan vad ska hända med Korrö? Vad vill politikerna med 
Korrö? ryktas om att en del politiker vill sälja. Många frågetecken som ingen vill svara på. 
styrelsen har stigande oro av denna utveckling kring Kon·ö och får ingen arbetsro, svårt att 
planera framåt som är ett måste. 

Uthyrning 
Turistcenter i Småland AB hyr vandrarhemsdelen på Korrö. Logen hyrs ut till olika arrangemang. 
Mjölnarbostaden hyrs av Turistcenter i Småland AB. 
Kräftfisket har arrenderats av OJa Abrahamsson. Jakten i naturreservatet arrenderas av Jonny 
Sjöholm. 

Korröden 2015-02-19 

LWQK 
Catarina Thor 
Ordfårande 

Oi&t-'(1 ~fh111~ 6'"'\ 

Allan Svensson 
vise ordforande 

/j /~ lf&tt;JJ#Vh_ 
Mats Karlsson 
kassör 

l ) ( .~~1/ # // 

(< /. do J /h 1,;, [///foU:/1 (/ ~U1/6t/f • 
/(tV; jr~~ ;-r_(lt})ft.y]I/;YJ 
Karl-AxeYArvidsson (, ~el Palmblad 
sekreterare ledamot 
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,~ 
:, Korröstiftefsen 

REsULTATRÄKNING (kr) 2014 2013 

Intäkter 

Hyresintäkter 180 780,00 167 892,00 

övriga rörelseintäkter 2 000,00 33 900,00 

Erhållna bidrag 159 184,00 237 869,00 

Ri'inteintäkter 1 512,61 1 821,79 

Summa intäkter 343 476,61 441 482,79 

Kostnader 

Direkta kostnader -132 792,00 -134 560,00 

Personalkostnader -28 697,70 -23 785,30 

övriga kostnader -157 422,00 -210 659,16 

Avskrivningar -21 000,00 -21 000,00 

Summa kostnader -339 911,70 -390 004,46 

Arets resultat 3 564,91 51 478,33 
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Korröstiftelsen 

BALANSRÄKNING (kr) 2014 2013 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Inventarier 208 739,10 208 739,10 
avskrivningar 168 000,00 147 000,00 
Summa anläggningstillgångar 40 739,10 61 739,10 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 3 000,00 
Likvida medel 182 696,75 211 831,84 

Summa omsättningstillgångar 185 696,75 211 831,34 

Summa tillgångar 226 435,85 273 570,94 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Balanserat eget kapital 159167,84 107 689,51 

Arets resultat 3 564,91 51 478,33 

Summa eget kapital 162 732,75 159167,84 

Skulder 

Långfristiga skulder 40 739,10 61 739,10 

Summa långfristiga skulder 40 739,10 61 739,10 

Kortfristiga skulder 22 964,00 52 664,00 

Summa kortfristiga skulder 22 964,00 52 664,00 

Summa skulder och eget kapital 226 435,85 273 570,94 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Korröstiftelsen org.m· 829500-8463 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för Kotröstiftelsen för år 2014. 

Styrelsens ansvarför årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Revisionen har utförts i enlighet med god re,~sionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med 
rimlig säkerhet fOrsäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Re\~sorn v'åljer vilka åtgärder som sl<a utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga fel aletigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar ärsredovisningen for att 
ge en räfu~sande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En redsion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redm~sningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den överglipande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Rappmt om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen l1ar vi även rc\dderat 
styrelsens förvaltning för KolTÖstifteisenför är 2014. 

styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret fo1· fOrvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelsef<irordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att med l'imlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfö1t revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vått uttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att lwnna bedöma om nugon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl for entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet 

Vi anser att de revisions be'~ vi luu: inhämtat är tilldickliga och 
ändamålsenliga som gtund får vårt uttalande. 

Uttalande 

Styrelseledamötema har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet 

Tingsryd den ~ 7 v\f\0-.;n J. ö \ S: 

J@??~ 
Sven-Erik Svensson 

Öhrli'h~ricewaterhouseCoope;:s AB 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredo\dsningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat for året enligt 
årsredovisningslagen. 

!;i/l / ( 
- 'j/. J ~ / f •• , •• .__,.;!' 

/ l ?1nJ1(Q;1< UA/O u~ 
/ ;;vonne Lundm · 

J > 

l /Auktoriserad revisor 
l/ 
fl 
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Ärende nr 20 

Årsredovisning 2014 
stiftelsen Kurrebo 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

Årsredovisning 2014 stiftelsen Kurreho 
Dnr 2015/289 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen KmTebo 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

21 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för stiftelsen 
Kurre bo. 

usterare 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kurre bo har kommit in med årsredovisning för 2014 års 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 stiftelsen Kurre bo 

l O tdragsbestyrkande 
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Revisorer 

r M ed borgarkon to re t 

stiftelsen Kurrebo:s verksamhet regleras i ett av fullm~ktige 
fastställt stiftelseförordnande och ett drifts- och underhållsavtaL 
övergripande gäller Stiftelselagen. 

Följande styrelseledamöter och ersältare har inom man
datperioden 2011-2014 valts av Tingsryds kommun och Nelson 
Garden. 

Kommunfullmäktige Håkan Ohlsson Allan Loeb 
Tore Carlzon Yngve Almqvist 
Ann-Christin Johansson IngmarAndersson 

Nelson Garden AB Birgitta Karlsson 
Jörgen Bengtsson 

Ordförande Håkan Ohlsson 

Vice ordförande Birgitta Karlsson 

Torsten Nilsson 
Marianne 
Johansson 

Sekreterare Jörgen Bengtsson, vice Yngve Almqvist, 

Kassör Yvonne Fransson ( inköpt tjänst) 

Personalansvarig Ann-Christin Johansson 

Ordinarie revisor auktoriserade revisorn Per Magnusson 

Ersättare auktoriserade revisorn Börje Olofsson 

Av komml\Jlli1ef1l l\JJtsedda~ Ord inarie Sven-Erik Svensson 

Ersättare Kerstin Petersson 

73



Arvoden 

styrelsen har under året haft månatliga styrelsesammanträden. 
Därutöver har vi träffats för olika arbetsmöten under säsongen. 

Arvoden till av kommunen tillsatta ordinarie ledamöter har utgått 
med ett prisbasbelopp per år till respektive ledamot som utbetaL 
månadsvis. Obs! Från detta har dragits ersättning till inköpt 
kassörstjänst till styrelsen. Tore Carlzon har ej kunnat medverka. 
Arvoden till Nelson Gardens representanter betalas av Nelson 
Garden AB. 

lnvestering€:1HI, underhå~l Ärligt underhåll av fastigheter och trädgård har skett Målning 
och tapetsering i röda huset. Även målning utvändigtDen stora 
nödvändiga investeringen var luftvärmepump till röda huset. 

Försäljning @IV produkter En begränsad försäljning har skett till allmänheten vid olika 
evenemang. Särskilt vid Dahlians och Äpplets- och honungens 
dag. Flera produkter har kommit från närområdet såsom honung 
och juicer m.m. 

Försäljning av tjänster stiftelsen har på uppdrag av Tingsryds kommun skött, mot 
ersättning, den allmänna toaletten vid parkeringsplatsen till 
Kurrebo/Lunnabacken där yttre målning verkställts. 

Demonstrationsträdgårdlem Nelson Garden AB har en stor demonstrations- och 
. försöksodling på Kurrebo, för vilket de sponsrar Kurrebo med 
kontanta medel, frö och lökar. 

Kurrebo Cafe Har även i år drivits i egen regi. l efterhand kan konstateras en 
tidvis något för hög personalstyrka. 

Hantverks~ och Plantbod Ej datumkänsliga produkter har försålts i cafeet. 
Utställningslokalen har använts vid konferenser och 
konstutställningar. 

Bed & Breakfast stiftelsen har också drivit B&B. Beläggningen har varit sämre än 
förväntat! 

Reklam, marknadsföring Hemsida och lokal press. Kataloger och broschyrer vid tu-

Aktiviteter 2014 

ristanläggningar. 

Genomförda aktiviteter har varit de traditionella: Vår i 
Trädgården, Sveriges Nationaldag med Svenska flaggans dag, 
Hantverksdag i samarbete med Lunnabacken, Dahlians dag, 
Äpplets och Honungens dag. 
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Planering för 2015 

Övrigt 

Resultatet föw 2014 blev negativt Kurrebo's ekonomi med 
resultaträkning samt balansräkning redovisas separat. 

stiftelsens stödförening Kurrebo Vänner är för oss viktig. 
Förutom frivilligt arbete har stödföreningen bidragit ekonomiskt. 
Kontakter och information underhålls för stiftelsens bästa. 

Sponsorer har varit följande: 

Nelson Garden AB, Tingsryd, 
Fransen, Rigmor och Fredrik, Urshult 
Fröberg, Rita och Lennart, Urshult 
Hans och Britta Karlsson, Urshult 
Karlsson Kenneth, Tingsryd 
Kurrebo Vänner, Urshult 

stiftelsens styrelse har upprättat en budget och åtgärdsplan för 
2015. 

Redan under 2012 inleddes samtal med Tingsryds 
kommun och Nelson Garden. Frågor som bl.a. diskuterats: 
stiftelsens ekonomi- och driftsform, de båda husens och 
växthusens uppvärmning, gula husets tak, trädgårdens 
dragningskraft, tillfartsvägens standard, närheten till den 
kommande Nationalparken Asnen, Kurrebos potential i stort 
m.m. Viljan att satsa på Kurrebo från Tingsryds kommuns olika 
företrädare har varit sval. Under 2014 obefintlig. Den 20:e 
november ansökte styrelsen om förtida utbetalning av en del av 
det kommunala bidraget för 2015. Så har skett under tidigare år 
och det har accepterats då. En brist i kassan på 30 till 40 tusen 
kr befarades. l en verksamhet som har inkomster endast under 4 
månader men utgifter under hela året kan detta inträffa. l stället 
för ett positivt tillmötesgående lämnar dåvarande ordf. i 
kommunstyrelsen oriktiga uppgifter om bl.a. obetalda löner till 
Smålandsposten. l slutet av året finns inga andra löner än 
styrelsearvoden att betala ut och de kunde vi efterskänkt! l den, 
för oss i styrelsen, väldigt negativa artikeln, nämns också 
återkallande av bidrag från länsstyrelsen ang. vård av 
ängsfruktodling. Sanningen är att inget bidrag söktes för 2014! 
Ingen i styrelsen blev kontaktad av Smp:s reporter så att vi hade 
kunnat korrigera uppgifterna! 
Vid vai aviedamöter och ersättare, under mandatperioden 20·15 
- 2018, till styrelsen för stiftelsen Kurrebo i kommunfullmäktige 
den 18 december fanns inga namn att tillgå. Dåvarande ordf. i 
kommunstyrelsen Patrick Ståhlgren föreslår då en 
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"expeditionsstyrelse" bestående av kommunstyrelsens 
presidium,vilket också blir beslutet! 

Urshult i maj 2015. 

styrelsen 

(jfJ!J~-v-v{)4}Jt~J;'lA.-
Håkan Ohsson Birgitta Karlsson 
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STIFTELSEN I<URREBO 2o 829502-6366 -
BAlAi\lSRÄKNiNG 

Not 2014-:12-31 ZOB-12-31 

Anläggningstillgångar 

Insats i ek förening 30400 33 420 

Inventarier 1 10 441 32 021 

Växthus 2 o 892 

Markanläggning 2 73 786 82 305 

Summa anläggningstillgångar 114 627 1.48 638 

Omsättningstillgångar 

Varulager 25 500 22 000 

Kundfordringar 4 860 o 
Fordran mervärdesskatt 13 988 24 713 
skattefordran 26 334 26 334 

övr kortfristiga fordringar 18 396 17 739 

Övriga interimsfordringar 105 000 3 352 

Förutbetalda kostnader och o o 
upplupna intäkter 

Likvida medel 13 747 141 455 

Summa omsättningstillgångar 207 825 235 593 

SUMMA TILLGÅNGAR 322 452 384231 

EGET KAPITAL 

Eget kapital 138 815 45 888 

Årets resultat -101601 92 927 

Summa eget kapital 37 214 138 815 

SKULDER 

Långfristiga skulder 

Lån 163 336 163 336 
Summa långfristiga skulder 163 336 163 336 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 6 060 9 414 
Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

skatteskulder 

Övriga kortfristiga skulder 115 842 72 666 
Summa kortfristga skulder 121902 82080 

SUlVlfVlP. SKULDER OCH EGETKAPiTAL 322 452 384 231 
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l~ J STIFTELSEN I<URREBO J-O 
829502-6366 1flll"' 

RESUlTATRÄl<NING 
2014-01-01 ~ 2014-12-31 

2014 2013 
Rörelsens intäkter 

Försäljning 407 421 397 257 

Övriga intäkter 1001 754 1085197 

1409 175 1482 454 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och handelsvaror -158 926 -225 355 

Personalkostnader -1041 917 -731 345 

Reparation och underhåll fastighet -21894 -48 909 

Reklam, PR -30 603 -53 262 
Övriga driftkostnader -223 066 -295 558 

-1476 406 -1354 429 

Rörelseresultat före avskrivningar -67 231 128 025 

Avskrivningar 

Växthus, markanläggn -9 411 -11 293 

Maskiner och inventarier -21 580 -21 580 

-30 991 -32 873 

Resultat efter avskrivningar -98 222 95152 

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter 936 l 711 

Bankkostnader -4 315 -3 936 

-3 379 -2 225 

Resultat före bokslutsdisposioner -101601 92 927 

Boks!utsdisposioner 

Förändring av periodiseringsfond o o 
Resultat före skatt -101601 92 927 

Skatt o o 

REDOVISAT RESULTAT -101601 92 927 
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STIFTELSEN KURREBO 

829502-6366 

BOl<SLUTSKOMMENTARER 

Redovisningsprinciper 

Tillgångar och skulder har värderats tll! nominellt belopp 

l\!ot 1. Maskiner och inventarer 

Maskiner och Inventarier har avskrivits med skattemässigt maximalt tillåtna belopp 

Anskaffningsvärde 

Ack avskrivning 

Not 2. Växthus, markanläggning 

Anskaffningsvärde 

Ack avskrivning 

Bidrag 

1U Il/ ;J: .. /ff.~r~~ ... : ... ~~.~?:::.7. :.~ ...... ....... . 
Yngve Almkvist 

2014 2013 
490 271 

-479 830 
10441 

445 858 

-152 072 

-220 000 

73 786 

490 271 

-458 250 

32 021 

445 858 

-142 660 

~no ooo 
83198 

,,r-~2-:-:. Y.~.~.1.~i:· ..... k:. f;;-::~:::"::-::-:::':::-:-;; ......... . 
Birgitta Karlsson 
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JP'Jl"~t~k~U föll"t vidl ~n;mötd medl mtifteRsen Kunebo 2015-05-H hl. 10.00 

På Börje§ Rastställe Tingscydl. 

l. Mötet öppnades av ordförande Håkan Olsson som hälsade välkommen. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till mötesordförande valdes Håkan Olsson. 

4. Till sekreterare valdes Jörgen Bengtsson. 

5. Justerare av dagens protokoll blev Mikael Jeanson och Yvonne Fransson. 

6. Verksamhetsberättelsen för 2014 gick igenom och godkändes. 

7. Årsredovisningen Yvonne Fransson redogjorde över ekonomin som godkändes. 

8. Revisionsberättelsen godkändes. 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet, besvarades med ett godkätmancle. 

l O. Omval av Birgitta Karlsson och Jörgen Bengtsson fi·ån Nelsons samt nyval av 

Mikael Jeanson Anna Johansson och Åke Nyberg samtliga från TingsiTels kommun. 

11. Till revisorer valeles Sven-Erik Svensson samt auktoriserad revisor Per Magnusson med 

ersättare Kerstin Pettersson och Bötje Olofsson. 

12. V al av firmatecknare bordläggs till styrelsen konstituerar sig. 

13 .. Genomgång och analysering av budgeten 2015 som enbart omfattar trädgården. 

14. skrivelser konmmnfullmäktiges protokoll från elen 2014-12-18. 

l~. Övrigt P.tiftelsen avtackar tre styrelsefunktionärer för allt arbete i stiftelsen och på 
J(um:~po; 

16. Ordförande tackade deltagama och avslutade mötet 

Mikael J eanson. 
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REVJS!OlvSBER)lTTELSE 

Till styrelsen i Stifte1sen Kurreho 
Organisationsnummer 829502N6366 

Vi har granskat årsredovisningen och boktoringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Kurreho 
for år 2014. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna ooh rorva1tn:ingen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår rev1sion. 

Revisionen. har utforts i e11lighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfort revisionen for att i rimlig grad forsäkra oss om att arsredovisningeninte i!illehåHer 
våsentliga feL En revision innefattar att granska ett urval·av underlagen för belopp ocl1 annan 
information i räkenskapsh;mdlingarna. r en revision ingår också att pröva redovishingsprincipe:rna 
()ch styrelsens tiUämpnin,g av dem samt att bedöma den sarniade informationen i årsredovisningen. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhåBanden i stiftelsen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot är ersättningsskyldigmot stiftelsen; om skäl for entledigande foreligger eUer 
om ledamöterna på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseforordnandet Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund for vara uttalanden nf'A:lan, 

Jl..rsredo•iisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger dänned en rättvisande 
bild av stiftelseresvJtat och ställning i enlighetmed god redovisningssed i Sverige. 
styrelseledamöterna har h'lte handlat i strid med stiftelselagen eller stiflelsetorotdnandet. 

Styrelsen måste noga följa resultat- och likviditetsut<~ecklingen under innevarande år med hänsyn 
till att det egna kapilafet är på en låg nivå. Dessutom måste redovisJ:tingsrutinerna förbättras så att 
styrelsenfår tiliforliiliga rapporter löpande. 

Urshult dei1 7 maj 2015 

Sven-Etik Svensson 
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Ärende nr 21 

Beslut om firmatecknare 
för Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

25 

usterare 

§ 204 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns förvaltade 
stiftelser 
Dnr 2015/299 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande firmatecknare som i förening, en ur 
vardera grupp l och grupp 2, på stiftelsernas vägnar underteckna uttag på 
banldconton, även via intemetbanlcen. 

l. Ekonomichef Daniel Gustafsson 
Redovisningsekonom Cindy Pekusa 
Ekonom David Gustafsson 
Upphandlare Helen Östman 

2. Administratör Ola Johansson 
Administratör Berit Rask 
Administratör Maria J o hans son 
Inköpscontro Her Sara Runesson 

Beskrivning av ärendet 

Firmatecknare ska kunna göra uttag från nedanstående stiftelsers 
banlckonton, även via intemettbanken. 

Stiftelsen namn 
Anton Anderssons fond 
Billie Johanssons fond Ryd 
Carl-Johan o Johanna Adamssons donationsfond 
David o Ulla Klingspors minnesfond 
Erik Wemborns premiefond 
Erikssonska minnesfonden 
Gustav o Ellen Martinssons fond 
Inga Johanssons minnesfond 
John Häggs minnesfond 
Kinnevalds häradskassas studiefond Ryd 
Kinnevalds häradskassas studiefond Urshult 
Majblommefonden 
Rickard Stjärnelius Fond 
stiftelsen solängen 
Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond 

Organisations nr 

829501-791 o 
829501-7928 

829501-7951 

829501-7936 
829501-7944 

829501-7902 
829501-5715 
829501-5707 
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usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-01 

§ 204 forts. 2015/299 049 

Tingsryds kommurts skolväsendes samfond 
Vemer Johanssons Fond 
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Ärende nr 22 

Återrapportering av kurser och 
konferenser 
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Ärende nr 23 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 24 

Ärenden enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 
2015-05-18 och 2015-06-01 
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