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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (26) ~Tingsryds 
~ \;.!V kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 269 

Kommunstyrelsens budget 2016 
Dnr 2015/458 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichef Daniel Gustafsson 

i uppdrag att infoga en fö1iydligande text under tabellerna under 

avsnitt 8 -bilagor. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen lägger fram budgetförslag för 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive verksamhetsmåL 
Budgetförslaget ryms inom tilldelad budgetram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens budget 2016 
Skrivelse från kommunchefLaila Jeppsson, 2015-08-28 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 269 

~Tingsryd§ 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel .gustafsson@tingsryd.se 

2015-09-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-28 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens budget 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer budgetförslag 2016 enligt protokolls bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger budgetförslag 2016 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive verksam
hetsmåL Budgetförslaget ryms inom tilldelad budgetram. 

Ärendets beredning 
Ärendet har hat1dlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Budgetförslaget har arbetats fram 
och godkänts i kommunledningschefsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Budget 2016 Kommunstyrelse (bilaga) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Tingsryds lwmmun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 04.77 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingst'Yd.se 7
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

 den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

 ledning och samordning av kommunkoncernen 

 samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

 utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 

förvaltningar och företag 

 samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 

information 

 driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun. 

 

2 Målgrupper 

Kommunledningsförvaltningens målgrupper är 

 allmänheten/medborgarna 

 kommunens näringsliv 

 intresseorganisationer och föreningar 

 kommunens politiska organisation 

 kommunens medarbetare 

 kommunala företag och förvaltningar 

 

3 Omvärld och förutsättningar 

Omvärlden förändras ständigt vilket ställer höga krav på förnyelse och anpassning av 

kommunens verksamheter, kompetens och informationsutbyte. En ny regional 

utvecklingsstrategi (RUS) har antagits av Region Kronoberg och ger en bra grund för 

samverkan och samhandling med vår närmaste omvärld. E-tjänster och digitalisering 

utvecklas ständigt och skapar nya möjligheter för medborgarna till både delaktighet och en 

snabbare och bättre service från kommunen. Det är en stor utmaning för Tingsryds kommun 

att följa med i denna utveckling men den skapar oanade möjligheter. I en större omvärld 

påverkar det ekonomiska världsläget och flyktingssituationen även vår kommunala verklighet. 
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4 Verksamhetens mål och utveckling 

Resultatmålen för 2016 är de samma som för 2015. Arbetet med en större översyn av 

resultatmålen inleds våren 2016 med utgångspunkt i Hållbar ekonomi. 

4.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medborgare Aktiv ledning och samordning av 
den kommunala organisationen 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI 
Medborgarundersökning 

55, genomsnitt 
jämfört med andra 
kommuner 

Kvalificerat stöd och väl 
fungerande intern service till den 
kommunala organisationen 

Nöjd-Intern-Kund-Index (intern 
enkät mot politiker och 
kommunorganisationen) 

70 % organisation 
90 % politiken 

Hög tillgänglighet, god 
information, gott bemötande 

Nöjd-Medborgar-Index (bemötande 
och tillgänglighet). 
Medborgarundersökning 

60, genomsnitt 
jämfört med andra 
kommuner 

Dialog, demokrati och 
delaktighet 

Nöjd-Inflytande-Index, NII 
Medborgarundersökning 

40, genomsnitt 
jämfört med andra 
kommuner 

Samhälle Förbättra villkoren för 
näringslivet och underlätta 
företagsetableringar. 

Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (Insikt 
2015) 

Genomsnitt 
jämfört med andra 
kommuner (första 
mätning 2015) 

Genomförandegrad av 
näringslivsprogrammet (årets 
handlingsplan) 

Minst 90,0 % 

Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunerna 

Topp 100 

Verka för att ha god 
planberedskap och 
bostadsförsörjning 

Nöjd-Region-Index, NRI , 
Medborgarundersökning 

55, genomsnitt 
jämfört med andra 
kommuner 

Verka för en bättre infrastruktur 
med fokus på bredband, vägar 
och kollektivtrafik 

Verka för goda 
utbildningsmöjligheter och god 
kompetensförsörjning 

Verka för ett rikt föreningsliv och 
kulturutbud 

Verka för en ekologiskt och 
socialt hållbar kommun 

Ekonomi Samordning/ledning av 
planerings- och 
uppföljningsprocessen för 
tillförlitlig redovisning och 
rapportering 

Resultat i % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

2,0 % 

Självfinansiering av investeringar 100,0 % 

Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög 
prognossäkerhet inom KLF 

KLF:s resultat med nettokostnader 
inom budgetramen 

Inom 1,0 % 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medarbetare Tingsryds kommun ska vara en 
attraktiv arbetsplats med bra 
anställningsförhållanden, 
engagerade medarbetare och 
gott ledarskap 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

Minst 79 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex 
för hela kommunorganisationen) 

Minst 4 av 5 

KLF ska vara en bra arbetsplats 
med engagerade medarbetare 
och gott ledarskap 

Hållbart Medarbetarengagemang, 
HME på KLF 

Minst 75 

Nöjd Medarbetarindex KLF Minst 4 av 5 

Tingsryds kommun ska ha en 
bra arbetsmiljö och frisk 
personal 

Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisationen 

Högst 5,5 % 

KLF ska ha en bra arbetsmiljö 
och friska medarbetare 

Sjukfrånvaro för KLF Högst 3,0 % 

Process Ständiga förbättringar och 
utveckling genom 
processorienterad verksamhet 

Införande av kommunövergripande 
verksamhetssystem 

Enligt plan 

Tjänstegarantierna ska finnas 
och uppfyllas 

Nämndernas måluppfyllelse 
gällande tjänstegarantier 

Subjektiv 
bedömning 

God intern kontroll Kommunstyrelsens samlade 
bedömning av IK 

Subjektiv 
bedömning 

 

4.1.1 Medborgare 

3D - Demokrati, Dialog och Delaktighet utgör grundbulten i kommunens strävan att 

tillgodose medborgarnas behov. Ett bra bemötande, god tillgänglighet och rätt service har hög 

politisk prioritet. Medborgardialog och andra metoder för delaktighet ska vidareutvecklas 

under 2016. Arbetet inom olika fokusområden ska struktureras och genomföras utifrån ett 

kommunövergripande perspektiv för att långsiktigt säkra medborgarnas rätt till inflytande och 

delaktighet. 

4.1.2 Samhälle 

De viktigaste områdena i det kommunövergripande utvecklingsarbetet under 2016 är att 

översiktsplanen färdigställs och antas samt att ta fram en kommunal 

bostadsförsörjningsstrategi. Här finns sedan länge en tydlig efterfrågan från näringslivet. 

Ett övergripande fokus i Hållbar ekonomi är satsning på barn och ungdom. Detta ska 

genomsyra all verksamhet. 

4.1.3 Ekonomi 

Under 2016 ligger fortsatt fokus på leda och samordna arbetet med uppdraget ”Hållbar 

ekonomi”, som påbörjades 2014. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi 

och verksamhet i kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och utrymme för 

utveckling på lång sikt. Senast i samband med beslut om budget 2017 förväntas politiska 

ställningstaganden ha gjorts inom samtliga områden som tagits upp i slutrapporten. Inom 

ramen för detta arbete har bl.a. nya riktlinjer för budget och redovisning tagits fram, vilka 

förväntas börja gälla från och med budgetåret 2016. 
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4.1.4 Medarbetare 

Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Det uppnår vi genom att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta 

medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheterna behöver 

vi under 2016 fokusera på att arbeta med kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Då 

bristyrkena är gemensamma för hela regionen kommer det att behövas samhandling med 

regionala aktörer. 

4.1.5 Process 

Tre stora verksamhetssystem ska bytas ut. Ekonomisystem och personalsystem ska 

implementeras och ärendehanteringssystem (diarie) ska upphandlas. 

Effektivisering och utveckling av andra processer och system som underlättar för 

medborgarna utreds inom ramen för Hållbar ekonomi. Det gäller bl.a. e-tjänster, telefoni och 

andra processer som påverkar så väl teknik som arbetsrutiner. 

  

5 Förändringar till 2016 

Kommunledningsförvaltningens övergripande fokus är de förändringar som kommer genom 

arbetet med Hållbar ekonomi. 

Överförmyndarverksamheten växer och centrala medel har tillförts kansliavdelningen för att 

möta behovet. 

Integrationsarbetet har permanentats och samordnas under utvecklingsavdelningen. 

Kultur- och fritidsnämnden avvecklades 2015 och ett kultur- och fritidsutskott upprättades 

under kommunstyrelsen. Delar av den avvecklade nämndens uppdrag, personal och budget 

har överförts till KLF. Under 2016 ska dessa integreras fullt ut i KLF. 

Ett personalutskott har upprättats under kommunstyrelsen. 

  

6 Framtid 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 

ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. 

Fokus de närmaste åren kommer att ligga på Hållbar ekonomi. Ur 

kommunledningsförvaltningens perspektiv ger Hållbar ekonomi möjligheter att arbeta med en 

utmaningsdriven utveckling och med prioriteringar som kräver samverkan och samhandling. 

Detta kräver en långsiktig anpassning av kommunens organisation. En hållbar ekonomi är en 

förutsättning för en Hållbar utveckling. Här är RUS, den regionala utvecklingsstrategin och 

andra regionala program, värdefulla verktyg.  RUS eftersträvar särskilt samordning mellan 

kommunernas översiktsplanering.  
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7 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr1 42,5 31,9 33,3 31,8 41,9 

 Nettoinvesteringar, mkr 2,7 1,5 2,7 10,7 5,3 

 Antal utförda 
årsarbeten 

41,0 40,1 39,6 37,0  

 Sjukfrånvaro, % av 
tillgänglig arbetstid 

3,0 1,7 2,2 3,0 3,0 

 Personalkostnad 27,5 26,0 27,5 27,0  

1. Nettokostnadsminskningen mellan åren 2012 och 2013 förklaras av IT-migreringen där IT-verksamheten blev en del av köp- 
och säljverksamheten. Ökningen av nettokostnaderna i budgeten 2016 förklaras av övertagandet av kultur- och 
fritidsverksamhet.   

 

8 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2016 

Modul 
inom 
vht, mkr 

Beskrivning av 
åtgärd/verksamhet 

Så påverkas verksamhetens 
mål, kvalitet och omfattning 

Så påverkas arbetsmiljön 
för personalen 

    

Behandlas separat i samband med uppdraget "Hållbar ekonomi". 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

Investering, tkr Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Totalt (2016-
2019) 

E-tjänster och IT-stöd 1) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Centrala IT-investeringar 2) 2 150 1 800 2 150 2 000 8 100 

Inventarier 150 150 150 150 600 

 
1)

 Anslaget för 2016 är avsett för slutförande av pågående utbyten av ekonomisystem och personalsystem samt 

påbörjande av utbyte av ärendehanteringssystem. För anslag från 2017 och framåt pågår utredning i Hållbar 

ekonomi med framtagande av strategi och plan för e-tjänster respektive it-stöd för verksamheterna med planerat 

färdigställande årsskiftet 2015/2016. Ställningstagande till dessa och därmed ambitionsnivå och nivå för 

investeringsanslag från 2017 och framåt sker således slutligt i kommande beslut i Hållbar ekonomi samt i budget 

2017.  

 
2)

 Anslaget avser central it-hårdvara och bakomliggande system som utgör kommunens grundläggande it-miljö 

som nyttjas och betalas av verksamheterna/förvaltningarna (genom modellen ”Ett IT”), bl a löpande inköp/utbyte 

av datorer samt underhåll och utveckling av kommunens it-plattform, trådlösa nätverk, lagring, back-up m.m.  

Förändring av tjänster 2016 

Befattning Ny tjänst Projekt 
tjänst 

Perman. 
tjänst 

Indragen 
tjänst TOTALT 

      

TOTALT      

Behandlas i internbudgetarbetet. 
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Utökad borgensram för 
checkräkningskredit för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (26) l · ·. Tingsryds 
V · kommun 
~Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 270 

Utökad borgensram för checkräkningskredit för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB 
Dm 2015/451 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB en utökning av borgensramen med l 000 000 kr. 

2. Tingsryds kommun ingår borgen så som för egen skuld för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförbindelser 
upp till ett totalt hösta lånebelopp om 205 469 000 kr jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) har en 
checkräkningskredit om l 000 000 kr hos Nordea. Krediten används främst 
för dagstäckning av leverantörsutbetalningar. Kreditgivaren Nordea har 
framfört önskemål om kommunal borgen för denna kredit. 
Fullmäktige har i februari 2015 beslutat om utökad borgensram för 
motsvarande checkräkningskrediter hos Tingsryds Energi AB, stiftelsen 
Kommunhus (numera Stiftelsen Tingsrydsbostäder) samt Tingsryds 
Industristiftelse. 

Aktuell borgensram för TUFAB uppgår till204 469 000 kr (KF 2014-05-27, 
§ 74). En utökning av borgensramen med l 000 000 kr skulle således ge 
behov av en borgensram om 205 469 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-08-20 

l Utdragsbestyr kan de 
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Bilaga Ks Au § 270 2015-09-07 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-20 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utökad borgensram gällande checkräkningskredit för Tingsryds Ut~ 
veckling och Fastighets AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

l. Tingstyds Utveckling och Fastighets AB beviljas utökning av borgensramen med l 000 000 
kr. 

2. Tingstyds kommun ingår borgen så som för egen skuld får Tingstyds Utveckling och Fastig
hets AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 205 469 000 kr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (Tufab) har en checkräkningskredit om l 000 000 kr 
hos Nordea. Krediten används främst för dagstäckning av leverantörsutbetalningar. Kreditgiva
ren Nordea har framföli önskemål om kommunal borgen för denna kredit. 

Fullmäktige har i februari 2015 beslutat om utökad borgensram för motsvarande checkräk
ningskrediter hos Tingsryds Energi AB, stiftelsen Kommunhus (numera stiftelsen Tings
ryds bostäder) samt Tingstyds Industristiftelse. 

Aktuell borgensram för Tufab uppgår till204 469 000 kr (KF 2014-05-27 §74). En utökning av 
borgensramen med l 000 000 kr skulle således ge behov av en borgensram om 205 469 000 kr. 

Undertecknad föreslår att utökning av borgensramen godkänns. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingstyds Utveckling och Fastighets AB 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingst-yds kommun 
Box88 
362 22 Tings1-yd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingst-yd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@t:ingscyd.se 
www.tingscyd.se 
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Ärende nr 7 

Särskild medlemsinsats 
i Kommuninvest AB 
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~/ ~Tingsryds i · kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 271 

Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015 
Dnr 2015/452 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kmmnunfullmäktige beslutar att under år 2015 göra särskild 
medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening om 2 052 676 
h och därmed uppnå högsta insatsnivån 900 h/invånare. 

2. Finansiering sker inom tillgänglig likviditet. 

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förening har i shivelse 2015-05-21 efterfrågat 
kommunens intresse av att göra särskild medlemsinsats under 2015 i 
enlighet med de nya stadgar som antogs vid föreningsstämman i våras. 
Denna möjlighet erbjuds alla medlemskommuner och syftar till att 
tillgodose Kommuninvests behov av stöne kapital enligt de nya laghav 
som växt fram i kölvattnet av finansla-isen 2008. Minimila-avet på stötTe 
kapital ska vara uppnått senast 2018 då leravet på viss lägsta bruttosoliditet 
träder i haft. 

Beskrivning av ärendet 

En utförlig beshivning av ärendet finns i Kommuninvests förfrågan daterad 
2015-05-21 (bilaga!). I de nya stadgarna har infötts en lägsta respektive en 
högsta insatsnivå uttryckt i honor per invånare. Därutöver finns även två 
delnivåer som motsvarar 50% respektive 75% av den högsta insatsnivån. 
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är 
medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats 
som annars skulle betalas. Det innebär att förekommande återbäring och 
ränta på insatskapitalet- i takt med att kommunen uppnår de högre 
insatsnivåerna-till stöne och stöne del får behållas av medlemmen. Den 
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir 
lägre och lägre, för att till sist bmifalla. 

Tingsryds kommuns nuvarande nivå på insatskapital innebär att 
miniminivån (200 h per invånare) redan uppnås med god marginal. 
Kommunen har f n ett insatskapital på 8 925 524 kr, varav 660 000 h avser 
ursprunglig insats som betalades in när kommunen blev medlemmar och 
resterande del, 8 265 524 h, avser återbäring och ränta på insatskapital som 
återförts till föreningen som insatskapital/emission. Kommunens totala 

l Otdmgsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 271 forts. Dm 2015/452 106 

insatskapital motsvarar därmed 731 kr per invånare, vilket innebär att den 

ligger strax över nivån 75% av högsta nivån för medlemsinsatsen. För att nå 

upp till högsta nivån (900 kr per invånare) behövs en insats om 2 052 676 

kr. 

Många medlemskommuner förväntas under 2015 sätta in hela eller 
huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmama gör 
verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests 
anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och 
andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring 
kapitalfrågan och att man håller vad man lovar. Ett fortsatt bra anseende på 
finansmarknaden ger Kommuninvest goda förutsättningar att även 
fortsättningsvis erbjuda mycket fölmånliga finansieringsvillkor för sina 
medlemmar. 

Om kommunen betalar in särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån 
innebär det att den årliga återbäringen och räntan från insatskapitalet får 
behållas framöver, d v s det behöver i framtiden inte längre återföras till 
Kommuninvest för att öka kommunens kapitalinsats i föreningen. Det 
innebär i sin tur, till skillnad från nuvarande redovisning, att återbäring och 
ränta från insatskapital blir en intäkt i kommunens budget och redovisning. 
År 2015 uppgick återbäring och ränta till sammanlagt ca 2,6 mkr. 

En annan konsekvens av att uppnå den högsta insatsnivån är att den 
finansiella anläggningstillgången på balansräkningen avseende 
kapitalinsatsen ska värderas till den totala kapitalinsatsen (ca 11 mkr) istället 
för, som idag, till ursprungligt inbetald medlemsinsats (0,66 mkr). Detta 
innebär att en uppskrivning om drygt 8 mkr behöver genomföras i 2015 års 
redovisning. Uppskrivningsförfarandet regleras i lagen om kommunal 
redovisning och innebär att posten inte får tas upp i resultaträkningen, utan 
bokförs som en direkt ökning av eget kapital. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest daterad 2015-05-21 
(inkl. bilaga l och 2) 
Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-08-20 

();:v.:> 
j 

l Utdmgsbestyrl<ande 
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Bilaga Ks Au § 271 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-09-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-20 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015 

Förslag till beslut 

l (l) 

l. Kommunfullmäktige beslutar att uneler år 2015 göra särskild medlemsinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening om 2 052 676 kr och därmed uppnå högsta insatsnivån 900 kr/invånare. 

2. Finansering sker inom tillgänglig likviditet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomisk förening har i skrivelse 2015-05-21 efterfrågat kommunens intresse 
av att göra särskild medlemsinsats uneler 2015 i enlighet med de nya stadgar som antogs vid 
föreningsstämman i våras. Denna möjlighet erbjuds alla medlemskommuner och syftar till att 
tillgodose Kommuninvests behov av större kapital enligt de nya lagkrav som växt fram i köl
vattnet av finanskrisen 2008. Minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då 
kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. 

Beskrivning av ärendet 
En utförlig beskrivning av ärendet fim1s i Kommuninvests förfrågan daterad 2015-05-21 (bilaga 
1). . 

I de nya stadgarna har infö1ts en lägsta respektive en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per in
vånare. DärLitöver fim1s även två delnivåer som motsvarar 50% respektive 75% av cleri högsta 
insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen 
inte längre skyldig att erlägga delar eller hela elen årliga insats som armars ski.ilk betalas. Det 
i1mebär att förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet- i takt med att kommunen 
uppnår de högre insatsnivåerna - till stön·e och större del får behållas av medlemmen. Den år
liga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att 
till sist bortfalla. 

Tingsrycls kommuns nuvarande nivå på insatskapital i1mebär att miniminivån (200 kr per invå
nare) redan uppnås med godmarginaL Kommunen har f n ett insatskapital på 8 925 524 kr, 
varav 660 000 kr avser ursprunglig insats som betalades in när kommunen blev medlemmar och 
resterande del, 8 265 524 kr, avser återbäring och ränta på insatskapital som återförts till före
ningen som insatskapital/emission. Kommunens totala insatskapital motsvarar däm1ecl 731 kr 
per invånare, vilket innebär att elen ligger strax över nivån 75% av högsta nivån för medlemsin
satsen. För att nå upp till högsta nivån (900 kr per invånare) behövs en insats om 2 052 676 kr. 

Många medlemskommuner förväntas under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta 
insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor 
fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut 
och andra marknadsaktörer kmma visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och 
att man håller vad man lovar. Ett fo1tsatt bra anseende på finansmarknaden ger Kommuninvest 
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goda förutsättningar att .även faJtsättningsvis erbjuda mycket förmånliga finansieringsvillkor för 
sina medlemmar. 

Om kommunen. betalar in :Särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån innebär det att den 
årliga återbäri11gen ochiäntan från insatskapitalet får behållas framöver, d v s det behöver i 
framtiden inte längre återföras till Kommuninvest för att öka kommunens kapitalinsats i före
ningen. Det iimebär i~iniur, t ill skillnad från nuvarande redovisning, att återbäring och ränta 
från insatskapital blir eri 'intäkt i kommunens budget och redovisning. År 2015 uppgick återbä
ring och ränta till~ sammanlagt: ·c.a 2;0 mkr. 

Enatman konsekvens av. att uppnå elen högsta insatsnivån är att den finansiella anläggningstill
gången på balanstälmingen avseende kapitalinsatsen ska värderas till elen totala kapitalinsatsen 
(ca Il m h) istället för, som idag, till ursprungligt inbetald medlemsinsats (0,66 mkr). Detta 
innebär att en uppsla'ivning om drygt 8 mkr behöver genomföras i 2015 års redovisning. Upp
skrivningsförfarandet regleras i lagen om kommunal redovisning och i1mebär att posten inte får 
tas upp i resultaträkningen, utan bokförs som en direkt ökning av eget kapital. 

Föreslås att kommunen.ska ha enk<ipitalinsats på högsta nivån (900 kr per invånare) och där
med betalar in 2 052 676 h i särskild medlemsinsats uneler 2015. Finansering föreslås ske inom 
t illgänglig likviditet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunleclningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan från Kommuninvest daterad 2015-05-21 (bilaga l) 

Nämndens/styrelsens beslut sl<a skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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För kännedom: 
Ekonomichefen eller motsv. 

,, 
i l 

2015-05-21 

Tingsryds kommun 
styrelsen 

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 
Inledning 

Bilaga 

F ör eningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk 
förening1261

. I stadgama har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget 
initiativ och i egen talet erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra 
den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. 

Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som medlem vill utnyttja den nya 
möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara bifogade 
fommlär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni 
väljer något annat altemativ. 

Kommuninvests behov av stöne kapital 
De nya laglaav på bl. a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen på
verkar också Kommuninvest i hög utsträclming. Den uppbyggnad av kapitalet som 
måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad" 1262

. 

Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då 
kravet på viss lägsta bmttosoliditet träder i kraft. 

Många medlemmar har aviserat sin a vs ilet att redan under 2015 sätta in hela eller 
huvuddelen av den högsta insatsnivåi1. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet 
av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är vilctigt 
att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra rnarlmadsalctörer kunna visa upp 
en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra. 

1261 stadgama framgår av stämmahandlingarna (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests 
hemsida: h ttp : f/kom m n ni n ves t.se/wp-con tent/n p loads/2 O 15/04/Sta m m o h a ndl-20 15-s n m tliga-deln r
TOTALFIL.pclf 
1262 Planen framgår av stämmahandlingarna (bilaga 19). Se samman länk som anges i not l. 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Slyrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 71 6453-2074. s tyrelsens säte: Örebro 

l<ommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Slyrelsens säle; Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 örebra • Besöksadress: Fenixhuse l, Orotininggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 ·E-post: förn amn.efternamn@kommuninvesl .se • Internet: www.kommuninvest.se 
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Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna 
organisationen uppfattas som en oerhörd styrleesignal jämfört med om föreningen i ett 
sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna. 

Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare 
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttlyckt i kronor per invånare samt två 
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. 

När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte 
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som am1ars skulle betalas. 

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen 
uppnår de högre insatsnivåerna -till stöne och större del behållas av medlemmen. Den 
årliga insats som är lemten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och 
lägre, för att till sist bortfalla. 

Individuell kapitalsituation 
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 
sna1t 30 år eller som blivit medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan 
2 500 och 541 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har inte 
några lån alls. 

De stora skillnaderna mellan medlemmama har också medfört att det är stora skillnader 
i respektive medlems storlek på insatskapitalet. 

Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/ 
landsting/region, bilaga l. 

Uppgiftema om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och 
omfattat; den urspnmgliga insats som gjordes når ni blev medlemmat·, . . . . 
insatselhissioner1263 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till och med 
2014-12-31. 

Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för 2015 som stämman beslutat att ni 
ska erlägga. Berälmingarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2015 
betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er imälmas inte i erlagt 
insatskapital. 

Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2015-01-0 l. 

Kapitalinsats som överstiger den högsta nivån blir överinsats 
En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats som beslöts på den senaste 
stämman en insatsnivå som överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som 
tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets fråga 3 och 5 (så att vi vet att 
ni fått samma information som övriga medlemmar). 

1263 En av foreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna 
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i forhållande till medlemmens kapitalinsats. 
Insatsemissioner skedde vmje år under perioden 2002-20 Il. 
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Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att 
ldassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar 
frivilligt med. Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på räkning. 

Överinsats har inte tidigare förekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen 
därfår att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en 
medlem önskar få överinsatsen utbetald. Information om detta lätnnas till er vid en 
senare tidpunkt. 

När kan man som medlem göra extra insatser? 
Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år 
göra en extra insatsbetalning. 

Vatje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om 
man vill göra på något annat sätt och meddelar fdreningen. Svaret är bindande. 

Föreningsstyrelsen1264 fattar- med bötjan vidjunimötet och därefter löpande uneler 
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen far delta. Därefter sänder föreningen 
ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske. 

När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år? 
Medlemmamas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast elen 2015-10-30 
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen 
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt. 

Hur och när sker betalning av extra insatser? 
Samtliga inbetalningar måste ha skett fåre 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig 
insats · baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte: . 

Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar 
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen. 
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker 
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt. 

Ränta på insatskapital 
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. 
Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället 
en fonn av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska 
föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för 
återbäring). 

Föreningen kan därför inte i förväg ut1ova vad räntenivån på insatskapital kommer att 
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen 

12641 de nya stadgarnas § 5.5 sägs: "Styrelsen får besluta att medlem få r välja att erlägga en eller flera 
särskilda insa tser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen 
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eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som 
belöper på var och en av dem. 
Attkutmage ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en 
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt 
eftersom dessa medlemmar uneler samma period inte får någon återbä1ing. 

Får medlemmarna någon ny möjlighet 2016 och senare? 
stadgama har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 
2016 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta 
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att 
ske efter vmje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån. 

Anmälan är bindande och sker p å ett särskilt fommlär 
Ett beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i 
bilaga 4. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika 
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något 
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende. 

Ett kalendarium för beslut 
Såhär ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske . 

~'AktlY.Jtet ·· 
.. ,,., .... . ... . ...... ,_ .. _. .. , ... . , .. , ...... •'. , ... .. :~ ., · ·:...· ,•, .. , .. , .. ,,, ... · .. Tid nii{i;\;'?'>Y:\' 

Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om Maj månad 
intresset för att betala in en extra insats under 20 15. Medlemmar 2015 
som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in stöne 
kapital. 

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked Juni-
som inkommer och meddelar medlenUllen om hur och när september 
betalning ska ske. 2015 

Sista dagen för medleimnarna att lämna ett bindande besked om 31 oktober 
intresset för att betala in extra kapital under 2015 . . .. 2015 

Sista tillfallet för föreningsstyrelsen att besluta om de November 
medlemsbesked som inkmmnit tom oktober och att meddela 2015 
medlenUllen om hur och när betalning ska ske. 

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska huma 31 december 
beaktas vid berälming av skyldighet att betala årlig insats vid 2015 
stämman 20 16 . 

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på April 2016 
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna. 

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig April-maj 
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek 2016 
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per 
invånare. 

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om Maj 2016 

1-
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intresset för att betala in en extra insats under 2016. 

Eventuella frågor 
Behöver du ytterligare information om eller om du tycker att någon uppgift verkar 
felaktig, ber vi dig att i forsta hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha 
kontalet med. 

Avslutningsord 
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna 
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fmi
sätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de 
investeringar som behöver göras under kommande år. 

Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat vid de senaste medlems
samråden och föreningsstämmoma gör att vi är öve1tygade om att huvuddelen av den 
utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan 
under 2015! 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

Tomas W emgren 
. Verkställande direldör 

Thomas Ålcelius 
Styrelsens sekreterare 

Bilagor 
l. 
2. 

Individuell uppgift om insatskapital 
Svarsblankett 

1-
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Uppgift om insatskapital 
Uppgift om nuläget 

Invånarantal i berälmingarna 

Insatskapital i honor vid 2015 års bö1jan 

Ny årsinsats 2015 i kronor 

Totalt insatskapital i leronor 

Tota1t insatskapital i leronor per invånare 

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall 

Miniminivå 200 ( 40) kr/inv 

50% av högsta nivån 450 (90) kr/inv 

75% av högsta nivån · 675 (135) kr/inv 

Högsta nivån 900 (180) lu/inv 

Bilaga l 

12 198 

6 285 867 

2 639 657 

8 925 524 

731,72 

-kr 

-kr 

-kr 

2 052 676 kr 

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats 
för att uppnå den stadgemässiga minimini vån, 50% resp 75 % av den högsta 
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om"-" anges, har angiven nivå uppnåtts. 

Medlemmar som redan uppnått den högsta insatsnivån 
Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om 
detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget. 

1265 I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker 
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.00 l och högre. Belopp 
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region. 
1266 Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som 
behöver erläggas i förhållande tilllägre nivå. Utgångs läget= totalt insatskapital i tabellen ovan. 
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Bilaga 2 

Svarsblankett om medlems intresse fö r att erlägga särskild 
insats under år 2015 för att helt eller delvis fu llgöra den 
())bligatoriska insatsen 

1. Grunduppgifter 
Medlemmens namn Organisationsnummer 

Enhet 

Postadress 

2. Uppgifts lämnare hos medlemmen 
Namn Befattning 

e-postadress Direkttelefon/mobil 

3 Huvudfrågeställning om onskemål om Insatsbetalning 2015 
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild 
insats föi· att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest 
ekonomisk förening? 

[ ] JA Markera med ett X och fo1isätt att besvara frågorna i avsnitt 4. 

[ ] NEJ Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5. 

4. Önskad storlek på särskild insats 201 5 
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 20 15? 
Markera valt altemativ med ett X 

[ ] Alternativ 4.1 
Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. 
Inga Her frågor behöver besvaras . 

[ ] Alternativ 4.2 
Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. 
Inga Her frågor behöver besvaras . 
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[ ] Alternativ 4.3 
Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. 
Inga fler frågor behöver besvaras. 

r ] Alternativ 4.4 
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare 
Inga fler frågor behöver besvaras. 

[ ] Alternativ 4.5 
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor. 

l'"'''belo~~ ll<coom 

l 
Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital 
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån. 
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna 
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån. 
Inga fler frå~or behöver besvaras. 

5. Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år 
2015 (Om fråga 3 besvarats med NEJ) 

Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild 
insats år 20 15? Markera valt alternativ med ett X. 

[ ] Alternativ 5.1 
Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. 
Inga fler frågor behöver besvaras . 

[ ] Alternativ 5.2 
Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om 
att öka på nivån. 
Inga fler frågor behöver besvaras. 

[ ] Alternativ 5.3 
Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu. 
Inga fler frågor behöver besvaras. 

[ ] Alternativ 5.4 
Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor 
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta. 
Inga fler frågor behöver besvaras. 

r l Alternativ 5.5 L J 
Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte. 
Inga fler frågor behöver besvaras. 
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6 Angivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen 
Svar på denna förfrågan som itmebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats 
år 2015 är bindande. Så sna11: föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfårdar 
föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på 
angiven förfallodag. 

7 Underskrift av behörigl-a firmatecknare 
Unelerskrift Unclersl<rift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Befattning Befattning 

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk 
förening, styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro. 

r 

l 

l 
·l· 
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Ärende nr 8 

•• o 

Overlatelse av fordran till 
Tingsryds kommunföretag AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l o (26) ~Tingsryds r% ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 272 

Överlåtelse av fordran till Tingsryds kommunföretag 
Dnr 2015/450 048 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen överlåter fordran gentemot Tingsrydsbostäder om 
2 950 000 h till Tingsryds kommunföretag AB. 

2. Ersättning för fordran ska erläggas senast den 31 december 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har en reversfordran på Tingsrydsbostäder AB om 2 950 000 kr. 
Fordran uppkom genom att fastigheten Nestorn l överföredes från 
kommunen till Tingsrydsbostäder den l september 2015. Reversen förfaller 
per den 31 december 2015. I samband med överföringen beslutade 
kommunfullmäktige att en utökning av Tingsrydsbostäder AB:s aktiekapital 
skulle ske under 2015. Det är Tings1yds Kommunföretag AB som äger 
aktierna i Tingsrydsbostäder AB som i så fall ska teckna emissionen. 

Som ersättning för tecknandet av emissionen i Tingsrydsbostäder AB bör 
reversen om 2 950 000 kr kunna användas. Reversen överlåts därför till 
Tingsryds Kommunföretag AB. Detta innebär att Tingsryds 
Kommunföretag AB får en skuld till kommunen med motsvarande belopp. 
Då reversen förfaller till betalning per den 31 december i år är det lämpligt 
att skulden från Tingsryds Kommunföretag till Tingsryds kommun också är 
fullt ut reglerad senast per detta datum. 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att fordran gentemot 
Tingsrydsbostäder AB överlåts till Tingsryds Kommunföretag AB. 
Ersättning för fordran ska erläggas senast den 31 december 2015. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lm·falk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 
2015-08-27- överlåtelse av fordran till Tingsryds kommunföretag AB 
Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 
2015-08-27- Kvittningsemission i Tingsryds kommunkoncern 
Kf2015-05-25 § 83 

l Utdragsbestyrlmnde 

! 
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Bilaga Ks Au § 272 

~Tingsryds 
~kommun 

2015-09-07 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 2015-08-27 

Garo Lerfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Överlåtelse av fordran till Tingsryds kommunföretag AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlåter fordran gentemot Tingsrydsbostäder AB om 2 950 000 la 
till Tingsryds Kommunföretag AB. Ersättning för fordran ska erläggas senast den 31 
december 2015. 

Beslu·ivning av ärendet 
Kommunen har en reversfordran på Tingsrydsbostäder AB om 2 950 000 la. Fordran 
uppkom genom att fastigheten Nestom l överfördes från kommunen till Tingsrydsbo
städer den l september 2015. Reversen förfaller per den 31 december 2015. I samband 
med överföringen beslutade kommunfullmäktige att en utölming av Tingsrydsbostäder 
AB:s aktiekapital skulle ske under 2015. Det är Tingsryds Kommunföretag AB som 
äger aktierna i Tingsrydsbostäder AB som i så fall ska teclma emissionen. 

Som ersättning för tedmandet av emissionen i Tingsrydsbostäder AB bör reversen om 
2 950 000 kr kunna användas. Reversen överlåts därför till Tingsryds Kommunföretag 
AB. Detta innebär att Tingsryds Kommunföretag AB får en skuld till kommunen med 
motsvarande belopp. Då reversen förfaller till betalning per den 31 december i år är det 
lämpligt att skulden till från Tingsryds Kommunföretag till Tingsryds kommun också är 
fullt ut reglerad senast per detta datum. 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att fordran gentemot Tingsrydsbostäder AB 
överlåts till Tingsryds Kommimföretag AB. Ersättning för fordran ska erläggas senast 
den 31 december 2015. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk och ekonomichefen Daniel Gustafsson 

Beslutsunderlag 
Kf2015-05-25 § 83 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds kommunföretag AB 
Tingsrydsbostäder AB 

E!omiavg_el~Jgen 

hl?4~A?&~1'4i-__/ 
u:~::~c;c" 

Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 · 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd .se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-27 

Kvittningsem ission i Tingsryds kommunkoncern 

Sammanfattning av ärendet 

1(4) 

I dagsläget har kommunen reversfordringar mot de kommunala bolagen Tingsryds 
Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB. Detta samtidigt som dessa två bolag 
har ett lågt aktiekapital, vilket hämmar bolagens handlingsutrymme. Som ett steg att 
konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncernen behövs en långsik
tigt hållbar lösning. Genom att kvitta fordriuga~· mot aktier stärks ekonomin i bolagen 
genom en förstärkning av aktiekapitalet. Detta möjliggör att goda resultat på sikt kan 
ackumuleras i kommunkoncemen samt komma ägaren (Tingsryds kommun) tillgodo 
genom framtida utdelningar. Viktigt att påpeka är att det inte är fråga om att tillföra nytt 
kapital till bolagen från ägaren, utan enbart att befintliga fordringar kvittas mot nya ak
tier. 

Bakgrund 
Den l september 2015 överfördes fastigheten Nestorn l (Tingsgården) från kommlmen 
till Tingsrydsbostäder AB, genom fastighetsreglering. Ersättningen för fastigheten be- . 
stämdes till2 950 000 kr, vilket motsvarade det bokförda värdet för fastigheten. Ersätt
ningen erlades genoi:n en säljanevers, vilket itmebär att Tingsrydsbostäder AB har en 

.. skuld till konununen. I samband med fastighetsövetföringen beslutade kommunfullmäk
tige att en utölming av aktiekapitalet i Tingsrydsbos!äder AB ska ske under 2015 . 

Detta dokument tillsammai1s med fullmäktiges beslut 2015-05-25 § 83 är avsett att ut
göra ett sammanfattande beslutsunderlag för berörda konmmnala instanser. · 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har en reversfordran på Tingsrydsbostäder AB om 2 950 000 kr. Reversen 
förfaller per den 31 december 2015. Som ovan sagts beslutade fullmäktige, i samband 
med överföringen av Nestorn l , att en utökning av Tingsrydsbostäder AB:s aktiekapital 
skulle ske under 2015. Det är Tingsryds Kormmmföretag AB som äger aktierna i Tings
rydsbostäder AB som i så fall ska teckna emissionen. En ökning av aktiekapitalet med 
ett belopp motsvarande reversen möjliggör ett koncernbidrag från Tingsrydsbostäder 
AB till Tingstyds Kommunföretag AB med ca 80 000 kr per år. 

Som ersättning för tedmandet av emissionen i Tingsrydsbostäder AB bör reversen om 
2 950 000 h lemma användas. Reversen bör därför överlämnas från komnmnen till 
Tingsryds Kommunföretag AB. Detta innebär att Tingsryds Kommunföretag AB får en 
skuld till kormnunen med motsvarande belopp. Ersättningen erläggs genom en revers 
mellan kommunen och Tingsrycls Kommunföretag AB. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd.se 
www.t ingsryd.se 

.<g 
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Då nuvarande revers mellan kommunen och Tingsrydsbostäder AB förfaller till betal
ning per den 31 december i år är det lämpligt att skulden från Tingsryds Kommunföre
tag AB till Tingsryds kommun också är fullt ut reglerad senast per detta datum. Rever
sen kan kvittas rhot aktier, alternativt att Tingsryds Kommunföretag AB tar upp ett ex
ternt lån, alternativt en kombination av kvittningsemission och lån. 

Förslaget är att skulden regleras genom en kvittningsemission. Detta ger en bättre soli
ditet i bolagskoncemen, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna konsolidera ekonomin 
i såväl moderbolag som dotterbolag. Det är viktigt att redan nu möjliggöra att goda re
sultat km1 ackumuleras i koncernen även om utdelning kan ske först vid ett senare till
fälle. Utifrån kommunkoncernens arbete med långsiktigt hållbar ekonomi förefaller ett 
förfarande med ökning av aktiekapitalet i båda bolagen vara det mest fördelaktiga till
vägagångssättet 

Sedan tidigare finns två reverser mellan kommunen och Tingsryds Kommunföretag AB. 
Dessa avser aktieöverlåtelser från kommunen till Tingsryds Kommunföretag AB i 
kommunkoncernens övriga två bolag, Tingsryds energi AB och Tingsryds utvecklings
och fastighetsbolag AB, i samband med koncembildnigen år 2011. Det sammanlagda 
värdet på dessa reverser uppgår till l 182 000 h'. Ä ven dessa reverser bör regleras på 
samrna sätt som ovan föreslås och vid samrna tillfälle. Total skuld att reglera blir såle
des 4 132 000 kronor (l 082 000 h'+ 100 000 h'+ 2 950 000 h'= 4 132 000 h) 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom kommunkoncernen behöver be
rörda bolag (Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Kommunföretag AB) justera sina 
respektive bolagsordningar vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 
Ändringmua i bolagsordningarna ska godkännas av kornmunfullmäktige och fastställas 
vid extra bolagsstämrna i respektive bolag. 

Nuvarande aktiekapital i Tingsryds Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB är 
l 00 000 kr samt 50 000, respektive. Antal aktier uppgår till l 00 stycken samt 50 styck-
en respektive, dvs .- varderaaktie har ett nominellt värde om l 000 kr. · 

Tingsrydsbostäder AB behöver höja sitt aktiekapital med 2 950 000 kr. Det är lämpligt 
att teckningskursen per aktie uppgår till l 000 kr, dvs. 2 950 nyemitterade aktier, då 
detta är konsekvent med det nominella beloppet på redan befintliga aktier i Tings
rydsbostäder AB. 

Vad gäller Tingsryd s Kommunföretag AB kan följ ande sägas. Överlåtelsen av aktier 
avseende Tingsryds energi AB omfattade 2 500 aktier till ett belopp av l 082 000 kr, 
dvs ett nominellt värde av 432,8 h' per aktie. Det föreslås även här att teckningskursen 
per aktie ska uppgå till l 000 kr, innefattande en överkurs om 567,2 h. Överkursen kan 
tillföras Tingsryds Kommunföretag AB:s överkursfond och behandlas som fritt eget 
kapital. Överlåtelsen av aktier avseende Tingsryds utvecldings- och fastighets AB om
fattade l 00 aktier till ett belopp av l 00 000, dvs. l 000 h' per aktie. I detta fall kan vid 
en emission teclmingskursen bestämmas till l 000 h per aktie utan att någon överkurs 
uppstår. Sammantaget behöver Tingsryds Kommunföretag AB således höja sitt aktieka
pital med 5 550 000 kr (total skuld 4 132 000 +((överkurs 567,2) * (antal aktier 2 500) 
= 1418 000)) = 5 550 000), dvs. 5 550 nyemitterade aktier. 

Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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· Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i olika instanser 

Kommunen 

Tingsryds Konununföretag AB 

Tingsrydsbostäder AB 

l. Överlämnar revers om 2 950 tkr till Tings
ryds Kommunföretag AB samt upprättar ny 
revers mellan kommun och moderbolag. 
2. Godkänner ansökan om ändring av bolags
ordning i Tingsryds Kommunföretag AB. 
3. Godkänner en ökning av aktiekapitalet i 
Tingsryds Konununföretag AB såsom ersätt
ning för reverser. 
4. Tecknar emission i Tingsryds Konununföre
tag AB, genom ombud, vid extra bolags
stämma. 

l. Godkänner mottagande av revers från 
kommunen. 
2. Ställer ut ny revers till kommunen 
3. Ansöker om ändring av bolagsordning vad 
gäller nivå på aktiekapital och antal aktier. 
4. Föreslår kvittningsemission i bolaget, att 
beslutas vid extra bolagsstämma. 
5. Godkänner ansökan om ändring av bolags
ordning i Tingsrydsbostäder AB. 
6. Godkänner en ölming av aktiekapitalet i 
Tingsrydsbostäder AB såsom ersättning för 
revers. 
7. Tedmar emissioni Tingsrydsbostäder AB, 
genom ombud, vid extra bolagsstämma. 

l. Ansöker om ändring· i bolagsordning vad 
gäller nivå på aktiekapital och antal aktier. 
2. Föreslår kvittningsemission i bolaget, att 
beslutas vid extra bolagsstämma. 

Fullmäktiges godkännande om ändring i bolagsordningarna samt beslut om att god
känna kvittningsemission såsom ersättning för reverser bör tas vid ett och samma till
fåile för att undvika onödig tidsspillan. Extra bolagsstämmor i bolagen förläggs lämpli
gen i direkt anslutning till fullmäktiges sanunanträde 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lm-falk och ekonomichefen Daniel Gustafsson 

Beslutsunderlag 
Kf2015-05-25 § 83 
Tings1-yds kommunföretag AB:s förslag angående kvittningsemission, med underlag1 

1 Detta förslag utgör inte tmclerlag får kommunstyrelsens beslut att överlämna revers om 2,95 mkr, då 
förutsättningen för förslaget är just att konununstyrelsen först beslutar att överlänma reversen. 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 44·1 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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GaroLm~ . 
Kanslichef 

Tingsryds lwmmun 
Box~8 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

4(4) 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
lcommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommmnfullmäktige 

( · 

( 

( \ 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-25 

§ 83 

Överföring av Nestorn Jl (Tingsgården) tm 
'fingsrydsbostäder AB 

Dm 2015/213 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

5 

1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av fastigheten Nestom l 
(Tings gården) till Tingslydsbostäder AB i enlighet med bifogat 
avtal. 

2. Utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska genomföras 
under 2015. 

Besln·ivning av ärendet 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal 
AMB/Gibson auditorhun vid Wasaskolanfattade kommunfullmäktige 
2013-04-25 ett inriktningsbeslut med formuleringen att inriktningen är att de 
delar av Tingsgärden som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna 
utgöra elevboende år 2016. 

·Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens 
fi:amtida användning och ägarfdrhållande. Uppdraget redovisades till 
komrmmstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från 

. lokalfdl'Söljningsgi·uppen. I utlåtandet forordades att Tingsgården överlåts 
till Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska 
inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket itmebär att 
2 nya förskaleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 250 att uppdra åt kornmunchefen 
att ta fram slutliga beslutsunderlag med inriktning i enlighet med redovisat 
utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga 1). Det föreslås att fastigheten 
Nestom l (Tingsgården) överförs till Tingstydsbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder 
AB ska genomforas under 2015, 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson och ekonomichef Daniel 
Gustafsson2015-04-23 

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande Nestorn l 

l Otdmgsbestyrl<ande 
2015-05 - 29 
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G:1 Ting~n,ds · 
~kommun 

.SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

Kommunfullmäktige 2015-05-25 

§ 83 forts. 2015/213 099 

Skrivelse från konununchefLaila Jeppsson, samhällsbyggnadschef Jonas 

Weidenmark, VD Tingsrydsbostäder Peråke Janen, skolchef Yngve 

Rehnström, ekonomichef Daniel Gustafsson och kanslichef/kommunjurist 

Garo Lorfalk, 2015-04-22 

Konmmnstyrelsen § 250,2014-12-08 

Korrummstyrelsens arbetsutskott§ 151, 2015-05-04 

Kommunstyrelsen§ 119,2015-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren 

(M) bifall till komrmmstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tingstydsbostäder AB 
Tingsryds kommunföretag AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

0i\j 
1 utoragsbestyr.Kancte 
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Bilaga Ks Au § 151 
K.s § 119 
Kf § 83 

~Tit1gsryds 
~ kommura 

2015-05-04 
2015-05-11 
2015-05-25 

TJÄNS1ESKRIVELSE 

Kommun1edningsf6l'valtningen 2015-04-23 

Daniel Gustafsson 
047744126 

1(1) 

daniel.gustafsson@tingsrvd.se Kommunstyreisens arbetsutskott 

Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbo
städer AB 

Förslag till bes l u t 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Överföring av fastigheten Nestom 1 (Tingsgården) till Tings1'Ydsbostäder AB godkänns i 
e111ighet med bifogat avtal. 
2. Utölming av aktiekapitalet i Tingstydsbostäder AB ska genomföras under 2015. 

Besl>:rivniug av ärendet 
I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito
rhun vid W asaskolanfattade kommtm:fulhnäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med fOimu
leringen att inriktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att 
utreda Tingsgårdens framtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från lokalförsöJjningsgruppen. I utlå
tandet förordades att Tingsgården överlåts till Tingstydsbostäder AB och att fastigheten som 
framtida användning ska imynuna 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket inne
bär att 2nya förskaleavdelningar ska tillskapas). Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med imiktning i enlighet med 
redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga 1). 

F öreslås att fastigheten Nestorn 1 (Tings gården) överförs till Tingsryasbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingslydsbostäder AB ska genomföms 
under 2015. 

Ärendets beredning 
Ärendet had1imdlagts av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar 
och fdretag. Ett gemensamt beslutsunderlag har tagits :fi·am. · 

Beslutsunderlag/bilagor 
l. Överenskommelse om fastighetsreglering 
2. Beslutsunderlag, 2015-04-22 inkl KS 2014-12-08 §250 

Beslut slm sldclms till 
Tingsl-ydsbostäder AB 
Tings1yds kommunföretag AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
B am- och utbildningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) 

Tingsryd 2015-04-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

-~?~ 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~w 
bos' · adress 
To'rggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postjhernsida 
lcoJDmlmen@tingsryd.se 
V.'ww.tingSl'J'd.se 
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Bilaga 1 
l 

ÖVERENSKOMI\.1ELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan 212000-0621 Tings1-yds kommun, Box 88, 362 22 Tings)-yd, ägare till 
Nestorn 1, Tings1yds kommun, nedan kallad överlåtaren och 556872-6938 

· Tingsrydsbostäder AB, Box 140, 362 22 Tingsryd, ägare till Nestorn 2, 
Tingsryds kommun, nedan kalladfcirvärvaren, har följande överenskommelse 
om fastighetsreglering träffats. 

1. Överlåtelsens omfattning och ersättning 

Genom fastighetsreglering överfårs hela Nestom l till Nestorn 2. Förvälvaren 
skall som full och slutlig ersättning för fastigheten till överlåtaren utge ett 
belopp om två miljoner niohundra ferntiotusen (2 950 000) kronor. 

Fastigheten är markerat på bilagd karta. 

2. Tilltl'äde 

Förvärvaren tillträder markonn·ådet efter det att beslut om erforderlig 
fastighetsreglering vtumit laga kraft, alternativt 2015-09-01. 

3. Ersättnings erläggande 

Ersättningen erläggs genom säljarrevers per tillträdesdagen. 

4. Lantmäteriförrättning 

Fastighetsbildningskostnaderna skall erläggas av förvärvaren. 

Överlåtaren äger rätt att på partemas vägnar ansöka om lantmäteriförrättning, 
förvärvaren biträder ansökan 

5. Markområ(lets skick 

Förvärvaren har själv skaffat sig noggrmm kännedom om de planbestämmelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelse som rör fastigheten. Parterna 
är överens om att inte några ytterligare överenskonunelser avseende 
fastighetens skick träffats dem emellan än vad som redovisats här. 

6. Äganderättens övergång 

Överlåtaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess 
fastighetsreglering vunnit laga haft och full ersättning erlagts. 
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7. Godkännande 

Denna överenskommelse skall godkännas av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun annars är den till alla delar forfallen. 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar vilka 
utväxlats mellan parterna. 

Tingsryd 2015-

För Tingsryd kommun 

········ ············ ··· ······ ·· ········· ····· 
Mikael Jeansson 
Överlåtare 

Tingsryd 2015-

Tingsqdsbostäder 

......... ........... ......... ..... ............ 
Willy Karlsson 
Förvärvare 

Tingsryd 2015 

Tingsrydsbostäder AB 

•• o ••••••• l • l ••••• f • • • l l ~ •• • l • • ~ • o • •• ' •• 

Peråke Janen 
Förvärvare 

Överlåtarens egenhändiga namnteclming bevittnas: 

·· ·· ·············· ·· ······ ····· ······· ·· ····· •• l l •• l ••• ' l . ... l l ••••••• l ~ ••• l o • l ••• o • ••• 

Sanna Runeson Margareta Hall 

2 
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I:Z1Tingsryds 
~ l\.ommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
danicl.gusla!Sson@lingsryd.se 

Bilaga 2 

BESLUTSUNDERLAG l (l) 

2015-04-22 

Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbou 
städer AB 

Bakgl'llnd 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och kollSertlokal AMB/Gibson audito
rium vid W asasleolan fattade kommunfullmäktige 2013 .. 04-25 ett inriktningsbeslut med formu
leJingen att inriktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. 

Utiflå n detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens framtida användning 
och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i december 2014 genom ett 
utlåtande från Jokalförsö1jningsgruppen. I utlåtandet förordades att Tingsgården överlåts till 
Tingstydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska inrymma 30 studentlä
genheter och 4 färskoleavdelningar (vilket innebär att 2 nya färskoleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga 
beslutsunderlag med inriktning i enlighet med redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bi
laga 1). 

Detta dokmnent är avsett att utgöra ett sammanfattande beslutsunderlag för berörda kommunala 
instanser. 

Beskl'il'ning av ärendet 

Öve7föring av fastighet 

Fastigheten överförs från kommunen till helägda Tingsrydsbostäder AB med planerad tillträ
desdag 2015-09-0 l. Överföringen Jean genomföras som fastighetsreglering, då Tingsryds bostä
der äger intilliggande fastighet (Nestom2). 

Ersättningen föreslås uppgå til12 950 tkr, vilket motsvarar komnumens bokförda värde per 
2015-08-31. Ersättningen erläggs genom säljarrevers, vilket hmebär att konnmmen får en ford
ran på Tingsrydsbostäder. 

F ostighetens användning 

I och med överlåtelsen ansvarar Tingslydsbostäder för tillskapandet av dels ytterligare två för
skoleavdelningar och dels elevboende . 

. Upplägget avseende förskolan imwbär att Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar nuvarande 
lolcaler för Slottets och Junibackens förskolor och istället flyttar denna verksamhet till de två 
tillkommande avdelningama på Tingsgårelen (i anslutning tlll nuvarande två avdelningar på 
Älvans förskola). Tillträde till de nya färskoleavdelningarna i Tingsgården förutsätts ske senast i 
bö1jan av 2017 och förh.);l mi ng av lokalerna ska göras på affårsmässiga grunder. Inga budget-
mede ka. tillföras eller i fr· n ban - och utbildningsförvaltningens budgetram. 

(v~ lf\v 
telefon fax 
0477 441 o o (vx) 0477 313 o o 

e-postjhemsida 
kommunen@tbtgsryd.se 
www.tingsryd.se 45
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Upplägget avseende elevbostäder innebär att Tingstydsbostäder möjliggör elevboende med ca 
30 mindre lägenheter lmder höstterminen2015. Diskussion och förhandling med Alvffi avse
ende boende, undervisningslokaler m.m. pågår. 

ÄgartiUslwtt till Tingsryds~ostäder 

Fastighetsöverföringen innebär en utökning och utveckling av Tingst-yds bostäders verksamhet, 
vilket kan motivera en förstärlming av bolagets akiiekapital/egna kapital. I nedanstående tabell 
sammanfattas bolagets ekonomiska ställning och resultat 2012-2014. 

T kr 2012 2013 2014 
Aktiekapital 50 50 50 
Balanserad vinst 203 3142 3601 
Summa EK 253 3192 3651 

Lån 23000 31000 31000 
Totala tillgångar 25111 41576 43518 
soliditet 1,3% 8,2% 9,0% 
Nettoomsättning 1558 17605 14816 
- varav hyresintäkt o 3458 4032 
-varav övr fdrv.intälct 1558 14147 10784 

Årets resultat e fin poster 380 4363* 375 
Årets resultat e skatt 203 2939 459 

*reavinst vid :Rirstlljning av f.1slighet år 2013 var 3543 tkr. 

Förstärkning av bolagets egna kapital kan, förutom genom bolagets egna vinster, ske antingen 
genom ägartillskott eller emission. Ägartillskott (eller kapitaltillskott) kan vara villkorade eller 
ovillkorade och tillförs bolagets fria egna kapital, medan emissioner mö j ligg ör förstärkning av 
aletiekapitalet i bolaget. Olika typer av emissioner är nyemission (kontant), apportemission 
(egendom) och kvittningsemission (fordran). En emission i aktuellt ärende förutsätter bl a änd
ring i bolagsordning, stänunabeslut m.m. Det är Tingslyds Kommunföretag AB som äger akti
erna i Tiugsrydsbostäder AB och som isåfall ska teckna emissionen. 

Föreslås att utökning av aktiekapitalet i Tingsryclsbostäders AB ska genomföras om ca 3 mkr, 
·t ex genom kvittningsemission där fordran enligt säljreveTs bör kunna användas. Utökning av 
aletiekapitalet sker. under 2015. 

· Ett aktiekapital om ca 3 mkr möjliggör koncernbidrag från Tingstydsbostäder till Tingstyds 
Kommunföretag AB om ca 80 t kr per år enHgt begränsningsregeln i Lag (201 0:879) om allmän
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag (beräknat enligt 2014 års genomsnittliga statslåneränta). 

Finansiering av ombyggnad 

Finansiering av Tingstydsbostäders ombyggnad till två nya förskaleavdelningar sker genom 
nyupplåning, vilket i1mebär att fullmäktige behöver utöka bolagets borgensram. B olaget har fdr 
avsikt att återkomma med en sådan ansökanunder 2015 eller 2016 när projektering m.m. är 
f'årdigstätld. 

För att k01mnunlconcernens totala Jåneskuld inte ska öka bör en utökning av Tingsryclsbostäders 
borgensram kombineras med en minsktling av borgensramen för Stiftelsen Kommunhus. En 
minsirning av stiftelsens borgensram bör beslutas med en tidsfrist om 2-3 år, vilket bedöms vara 
hanterbart med nuvarande kassaflöde i stiftelsen. 

telefon fax 
0477 441 o o (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 46
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Förslag till beslut i olilm instanser 

Fullmäktige 1. Goclkätma överföring av fastigheten Nestom l (Tingsgården) 
till Tingsrydshestäder AB i enlighet med bifogat avtal. 
2. Utökning av ah.iiekapitalet i Tingslydsbostäder ska genomfö
ras under 2015. 

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

Tingsrydsbostäcler AB l. Godkänna överföring av fastigheten Nestorn l (Tingsgården) 
från Tingstyds kommun i enligl1et med bifogat avtal. 

Tingstyds Kommun
företag AB 

Bam- och utbildnings·· 
nämnden 

Tingsryd 2015-04-22 

.Laila Jeppsson 
Kommunchef/VD Tikab 

Yngve Relmström 
skolchef 

ingsryds lwmmun, 
Box 8B 
362 22 Tingslyd 

l. Tillstyrka överföring av fastigheten Nestorn l (Tingsgården) 
från Tingsrycls konnmm till Tingstydsbostäder AB i enlighet 
med bifogat avtal. 
2. Tillstyrka att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder 
ska genomföras tmder 2015. 

l . Ställa sig positiv till att ersätta nuvarande förskalelokaler för 
slottets och Junibackens förskolor med två nya föreskaleavdel
ningar i anslutning till Älvans förskola i fastigheten Nestorn l, 
Tingsryd. 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 

Peråke Janen 
VD Tingsryd s bostäder 

Gam Lärfalk 
Kanslichef/kommunjurist 

0477 441 00 (vx) 0477 313 DO 
e-posUhemsida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ks § 250 Dm· 2014/548 293 

Ågandcriittsö-verföring 'l':ingsgården 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gay komm1ltl.Chefl,f:1ila Jeppsson i UjJ:tJcltag 
att titteda Tingsgårdens framtida. anv8ndning och äga:rfd1:hållanden, 
Lokalrursörjningsgtuj)l)eil har utrett :frågan och redogör for sitt at bete. 

Beslutsundedag 
Lolmlfcitsörjningsgttlppens skJ:ivelse, 2014~10-29med t.ilThöJ:ande bilaga 1 
Kommuufullmäktige 2013-04-25, § 65 
Brun- och utbildningsnitnmd(Jn § 81j 2014-08-27 
Sarnhällsbyggnadsnämnden2014-03-11, 47 
Samhällsbyggnadsutskottet2013-10,.28, § 270 
Barn- ooh utbildningsnämnd(Jn 2013-09-25, § 120 
Kom:m.uustyrelsens atb(Jtsntskott § 409, 2014-11"24 

Efter beredning mellan arbetsutskottets satnlnantJ:äde 6o:h kommunsty~·elsens 
sammanträde av kommunsty:telsens ordförande, lcoinmunchefen och 
ekonomichefen föreslås följrmde beslut: 

Kommunstyrelsen beshJtal' 

att. uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med 
iru::Uctn.ing i enlighet med redovisat utlåtande, s(ltnt 

13 

att de slutliga 1Jeslutsundet1agen sldclcas till beröJ:da styrelser och nämnd el' för 
ställningstagEillde, 

Därmed ät arbetsutskottets förslag till beslut inte aktuellt. 

Beslut 

Ko.tnmunstyrelsen b(JsMar 

att uppdra åt konurnuwhefen att ta fram slutliga beslutsnncledflg med 
itu'iktning :i enlighet ro. ed xedovls~t utlåtande> samt 

att de slutliga beslutsunderlagen sidokas till berörda styrelser och nfunnder fcir 
ställningstagande. 

vv 
2014-12-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-08 

Ks § 250 Dnr 2014/548 293 

Reservation: 

Brltt..Lonjse Berndisson (C) reserverar sig mot att eitfdt:slag till ändring av 
att"sats i w.betsutskottets :föt:slag inte togs upp som yrk:mde. 

Exp: 
Kommunchef L«ila JejlllSSOJi 

tdra~sbestyrkandc 

14 
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l<ommunlednings· 
för.valtningen 

Redovisning av uppdrag 
Tingsgårdens inriktning 

Uppdrag 

1 (6) 

Lokalförsötjn:ingsgruppen har :fatt i 11ppdrag :fi·ån kommunchefen att lämna utlåtande till K san 
gällmde Tingsgårdens fi'amtida användning och ägarfdrhållanden. Utlåtandet ska enligt upp
dragsbeskrivningen innehålla konsel-vens beskrivning får berörda kommunala verksamheter, 
konsekvensanalys gällande olika ägarfårhå!landen samt ekonomisk kalkyl. 

Bakgrund 

Tings1yds komnnm bygger nytt äldreboende i Kvarteret Ömen, vilket ska ersätta nuvarande 
äldreboende Tingsgård en. Verksamheten beräknas flytta ur lokalem a i Tingsgården sommaren 
2015. 

I Tingsgården fums idag 46 st lägenheter, varav ca 40 st får närvarande används som äldrebo
ende. Dihtill firms 1 äldreboendedelen gemensamhetsutrymmen (samlingssal, matsal m.m.) samt 
lcontorsuttymmeu och ett tillagningskök Utöver äldreboendet finns i fastigheten två avdelningar . 
få1·skola (Älvans fdrskola) som tillskapades åren 2005-2006. B am- och utbildningsfårvaltnlngeu 
betalar idag en internhyra om ca 420 tkr per år för dessa lokaler. 

Byggnaden omfattar totalt ca 5800 ru2 (bruksarea) och ligger på en fastighet där den gällande 
detaljplanen anger "bostäder" som användningsområde. Förskoleverlcsamheteu har ett tillfålligt 
bygglov somlöper ut 2015-01-11. Arbete med ny detaljplan är i slutfasen och berälmas kunna 
behandlas i samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-20. · 

Det :fums det ett betydarr de underhållsbehov i fastigheten. Detta har sin orsak i att planeringen 
och genomfårandet av projekt Öm en har pågått under ett antal år, och att osälcerl1eten i vad 
Tingsgården ska använd as till har inneburit att allt planerat underhåll har lagts på en mycket låg 
nivå. Behovet av underhållrör i fårsta hand upprustning av klimatskydd (tak, dörrar, fonster och 
fasader) och tekniska installationer. Mmparten av investeringama har sitt ursprung från när 
byggnaden uppfdrdes i bö1jan av 1970-talet. 

Fastighetens bokfcirda värde uppgår till 2,9mkr per 2014-12-31. Det bokfårda värdet avser ute
slutande den del av fastigheten som avsel' fårskoleavdelningat. För den del som avser äldrebo
endet har nedskrivning gjorts. 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och. konsmtlolml AMB vid W asaskolan 
·fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 §65 ett inriktningsbeslut med formuleringen att inrllct
ningen är att de delar av Tingsgårdell som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna utgöra 
elevboende år 2016. 
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AMB' har lllldet· hösten 2014, genom sitt fastighetsbolag AMB Park AB, fårdigställt studentlä
genheter med boende for 40 elever i anslutning till skolan, I arbetet med detaljplanen får områ
det sidsserades :fi:amtida byggnation av studentlägenheter med boende for totalt 80 elever på 
området 

Wasaskalan har signalerat att det bötjar bli trångt i unde1visningslokalema på skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har :fi·amfort önskemål om ytterligare två fcirslcoleavdelningar i 
anslutning till de befintliga. Avsikten ä t: att dessa två avdelningar skulle ersätta de två enavdel
ningsfårskolorna Slottets fårskola (i Gränsströmska viilan vid Dackeskolan) samt Junibackens 
f'cirslcola (i Mårdslyeke ). Som orsak tlll önskemålet anges att nuvarande lokaler inte är optimala 
ur verksamhetssyllpun1.i. I oktober månad inkom även skrivelse fi:ån skyddsombud avseende 
denfysiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Kommuokoncemen (kommunen och dess helägda bolag och stiftels et·) har ett mycl<et begränsat 
investeringsutrymme framöver, Koncemens totala låneskuld bör inte öka mer, utan istället bör 
en amortering av låneskulden påbötjus , Arbete pågår i kom1mmstyrelsens uppdrag Hållbar eko
nomi, vilket syftar till att fbllmäktiges långsiletiga mål om e11 stabil och långsiktigt hållbar eko
nomi ska uppnås. Detta innebät' i praktiken att resultatet måste höjas och investeringsnivån sän
kas får att möjliggöra årliga amotteringar av låneskulden. 

Avgränsningar 

Ganska tidigt i utredningarbetet framstod det tydligt att så mycket som möjligt av den befmtliga 
planlösningen och funlctionema i lägenheterna bör bibehållas' fdr att Mila kostnaderna nere. 
Låga kostnadel' i renovering och ombyggnad ger bättre forutsättningar for rimliga hyresnivåer. 
Bostäderna äT i forsta hand tänkt f'år studerande ungdornar med små ekonomiska möjligheter 
och beroende av st11diebidrag och inacimrderingsbldrag for sitt uppehälle. En stöne ombyggnad 
av lokalema skulle dessutom innebära att nybyggnadsregler sannolilet skulle gälla, vilket skulle 
innebära betydligt högre kostnader på grund av högre energikrav, tillgänglighetskrav m.m. 

·Utredningen bar därför i forsta hand imiktats på hur man med så små ekonomiska resurser som 
möjligt kan iordni.ugsställa stud<mt- eliei' 1111gdomsbostäder på Ti.ngsgården; Penna imilctning 
motiveranitifrån både det begränsade invester.ingsuhymmet och möjligl1eten till rimliga hyres, 
nivået for målgmppen. 

Därutöver hat· även möjligheten till ytterligare föiskolelokaler enligtBam- och utbildningsfor" 
valtningens framställan beaktats i utredningen, 

Behov av ungdomsbostäder 

I tätorten bedrivs i dag flera olilca utbildningsprogram, där det finns ett långsiktigt behov av 
ungdomsbostäder får bl a ishockeygymnasiet och AMB-skolan. Detta behov har ökat i och med 
etableringen av AMB Education, men det fi1111s också ett behov av billiga bostäder for ungdo
mar som flyttar tlll sin fårsta egna bostad. 

Kommunhus och Tingslydsbostäder som är de allmännyttiga bostadsforetagen i kommunen, har 
tillsammans ca 100 små lägenheter om ett rum och kök eller kokvrå i centralorten. Med rådande 
bostadsefte1frågan så ä t• samtliga. redan uthyrda, och efterfrågan är större än tillgången. Detta 
märks mycket tydligt :i anslutning tut terminsstart på sensommaren. En markant forändring har 
skett sedan AMJ3~slcolan etablerades, och efterfi:ågan ökat' infcir vmje terminsstart då dettotala 
elevantalet ökat' får vmje år fram till intagningen hösten 2015. 
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Behov av förskolelokalet· 

Barn- och 11tbildningsfdrvaltningen redogör i skrivelse för behovet av fårskalelokaler (bilaga 1). 
Nuvarande fårskolelolmler i Slottets och Junibackens förskolor bedrivs som enavdeiningsfår~ 
skolor och bedöms inte vara optimala ur verksamhetsperspektiv. Som skäl får detta anges i sla·i~ 
veJsen bl a kostnadseffektivitet, brandsynpunkt och geografiskt läge i fårhållande till miljöpro-m . 

I oktober månad inkom som nämnts tidigare även skrivelse från skyddsombud avseende don 
f}rsiska arbetsmilj ön i de båda fastighetema. 

Projektförslag -två olika altemativ 

Utredningen harfokuserats på två olika al temaliv för den framtida användningen av Tingsgår
d en;" antingen enbart studentlägenheter och befintligförskola eller utökning avförskolanfrån 
två tillfyra avdelningar och någotfärre lägenheter. 

Altemativ l 
Uppmstniug av 30 lägeniteter i h11s C samtombyggnation tlll ytterligare 2 st forskoleav
delniugar i hus B. 

Uppskattad byggkostnad 4,5 + 5,5 mkr"" lO mkr 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oforändrad. Potential finns sannolilet for annan användning, t 
ex matsal for AMB samt ytterligare undervisningslokaler. Detta medfår saunolilct dock ytterli
gare investel'ingsutgifter, ni en också en möjlighet till extema hyres:intäktel'. Nuvarande tiUag-

. ningskölc kan användas som mottagningskök får forsko lan. . · 

Underhållsbehovet för fastigheten uppskattas till ca lO mkr 1mder den nä1maste 10-årsperioden. 

Innebär att lediga lokaler uppstår i Slottets förskola(Griinsströmska) och Junibackens fårskola 
·· ··· (Mårslycke). Försäljning eller alternativ användning möjlig. Bokford a värden uppgår till 360 tlu 

respelctive O tkr. 

BUN kan effektivisera verksamheten motsvarande 0,81jänst, vilket bedöms ungefar motsvara 
kapitalkostnader får iordn:ingställandet av två nya avdeln.ingar på Tingsgården. För BUN:s del 
tillkommer den ekonomiska effekten att hyreskostnader for nuvarande lolca.ler (ca 0,4 ~1kr) upp
hör, forntsatt att man inte använder lol<alerna till annan verksamhet. För kommunen kvarstår 
huvuddelen av dessa kostnader om fastighetema behålls l komnumens ägo. 

A!tel'llaiiv .2 
Upprustning av 46lägenhcter i hus C och B. Slotlets och Junibackens fdrslwlor fortsätte1· i 
befintliga lolmler. 

Uppskattad byggkostnad 6 mkr. T111konuner gör sannolika framtida behov av renovering av 
Junibackens och Slottots fårskolor avsesnde åtgärder kopplade tlli arbetsmiljö och unde1håll. 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oförändrad,. Potential fin11s sallllo1i!ctf'år atman l.mvänduing, t 
ex matsal få1' Alv.IB samt ytterligare undervisningslokaler, Detta medfor sannolikt dock ytterli
gare investedngsutgifter, men också en möjlighet till extema hyresintäkter. Nuvarande tillag
ningskök kan användas som maitagningskök får fcirskolan. 

Underhållsbehovet får fastigheten uppskattas till ca 1 O mkr under den närmaste l 0-årsperioden. 
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BUN får fattsätta bedriva de två avdelninganJa som en avdelningsfårskolor i befintliga lokaler, 
vilket enligt förvaltningens bedömning inte är optimalt sett till kostnadseffektivitet, brandsyn
punktm.m. 

Ägandet och dess konsekvenser 

Kommunen böJ• ej äga ochförvaltafastigheter som huvudsakligen utgör hyresbostäder. Den 
typen av verksamhet bör istället antingen hanteras i något av de kommunägdaföretagen Tings
rydsbostäder/ Stiftelsen Kommunhus eller m> en extem aktör. Båda alternativenförutsätter att 
kmmmmen försäljer·jastigheten. 

Altemotiv 1 
Försäljning av fastigheten till Tingsrydsbostäder/Stiftelseu Kommunhus 

Innebär att kommunen överlåter fastigheten till Tingstydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus. Be
slut om fastighetsförsäUningar (och köp) fattas av kommunfullmäktige. 

Försäljningspriset bör motsvara kommunens bokförda värde (2,9 mkr 2014-12-31). 

Ett forsäijningspris understigall de det bokfdl"da värdet innebär en reaforlust i kommunens resul
taträkning. Det skulle också kulilla tolkas som underprissättning ur ett skatterättsligt perspektiv. 
Ett försäljningspris överstigande det bokförda VEil'det innebär en reavinst i kommunens resultat
räkning. 

Försäljningspriset påved<ar bl a köparens möjlighet tilllönsamhet och rimliga hyresnivåer for 
målgruppen (d v s möjligheten till uthyrning). 

Investeringenlupprustningen (lO ml<r eller 6 mkr) genomfors av Tingsrydsbostäder/Stiftelsen 
Kommunhus. Sammaniagel investering för foretaget, inkllcqp av fastigheten, blir initialt således 
ca 13 mkr eller ca 9 mkr beroende på vilket alternativ som väljs . Därtill ska läggas framtida 
underhållsbellOV om ca 1 O mkr inom den nännaste 1 0-årsperioden. 

Förvärv'och upprustning kmi genomforas i antingen Tingstydsbostäder AB eller i stiftelsen 
K.omnmnhus. Ambit-ionen utifrån koncembildandet och bildandet av aktiebolaget Tingstydsbo
städer är att all nybyggnad avseende bostadsfastigheter ska slce i Tingstyds bostäder. Arbete med 
stiftelseavveckling och tillhörande överfciring av verksamhet och fastigheter från stifteisen till 
aktiebolaget pågår, men går trögt. l ett långsiJ..1igt perspektiv bör investeting och uppmstning 
genomfåras i Tingstyds bostäder. För bolaget skulle Tingsgården itmebära möjlighettill större 
volym i fastighetsinnehav o oh därmed omsättning samt möjlighet till sammanläggning av be
fintlig fastighet med gruppbostad i satmna kvarter, Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv vore 
det sannolikt mest fördelaktigt genomfora fdrvärv och uppl'ustning i stiftelsen Kommunhus. 

Förvärv och uppmstni..ng genom Tingsrydsbostäder AB illllebär att finansiering måste ske ge
nom nyupplåning, då bolaget i dagsläget inte har något utrymme for delfinansiering med egna 
medel. 

Tingslydsbostäder AB har idag en låg soliditet, vilket innehär att marginalel'na får att genom" 
föra fårvärva och upprustning i den här omfattningen är små både i resultat- och balansräkning. 

Ett genomforande av fårvärv och upprustning av Tingsgården i Tingstydsbostäder innebär att 
detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen som görs i bolaget, med konsekvensen aU andra 
planer/önskade inyesteringar måste slglttas på framtiden, t ex fler bostadslägel:)heter i bankfas
tigile ten i Tingstyd. 
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AlteJ'JWt;v 2 
Fö1·säljning av fastigheten till extern aktö1· 

Intl'esse kan finnas hos extem aktör att fårvärva fastigheten. Verkligt intresse kan bara avläsas 
vid skarp annonsering/anbudsfcilfarande. 

Försäljning kan ske med långvarigt hyreskontrakt avseende de befintliga fårskoleavdelningarna. 

Osäkerhet råder avseende fdrsäljningsvärdet, inte minst med tanke på fastighetens underhålls
och investeringsbehov. 

Kommunen tappar kontrollen över fastighetens användning. Kvarvarande stynnedel ät• detalj
planen. 

En försäljni11g till Allffi Park AB kan eventuellt prövas/diskuteras med dem. Incitament finns 
gouom elevboende samt möjligheten till matsal, undervisningslokaler m.m, 

Lokalförsörjningsgruppens utlåtande 

Lokalförsörjuiugsgmppen fåwrdar att Tingsgården överlåts till Tingstydsbostbider AB och att 
den :ll'amtida användningen av fastigheten ska vara enligt alternativ l, vilket innebär att fastig
heten ska iruymma 30 studentlägenhete1· och 4 fårskolcavdelningar. 

Förslaget innebär att ytterligare två fårskoleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd bygg
kostnad om ca 5,5 mkt samt att begränsad uppmstning av befintliga 30 lägenheter i hus C ge
nomförs till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

F örslaget gtundar sig på bedömningen att behovet av både lägenheter och fårskaleavdelningar 
är bestående. 

FörsJaget innebär vidare: . 

· att fastigbeten överlåts frånkommunen till Tingsryd s bostäder till bokfört värde (ca 2,9 mkr • 
2014-12-31 ). Beslut omfårsäljning fattas av kommunf)rllmäktige, 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och ofårändrad, Potential fuins får e:\.iern uthyr
ning, t ex får att möta signale1:ad trångboddhet på Wasas1mlan (matsal, undervisningsloka
ler). T:h1gsrydsbostäder hm· incitament att öka fastighetens nytuandegracl och dänned hy
resintäkter. 

att inriktningen bör vara att nuvarande fcirskolefastigheter, Slottet och Junibacken, avyttTas, 
bl a i syfte att de totala lolcalytomu mte ska öka samt för att undvika framtida underhållsut- · 
gifter. 

att kommunen tillslguter aktleka pi tal till Tingstydsbostäder motsvarande ungefår köpesldl
lingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och minska bolagets lånebehov infdr 
genomförandet av projektet. 

att Tingstydsbostäders :finans~J'lng av projektet i övrigt sjcer genom nyupplåuing (ca l O 
mkr). Amortering av motsvarande belopp bör via huvudrummadirektiv åläggas Stlftelsen. 
Kommunhus under t ex en två- eller treårsper.iod. 

att kommunen genom projektet i hög grad ffifriar fullmäktiges inriktningsbeslut avseende 
elevbostäder och att man d tirmed pl'ioriter'ar, fokuserar och möjliggör fortsatt utveckling av 
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den satsning på AMB-slcolan som gjorts i och med byggnation av undervisnings- och kon
sertlokaL 

att detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen i Tingstydsbostäder på kott silet och att 
andra önskade/diskuterade bostadsinvesteringar i bolaget därmed skjuts på :fi:amtiden till 
dess att elforderlig finansiering är möjlig. 

att Tingsrydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenJ1eter och kommunala verksam
hetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig riskbegränsning, riskspridning och hyresintäkt 
för fastigheten. A-lmsets (mittdelens) potential ger möjlighettill ytterligare forstärkning av 
dessa, för bolaget viktiga, falctorer. 

att Barn- och 1Jtbildningsrorvaltn.ingens lokalfciränddngal' hanteras inom förvaltningens be
fintliga budgetram, vilket bl a irmebär minskning av minst 0,8 yänst inom fdrskoleverk
samheten. Ntrvarande intenihyra for befintlig förskola på Tingsgården upphör och istället 
tecknas nytt hyresavtal for fyra forskoleavde1ningar med Tings1ydsbostäder. Hyresavtalet 
ska teolmas på affärsmässig grund. 

att .lägenheter ochnya forskoleavdolningar bör kunna vara :Pdrdigställda senast sommaren 
2016. Detta förutsätter att slutliga politiska beslut hos både kommunen och Tingsqclsbo
städer fattas under forsta kvartalet 2015. 

att slutliga politiska beslut bör foregås av fordjupa d utredning av eventuella konsekvellSer 
avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjudelik m.m. 

Lokalförsö1'jningsgmppen 2014~10-29 

J onas Weidenmarlc Stefan Johansson Peråke Janen 

Yngve RehnstJ.·ö1,u Katarina Carlzon Daniel Gustafsson 
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S~TRÄDESPROTOKOLL 24 (29) . ~Thngsryds 
· kommun 

Srullhällsbyggnadsnänmden 

S~{ÄLLSBYGGNADSN~EN 

§ 75 Dm: 2015 0836 253 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Sanihällsbyggnadsnämnden godkänner överföring av fastigheten Nestoml 
(Tingsgården) till Tingstydsbostäder AB i enlighet med upprättad 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Besln·ivning av ärendet 

I samband med beslut om byggnation av 1mdervisnings- och konselilokal 
AMB/Gibson auditorium -vid W asaskolanfattade kommunfullmäktige 2013w 
04-25 ett imiktningsbeslut med formul'eringen att imiktningen är att de delar av 
Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna utgöra 
elevboende år 2016. · 

Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppch·ag att utreda Tingsgårdens 
framtida ruwändning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från 
lokalförsötjningsgmppen. I utlåtande förordades att Tingsgården överlåts till 
Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning sim 
imynuna 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket innebär att 2 
nya färskoleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 250 att uppdra åt kommunchefen att 
ta fiam slutliga beslutsunderlag med imiktning i en1ighet med redovisat 
utlåtande. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryd§ 
't!] kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 75 forts 

Beslutsunderlag 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-28 

$.la'lvelse :från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-04-24 
Overenskommelse om fastighetsreglering 

MBL 

MBL-information(§ 19) har genomfö1ts 2015-04-27. 

Beslutet sldclms iill 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidemnal'k 

Utdragsbestyrkande 

25 (29) 
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Ärende nr 9 

Yttrande över 
"En kommunallag för framtiden 
{SOU 2015:24) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

!Jr 
Justerare 

M 

§ 273 

Yttrande över "En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24) 
Dm 2015/226 100 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
regenngen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har fått remissen "En kommunallag för framtiden" för 

yttrande. Den av regeringen tillsatta utredningen har haft i uppdrag att 
föreslå en modernisering av kommunallagen. Det omfattande 

utredningsarbetet innehåller en rad förslag till såväl stora som små 
förändringar. Ett antal nya kapitel införs bl.a. rörande anställda och 
medborgare. Förhållandet till ED-rätten fö1iydligas och en modernisering 

vad gäller den kommunala anslagstavlan föreslås. Ä ven en lagteknisk 
översyn görs. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att 
kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren 
ska utgå från ett medborgarperspektiv. 

Kanslichef Garo Lorfalk har analyserat de olika förslagen och upprättat ett 
förslag till remissyttrande. Efter arbetsutskottets beslut med synpunkter 
(kommunstyrelsens arbetsutskott§ 261, 2015-08-24) har kanslichefen 

reviderat yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk 2015-07-0 l 
Reviderat remissyttrande över "En kommunallag för framtiden", 
2015-08-26 

l Otdcagsbestyckande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-07-01 

Qo;SjQ.:Lb Ivo 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Remissyttrande, En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Förslag till beslut 
Konununstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och överlämnar det till regeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har fått remissen "En kanununaHag för framtiden" för yttrande. Den av 
regeringen tillsatta utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modemisering av kom
munallagen. Det omfattande utredningsarbetet innehåller en lång rad förslag till såväl 
stora som små förändringar. Ett antal nya kapitel införs bl. a. rörande anställda och med
borgare. Förhållandet till BU-rätten fortydligas och en modemisering vad gäller den 
kommunala anslagstavlan föreslås. Ä ven en lagteknisk översyn görs. Utgångspunkter 
för uppdraget hm bl. a. varit att kommunallagen även fotisättningsvis ska vara en ramlag 
och att utredal·en ska utgå från ett medborgat})erspektiv. 

Undetieclmad har allalyserat de olika forslagen och upprättat förslag till remissyttrande. 
Det föreslås att kommmistyrelsen alltar förslaget tillremissyttrande som sitt eget samt 
överlämnm· det till regeringen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Beslutsunderlag 
SOU2015:24 
SKL:s sanunanställning över utredningsförslagen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Salntliga nämnder, bolag och stiftelser 

/ .··· ·"-) ~-· 
~ 0v1~~/ ~ 

·o L falk 
nsliche ~--

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx} 

f ax 
0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bilaga Ks Au § 273 2015-09-07 

l J ·~ Ii1l~§fiD\)\'cW§ 
ll~aJ)rrillnnr~rwrrn 2015-08-26 

Regeringskansliet 
Finansdepartementet 

Remissyttrand/e " En kommunallag för framtiden" 

Inledning 
Tingsryds kommun har erhållit remissen En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24). Kommunen överlämnar härmed sina synpunkter på betänkandet. Kommunen 
har i sitt yttrande fokuserat på de konkreta förslagen i betänkandet och angett sina syn
punkter därvid. 

Kommunens synpunlder 
De delar av utredningsförslaget som synpunkter lämnas på i det följande är 

• Del II - En tydligare och bättre reglering av den kommunala organisationen; 
• Del III - EU och den kommunala nivån; 
o Del IV - Kontroll och revision av kommunal verksamhet samt 
• Del V - Lagteknisk översyn 

5.5 - styrelsens ställning stärks 
Kommunen anser att detta generellt är ett bra förslag. Det stärker styrelsens roll som . 
ledande organ och · poängterar uppsiktsansvaret Risk fim1s dock att nämndernas sär
ställning som egna myndigheter insluänks när styrelsen får beslutanderätt som rör de1~as 
verksamhetsområden. Detta .då myndighetsutövning är ett tämligen komplext begrepp 
där gränsdragningen är oklar. Vissa riktmärken finns, men dessa är ingalunda uttöm
mande. Överföring av beslutsrätt till styrelsen från mman nänmd ställer höga krav på 
eftertanke. Detta för minimera risken att föra över beslutsrätt i frågor som visar sig ut
göra myndighetsutövning. 

5.6 - underställda nämnder 
Kommunen länmar förslaget utan närmare synpunkter. Då inga underställda nämnder 
förekommer i kommunen berörs inte denna av förslaget. 

5.7- förtydligande av utrymme för beställar-utförarnämnder 
Kommunen är positiv till förslaget. Möjligheten till att fördela arbetsuppgifter mellan 
nämnder enligt en beställar-utförarorganisation finns redan enligt nuvarande regelverk, 
dock något otyd ligt. Det föreslagna förtydligandet härvid är välkommet. Likaså att 
fullmäktige får besluta utförarnämnder inte ska anvisas några medel, då dessa istället 
kan erhålla sina anslag från beställarnämnder. Dock vill kommunen här erinra om att 
förs laget inte verkar ta hänsyn till beställar-utförarmodeller som inte är helt renodlad, 

1 ( 11) 

Tingsryds 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 
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t.ex. de fall där nämnder endast utför ett begränsat antal tjänster till beställare. Det kan 
vara exempelvis att en viss nämndutöver sitt nämnduppdrag har ansvar för lokalvården 
i de kommunala fastigheterna och att enbart denna tjänst beställs och betalas av övriga 
nämnder. I ett sådant läge låter det sig inte göras med att medel inte anvisas alls, utan 
möjligen enbmi justeras. Förslaget bör således formuleras om för att omfatta även de 
beställar-utförannodeller som har en mer "blandad" form. 

5.8.6 - försöksverksamhet med majoritetsstyre 
Förslaget är intressant men berör sannolikt få kommuner (storstadsregioner och kom
muner där det inte förekommer ett blocköverskridande samarbete). Förslaget i sak läm
nas därför utan erinran. 

Dock har kommunen en del synpunkter vad gäller oppositionens arbetsförutsättningar. I 
utredningen föreslås att information ska läggas ut på en declikerad webbsida enbart för 
oppositionen att ta del av ännu icke offentliggjort material för att oppositionen därige
nom bl.a. ska kunna stmia debatt i media. Detta kan vara ett problem utifrån t. ex. sekre
tessbestämmelserna, vilket också utredningen tar upp. 

Utredningen diskuterar ett eventuellt införande av en särskild sekretessbrytande regel i 
offentlighets- och sekretesslagen för att ge oppositionen tillgång till sekretessbelagd 
information. Detta avfärdas dock bl.a. med hänsyn till att behovet av en sådan bestäm
melse inte finns pga. att styrelsen sällan behandlar sådana individärenden som omfattas 
av sekretess. Utredningen synes härvid inte ha tagit tillräcklig hänsyn till sekretesspro
blematiken. Förslaget att handlingar kan lämnas ut med sekretessförbehåll är inte till
räcldigt långtgående och kan dessutom innebära omfattande merarbete för de tjänstemän 
som i vmj e enskilt fall måste gå genom handlingar som omfattas av sekretess och be
döma hur ett utlämnande ska hanteras. 

6.6 - lika.behandling av den egna verksamheten och de privata utförarna 
. Förslaget är positivt. Egentegiverksamhet bör vara underkastad samma principer vad 
·· gäller styrning och uppföljning som verksamhet som läggs ut på privata utförare. Det 
saknas anledning att behandla egna verksamheter och privata utföra olikvärdigt avse
ende uppföljning och kontroll. Medborgarna ska kunna förvänta sig att uppföljningsar
betet bedrivs aktivt gentemot såväl egna verksamheter som sådana verksamheter som 
bedrivs av privata utförare. 

Utredningen föreslår att det uttryckligen ska framgå av kommunallagen att fullmäktige 
ska anta ett program för mål och riktlinjer för skötseln av sådan verksamhet som bedrivs 
i egen regi alternativt av privata utförare samt att antagandet av programmet inte får 
delegeras till nämnderna utan ska vara förbehållet fullmäktige. Kommunen välkomnar 
en tydlighet att fullmäktige ska anta ett sådant program. Den senare regleringen avse
ende att antagandet inte får delegeras till nämnd ter sig emellertid som överflödig då det 
tydligt framgår av bestämmelsen att det är fullmäktige som ska anta programmet. 

8.4.1 - direktörens roll och uppgifter 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är bra att direktörens roll och uppgift 
förtydligas samt att det pekas ut att direktören är den ledande tjänstemannen bland per
sonalen. Detta torde råda bot på den otydlighet som synes råda bland många kommuner 
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om kommundirektörens uppgifter. Förslaget kan i förlängningen också underlätta en 
viss gränsdragningsproblematik, då det blir tydligare vem som är chefför tjänstematma
organisationen och dänned att skiljelinjen mellan anställda och fö1iroenclevalcla blir 
skarpare. Detta är något som salmas i kommunallagen idag. 

8.6.2 + 8.7.2- delegation 
Kommunen avstyrker förslaget. Förslaget rörande att nämnd ska besluta i vilken om
fattning och i vilken fonn delegationsbeslut ska anmälas till nämnelen lämnar mycket €fl 

del att önska. Det skapar utrymme åt skönsmässiga bedömningar rörande vad som är 
nödvändigt eller inte och risk finns därmed att hanteringen av delegationsbeslut i kom
munerna kommer att spreta en hel del. Det kan inte nog understrykas at fffie--fSBffl: det är 
respektive nämnd som är slutligt ansvarig för de beslut som fattas på delegation. kan en 
En ordning där nämnden inte meddelas samtliga beslut som fattats för dess rälming bör 
dänned starkt ifrågasättas. Dessutom kan en del rättssäkerhetsproblematik uppstå utifrån 
att enskilda ärenden kan bli svåra att bevaka om inte samtliga delegationsbeslut anmäls 
till nämnden. Införandet av en digital anslagstavla löser inte dem1a problematik då det 
endast är en del av fattade beslut som tillkännages på denna. 

Förslaget avseende den särskilda protokollföringen behöver fö1iydligas. Då detta rör 
beslut som ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan bör förslaget istället form
uleras som så att det är i beslutet i dess helhet som tillkännages, dock med hänsyn taget 
till personuppgiftslagstiftningen och sehetessbestämmelsema. 

Vad gäller delegering av beslutsrätt till nämndemas presidier ställer sig kommunen po
sitiv till detta förslag. 

· 8.8- krav på saklighet och opartiskhet samt bisysslor 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Hänvisningarna är inte avsedda 
att vara konkreta bestämmelser utan mer som en upplysning att det finns regler i rege
ringsfonhen och lagen om offentlig anställning som föreshiver att alla som fullgör of-. 

. fentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta objektivitet, behandla alla lika samt tillgodose 
det allmänna intresset av saklighet och opartisld1et i utövandet av offentlig verksamhet. 
Bestä1runelsen kan således upplevas som överflödig i rent materiellt avseende, men kan 
dock vara värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv. 

8.1 O -ett särskilt kapitel om anställda 
Kommunen ställer sig delvis positiv till förslaget. Förslaget är en del av den lagtelmiska 
översynen och är en välkommen ändringjämfört med nuvarande kommunallag. Det är 
viktigt att det ur kommunallagen framgår att kommunen inte enbart består av föiiroen
devalda, även om det är dessa som har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. 
Kommunen består även av ett antal tjänstemän som ska stå för den professionella yr
keskunskapen och det är viktigt att även detta synliggörs. Det är positivt att alla be
stämmelser som rör de anställda samlas på ett ställe, men frågan är om det verkligen 
behövs ett eget kapitel för dessa bestämmelser eller om de hade kunna ingå i ett annat, 
t.ex. organisationskapitlet 
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9.11 - bemanning i bolagsstyrelser 
Kommunen är positiv till förslaget. De kommunala bolagens uppgifter blir alltmer kom
plexa och högre hav på affärsmässighet ställs i dessas verksamhet. I och med detta ökar 
även behovet av särskild branschkunskap i bolagsstyrelsema. Det är inte säke1i att 
denna kompetens alltid kan hittas bland de fö1iroendevalda. Det är därför viktigt att 
fullmäktige får möjlighet att säkerställa behovet av branschkunskap i de kommunala 
bolagens styrelser utan hinder av prop01iionella valsätt. 

13.2 - befogenheter på näringsl ivsområdet 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Hänvisningen är inte avseeld att 
vara en konkret bestämmelse utan är närmast att se som en eriman om statsstödsregler
nas betydelse och dessas potentiella effekt på kommunernas befogenheter. 

13.3 - ett förtydligande om tjänster av allmänt intresse 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. En hänvisning i kommunallagen 
förändrar i sig inte rättsläget men kan stärka incitamenten att beakta de möjligheter och 
begränsningar EV-rätten ger när det som är av allmänt intresse. Emelle1iid ställer sig 
kommunen tveksam till resonemanget kring EU -domstolens eventuella makt att "be
stämma käman för elen kommunala kompetensen". Utredningen synes ha uppfattningen 
att det skulle föreligga en risk för "alltför stark och oönskad bindning mellan kommu
nallagen och EUF-fördraget om bestämmelsen i nuvarande 2 kap. l § kommunallagen 1 

anpassas till att mer uttryckligt ange att kommunema får tillhandahålla tjänster av all
mänt intresse enligt EV-rätten. 

Utredningen menar att EV-rätten vid sådana förhållanden får styra begränsningen av 
elen allmärula kommunala kompetensen, utifrån hm denna är definierad i EUF
fördraget: Oaktat om man lagtekniskt försöker komma runt det till förmån för en mer 
nationellt utarbetad praxis så är det EV-domstolen som slutligt uttolkar EUF-fördraget. 
Därmed är det ocksåelenpraxis som domstolen utvecklar som på ett påfallande sätt på
verkar vad som kan vara tjänster av allmänt intresse, vare sig dessa är av ekononiisk 
karaktär eller inte. 

13.4 - hänsyn till konkurrensneutralitet 
Kommunen anser att förslaget är otydligt och riskerar att leda till tolkningsavvikelser 
från gällande konkurrensregelverk Bestämmelsen är ett målsättningsstadgande. Utred
ningen tar upp att det skulle i1mebära tollmingsproblem om konkurrensneutralitet togs 
upp som en kommunalrättslig principjämte redan gällande. Dock går utredningen inte 
in på vilka tolkningsproblem som skulle kunna uppstå och ställningstagandet förefaller 
därför inte genomanalyserat 

A v förslaget framgår att kommunerna "ska verka för att uppträda konkurrensneutral t" 
när de agerar på en marknad. Utifrån att såväl konkunensreglema som upphandlings
reglerna och ED-rätten föreskriver tämligen strikta regler vad gäller det offentligas age
rande på marknader där näringslivet vanligtvis verkar leder formuleringen till en otyd
lighet kring vad som gäller utifrån kommunallagens bestämmelser. Ett altemativ om 

1 Bestämm.elsen uttrycker kommunernas befogenhet att ta hand om angelägenheter av allmänt intresse 
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1nan nu vill ha med en bestämmelse i den nya kommunallagen rörande hur kommunerna 
ska agera på marknaden hade istället kmma vara en skarpare formulering av bestämmel
sen genom att t.ex. ta bmi fmmuleringen "verka för att". En skarpare fmmulering av 
bestämmelsen torde vara i linje med hur lagstiftningen ser ut på området och är heller 
inte oförenlig med grundläggande kommunala principer. 

I de fall där kommunen ska kunna agera som en konlemTent på marknaden, fitms regler 
som styr detta. Huvudregeln ska vara att kommunema ska förhålla sig neutrala till nä
ringslivet och detta ska gälla om inte annat följ er av am1an lag eller författning. Ett mål
sättningsstadgande såsom föreslås i utredningen blir - förutom att vara otydligt- också 
relativt uddlöst i ett sammanhang där övrig lagstiftning som reglerar området är skar
pare formulerat. 

13.5 - vägledningsfunktion hos upphandlingsstödet 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Den kommande upphandlingsmyndigheten 
är sannolikt vällämpad för vägledning avseende EU:s statsstödsregler. 

14.11.6 - medlemskap för juridiska personer som bedriver näringsverk
samhet 
Kommunen invänder mot förslaget. Genom förslaget utvidgas rätten att begära laglig
hetsprovning till andra juridiska personer än de som äger fast egendom i kommunen. 
Kommunen delar härvid den bedömning rörande förslaget som framkommit i det sär
skilda yttrande som fogats till betänkandet? Förslaget reser frågor kring vad dessa juri
diska personer egentligen kan ha för intressen att bevaka. Utredningen går inte tillräck
ligt djupt i sitt resonemang och konsekvensanalys kring detta förslag och det kan därför 
svårligen motiveras att utöka det kommunala medlemskapet i enlighet med förslaget. 

14.11.7 ..:... medlemskap för vissa ideella föreningar 
Kommunen invänder mot förslaget. Genom förslaget utvidgas rätten att begära laglig
hetsprövning till ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet i kommunen eller 
om föreningens styrelse har sitt säte i kommunen. Kommunen delar även i detta sam
manilang den bedömning som framkonm1it i det särskilda yttrandet. Inte heller här har 
utredningen gått tillräckligt djupt i sitt resonemang och konsekvensanalys kring detta 
förslag och det kan därför svårligen motiveras att utöka det kommunala medlemskapet i 
enlighet med förslaget. 

14.11.8- medlemskap för vissa unionsmedborgare 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. Förslaget berör ett litet fåtal per
soner som arbetar för EU:s institutioner i Sverige och därmed inte kan folkbokföras. 

2 Särskilt yttrande av experterna Helena Linde, Anna Lindström, Barbro Naroskyin och Anna Sandborgh, 

so u 2015:24 s. 883 
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14.13- större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut 
Kommunen är tveksam till förslaget. Regeringen har vid ett fle1ial tillfållen resonerat 
kring lämpligheten av att underkasta beslut rörande 8 kap. 3 d§ tredje stycket, 4 §tredje 
och fjärde styckena samt 5 a och 5 b§§ kommunallagen något annat än en begränsad 
laglighetsprövning. I tidigare förarbeten har regeringen framhållit att det är fråga om 
lokala politiska bedömningar av vad som är lämplig hantering av den lokala ekonomin. 
Regelverket rörande de ifrågavarande budgetbesluten är tydliga och får endast frångås 
om det kan motiveras mycket väl. I utredningen framkommer inte något som för närva
rande skulle föranleda en ändring i den inställning som hitintills har varit rådande. Dock 
anser kommunen att regeringen bör följa tillämpningen av regelverket noga och vid 
behov överväga behovet av en ändrad reglering. 

14.14.2 - tydligare prövningsgrunder 
Kommunen har inget att erima mot förslaget. Förslaget innebär inte någon materiell 
ändring i bestämmelserna utan är att se som språkliga fö1iydliganden. 

15.7- skärpning av reglerna om verkställighet 
Förslaget är hedervä1i. Dock anser k01mmmen att problematiken med beslut som verk
ställs före laga haft och inte rättas efter undamöjande i domstol är av begränsad om
fattning och ställer sig frågan om den föreslagna uppstramningen av regelverket verkli
gen är sakligt motiverad. statskontorets undersölming, i vad mån kommuner och lands
ting inte rättar verkställda beslut som upphävts av domstol vid laglighetsprövning, visar 
att de fall där rättelse inte skett trots undamöjande är försvimlande få, endast 44 kom
munala beslut under en femårsperiod, av totalt 423 undamöjda beslut under samn1a pe
riod? Detta utgör ca 14 % av undamöjda beslut och av dessa synes majoritetenröra 
beslut som hade kunnat rättas och inte sådana som avses träffas av den föreslagna 
skärpningen i lagstiftningen.4 Antalet fall där rättelse inte görs verkar dessutom 
minska. 5 

Det rör sig således smmolikt om en hmidfull beslut som kan karruna att omfattas av den 
föreslagna kompletteringen och kommunen ställer sig därför frågande till om en sådan 
uppstramning är nödvändig. 

16.8.1- innehållet på den kommunala anslagstavlan ska tiiH<ännages på 
intern et 
Konmmnen ställer sig positiv till förslaget. Det är tydligt att elen fysiska anslagstavlan 
har spelat ut sin roll. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är detta ett mycket välkommet för
slag. 

3 statskontoret, Verkställighet och rättelse av kommunala beslut, rapport 2012:6 
4 a. a. s. 51 ff. Av de 44 beslut som avsåg kommun erna (övriga två bes lut avsåg landstingen) rörde 16 fal! 

beslut om anstä llning av obehörig lärare, i strid med sko llagen och 12 fall ingående av ett civilrättsligt 

avtal med någon näringsidkare där kommunen inte kunnat komma ur avtalet. l tio fall handlade det om 

formella fel i bes lutsprocessen 
5 a.a., s. 49. Det konstateras dock att det rör sig om ett så pass litet antal ärenden att det är svårt att 

skönja en trend 
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16.8.2- annat som ska tillkännages på den webbaserade anslagstavlan 
Kommunen ställer sig delvis positiv till förslaget. Vad gäller protokoll som avser dele
gationsbeslut så har kommunen ovan (avsnitt 8.6.2 + 8.7.2.) resonerat kring att publice
ring på en digital anslagstavla inte löser viss problematik med en uppmjukning av an
mälningsskyldigheten till nämnd av fattade delegationsbeslut 

Vad gäller beslutsprotokoll från sammansträden ser kommunen detta som ett positivt 
och välkommet förslag. Kommunen publicerar redan idag kallelser och protokoll från 
fullmäktige och nämnder på kommunens hemsida i den mån publiceringen inte strider 
mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. 

Förslaget att den webbaserade anslagstavlan ska förses med en pe1manent upplysning 
om hur man i allmänhet överklagar ses som bra. Ett sådant förfarande är ett praktiskt 
sätt att hantera information om hur beslut överklagas. Det kan dock finnas en viss risk 
för "okynnesöverldaganden" när informationen finns så pass tillgänglig. Det är dock 
inget som bedöms som ett stoli problem och fördelama med den permanenta infonnat
ionen överväger nackdelama. 

16.8.3- annat som får finnas på anslagstavlan 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 

16.9- anslagstavlans utformning 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget, mer än att det är viktigt att den 
digitala anslagstavlan lätt går att urskilja på kommunens webbplats, för att på ett enkelt 
sätt vara tillgänglig för medborgama. 

16.1 O- en utökad serviceskyldighet 
Kommunen har inget att erima vad gäller förslaget. Kommunens medborgarkontor har 
redan idag datatenninaler som kan användas för att ge medborgare utan egen tillgång 
till intemet tillgång till en digital anslagstavla samt kallelser och protokoll till fullmäk
tige och nämnder. 

16.11.1 - ledamöterna ska kallas till sammanträde 
Kommunen har inga synpunkter på förslaget. 

16.11.2- inget krav på kungörelse i ortstidning 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Tillräcklig spridning av informationen kan 
uppnås via den webbaserade anslagstavlan. 

16.11.3- bevis om anslagsdag ska inte längre regleras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. I och med att innehållet på den kommunala 
anslagstavlan flyttar in i den digitala världen, där säkerställande om tillkännagivande av 
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protokoll kan göras på altemativa digitala sätt, finns inte längre något behov av regeln 
rörande bevis om anslagsdag. 

16.11.4 - tillkännagivande av budgetsammanträde i kommunalförbund 
Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. 

16.11 .5 - lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Utredningen har föreslagit att tillkännagi
vanden enligt speciallagstiftning också ska kmma göras på den digitala anslagstavlan. I 
och med det så har lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla spelat ut sin roll och 
bör därför upphävas. 

16.11 .6 - lagen om kommunala indelningsdelegerade ändras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen är en naturlig konsekvens av för
slaget att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som följer på detta 
förslag. 

16.11.7- lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ändras 
ommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen är en naturlig konsekvens av för

slaget att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som följer på detta 
förslag. · 

16.11.8 - plan- och bygglagen ändras 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Ändringen blir en naturlig följd av förslaget 
att införa en webbaserad anslagstavla och de följdändringar som föreslås. 

17.5- fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för den 
kommunala revisionen 
Kommunen är positiv till förslaget. Det faller sig naturligt att det är revisionens upp
dragsgivare (fullmäktige) som också föreslår budget för densmmna. Att något av de 
organ som granskas av revisionen skulle göra detta ter sig anmärkningsvärt. Dock vill 
ko1m1mnen lyfta fram att presidiets arbete i detta sammanhang inte kan ses som isolerat 
från den övriga kommunala budgetprocessen. Förslaget till budget bör därför tas fram i 
nära samråd med kommunstyrelsen, som är den instans som enligt kommunallagen ska 
upprätta budgetförslag för kommunen. 

17.8- de sakkunnigas rätt ska stärkas 
Kommunen ställer sig tveksam till förslaget. De saldumniga bistår de kommunala revi
sorerna. Det ä1; revisorerna som är ansvariga för revisionsberättelsen och de underlag 
som den bygger på, även om det är de saldmnniga som i praktiken utför det konkreta 
granskningsarbetet. Det för därmed för långt att lagmässigt reglera in en rätt för de sak
kunniga att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. Detta torde snarare 
vara en fråga som lämpar sig för lokala bedömningar. En rätt för saldumniga att yttra sig 
kan med fördel föras in i t. ex. fullmäktiges arbetsordning eller liknande. 

Tingsryds lwmmun 
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17.9- ordförande i revisionen utses från minoriteten 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är en viktig markering rörande revision
ens objektiva oberoende från majoriteten att, i de fall en ordförande utses i revisionen, 
denne/denna väljs ur den politiska minoriteten. Detta är praxis i de flesta kommuner och 
landsting redan idag. Kommunen delar också utredningens bedömning att det ska vara 
f01isatt frivilligt att utse ordförande bland revisorerna. 

17.10 - valbarhetshinder för revisorer 
Kommunen är positiv till förslaget och delar utredningens bedömning härvidlag. Den 
som är ledamot eller ersättare i fullmäktige eller nämnder kan idag inte utses till revisor. 
Det ter sig som en självklarhet att det omvända förhållandet också ska gälla. 

17.13- processen i fu llmäktige 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det är en naturlig följd att fullmäktige tar 
ställning till eventuell amnärlming mot årsredovisningen och behandlar denna innan 
ställning tas till frågan om ann1ärlming eller vägrad ansvarsfrihet utifrån den eventuella 
kritik mot årsredovisningen som revisorerna anfört. Utifrån detta så ska årsredovisning
en godkännas först, därefter behandlas frågan om ansvarsfrihet. Det omvända förhållan
det ter sig främmande . 

17.14- möjlighet till fyllnadsval av revisorer samt begreppsjustering 
Kommunen ställer sig positiv till förslagen och delar utredningens bedömning. 

18.2 -en ny kommunallag med tydligare och modernare struktur 
Konmmnen ställer sig delvis positiv till förslaget. Det är braatt nuvarande kommunal
iag får en lagtelmisk och språklig ·översyn. Kommunen välkomnar också att de anställda 
synliggörs mer. Emelleliid går den lagtelmiska översynen långt utan att i alla lägen vara 
tillräckligt väl underbyggd eller motiverad. Härvidlag delar kommunen den bedömning 
som har framförts i det särskilda yttrandet rörande den lagtekniska översynen. 6 

Kommunen anser, liksom experterna i det särskilda yttrandet, att bestä1mnelser rörande 
enklare möjligheter till avtalssamverkan borde ha föreslagits i betänkandet. Det är 
olyckligt att utredningen inte har tagit dem1a möjlighet, utan istället hänvisar till att den 
inte specifikt fått detta uppdrag från regeringen. A v utredningsdirektiven framgår att 
utredningen inte är förhindrad att ta upp andra frågor än de som nämns i direktiven om 
så behövs för att utredningen ska kum1a fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt 
(se avsnitt 18.4). 

18.4.1 - rätt att behålla uppdrag trots flytt 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedö1m1ing. 

6 Se not 2 ovan 
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18.4.2 - förtroendeuppdragets upphörande 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 

18.4.3- minimiantal för ersättare i styrelsen 
Kommunen ställer sig bakom utredningens bedömning och anser att förslaget är bra. 

18.4.4 - andra än förtroendeva lda ska få väljas till en nämndberedning 
Förslaget är hedervärt men upplevs som inte särskilt motiverat eller nödvändigt. Frågan 
synes inte vara något stöne problem i kommunerna, enligt utredningen själv. Att lag
stifta om det synes att föra för långt. 

18.4.5 - kommunalförbundens förbundsordningar 
Konmmnen har inga närmare synpunkter på förslaget. 

18.4.6 - bättre insyn in årsredovisningen och i budgetförslaget 
Kmmmmen har inga närmare synpunkter på förslaget. Förslaget är i enlighet med den 
förbättrade tillgängligheten som blir resultatet av ett införande av en webbaserad an
slagstavla. Förslaget itmebär inte någon stöne förändring i sakjämfört med nuvarande 
regel verk. 

18.5.3 - vissa borgarrådsbestämmelser ska finnas kvar 
Konnnunen ställer sig frågande till förslaget. Utredningen resonerar utförligt kring för
slaget. Målet är att komma ifrån sänegleringen för Stocld1olms kommun. Dock bibe
hålls en del specialregler ändå, för att Stoclffiolms kommun ska kunna behålla nuva
rande arbetssätt. Förslaget irillebär att ytterligare en benämning förs in i den kommunal.-. 
politiska begreppsvärlden. Kommunen ställer sig frågande till syftet med denna ändring. 
Måhända hade det varit bättre att behålla nuvarande särreglering oförändrad eller ta bort 
den helt. 

Rätten för förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige att ställa förslag samt 
yttra sig kan, istället för att regleras i en egen bestämmelse, omfattas av bestämmelsen i 
nuvarande 5 kap . 21 § kommunallagen7

, att fullmäktige får bestämma att andra än le
damöter ska rätt att delta i överläggningar men inte beslut. Det torde således vara upp 
till respektive fullmäktige att i arbetsordning eller motsvarande bestämma detta. Det 
salmas skäl - am1at än för att upprätthålla specialregleringen för Stoclmolms konmmn -
att införa den föreslagna bestämmelsen. Då det inte firu1S något som tyder på att stock
halms konnnun konm1er att förändra nuvarande arbetssätt så räcker det gott och väl att 
eventuell förslags- och yttranderätt i fullmäktige för andra än ledamöter kan regleras via 
arbetsordning eller liknande. 

7 Motsvarande bestämmelse återfinns i 5 kap . 41 §i den nu föreslagna kommunallagen 
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18.5.4 - antalet fullmäktigeledamöter i Stockholms kommun 
Ko~nmunen har inga synpunkter på förslaget. Någon ändring i sak är inte avsedd. 

18.7 - justering av terminologin i lagen 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och delar utredningens bedömning. 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-24 

7 (12) 

Justerare 

§ 260 

Lolmlförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 
Dm 2013/480 011 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till Lokalförsäljningsstrategi lämnas vidare till kommunstyrelsen för 
handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen har godkänt framtagen Lokalförsäljningsstrategi för 
Tingsryds kommun. 

Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för 
lokalförsäljning 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. 

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

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen (KF § 
105, 2015-06-22) för ett förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" 
betyder under avsnittet Ansvarsfördelning och organisation. Centrala 
chefsgruppen har därefter godkänt revidering med anledning av fullmäktiges 
återremiss. 

Kommunchef Laila J eppsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från chefför utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 2015-06-01 
Lokalförsäljningsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 386, 2013-11-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015-06-0 l 

K01mnunstyrelsen § 145, 2015-06-08 

Kommunfullmäktige§ 105,2015-06-22 

l ;r l Otdmgsbestyrkande 
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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 
Lokalförsäljningsstrategin gäller för hela kommunorganisationen, såväl konmmnala styrelser 
och nämnder som kommunala bolag/stiftelser i tillämpliga delar. Strategin omfattar även 
verksamhet i hyrda lokaler. 

Kommunövergripande mål 
o Kommunens lokalbestånd ska vara dimensionerat och utformat efter 

verksamheternas behov samt effektivt använt och välskött. 

o Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och 
kvalitetsmässigt bra lokaler tilllångsilctigt lägsta möjliga kostnader. 

o Koncernnyttan ska vara styrande. Koncenmytta innebär att kommunens övergripande 
intresse sätts högre än enskild förvaltnings, koncernföretags eller verksamhets intresse. 

strategier för lokalförsörjning 
o 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 Minskaytor och kostnaderför kommunens verksamhetslokaler med 5-10 

procent för att hållbart hantera fastighetsunderhåll och framtida 
investeringar. 

o Verksamheternas önskemål utifi·ån lokalbehov, geografi etc. är 
underställda behovet av minskade lokalkostnader. 

o Kommunens fastighetsinvesteringar ska motiveras utifrån kommunens 
långsiktiga lokal behov. Kommunen ska bygga energi- och resurssnålt och 
erbjuda en god inomhusmilj ö. Moderna och hållbara byggmetoder ska alltid 
prövas mot kostnadsunclerlag. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Energibesparingsåtgärder ochfastighetsunderhåll 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 byggnadsalternativ 
med extern aktör prövas. 
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Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan. Kommunen 
ska genom en tydligt och effektiv lokalförsäljningsprocess ständigt söka 
lösningar som optimerar nyttjandegrad av och kostnader för kommunens lokaler. 

Kommunen ska ha en god planering och ett bra instrument för lokalförsäljningen 
på både kort 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. 

s trategiska prioriteringar 2015-2018 
o Skapande av fler bostäder är ett prioriterat område. Prövning ska göras 

om lämpliga fastigheter alt. lediga lokaler kan omvandlas till bostäder. 

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

o Kommunen ska ha ett internhyressystem, i vilket förvaltningar hyr alla sina 
verksamhetslokaler från samhällsbyggnaclsförvaltningen. 

strategiska prioriteringar 2015-2018 
o Kommunens internhyressystem, ska skctpa incitamentför verksamheterna 

att optimera lokalanvändandet och säga upp överflödiga lokaler. 

o De kommunala bolagens ägardirektiv ska synkroniseras med 
lokalförsäljningsstrategin i frågor gällande fastighetsi1mehav, investeringar och 
fastighetsförvaltning. 

Organisation 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunövergripande 
lokalförsörjningsstr ategin, vilken ska revideras vmje mandatperiod. 

Enligt Tingsrycls k01mnuns reglemente för konmmnstyrelse och nämnder "ansvarar 
kommunstyrelsen för kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och 
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag". Kommunstyrelsen har således, 
genom konummledningsförvaltningen, ett samordningsansvar för kommunens totala 
lokaljörsö1jning. 

Kommunledningsförvaltningen ska på kort och lång sikt leda och samordna elen 
kommunövergripande lokalförsäljningen kopplad till verksamhetsplanering/utveckling, 
uppsatta mål och demografiska förändringar. Detta sker genom en arbetsgrupp, kallad 
LokalförsöJjningsgruppen, vilken består av tjänstemän med ansvar för 
lokalförsäljningsfrågor på respektive förvaltning. Lokalförsäljningsgruppen leds av en 
fastighetsstrateg. 

Sam.häHsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler till kommunens olika verksamheter utifrån fastställda planer och behov. 
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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 Lokalförsörjningsgruppen. Respektive förvaltning 
utser en lokalsamordnare som ingår i clem1a arbetsgrupp. 

(O 
:# 
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Bilaga 

Arbetsordning 
Lokalförsäljningsgruppen ansvarar för ärendehantering, beslutsunderlag, 
lokalförsörjningsplan och uppföljning. 

När ett lokalbehov anmäls till Lokalförsö1jningsgruppen, ska behovet utredas och 
konsekvensbeskrivas utifrån ett kommunövergripande perspektiv samt vägas gentemot 
lediga lokaler i kommunens interna bestånd, alternativt externa lokaler. 

Färdigt förslag lämnas till ett lokalförsäljningsutskott under centrala chefsgruppen, vilket 
kan fatta beslut om hyresavtal. Avser förslaget köp eller försäljning av lokallämnas 
förslaget vidare till politisk behandling i enlighet med kommunens clelegationsordning. 

--
i Nämnd/Förvaltning ; Nä~-nd/Förv-~ lt~ing -~ / Nämnd/Förvalt~i-ng 
l VP - Identifiering av 
l 

i VP - Identifiering av ! ! VP - Identifiering av 
l lokalbehov 1 lokalbehov i i lokalbehov 

------ --- -----------r -- ---- ·----- --- ---- l ·-----------r ---- ------------ -- -------- ---- -- l 

r 
l 
l 

l 

Ii 

Lokalförsörjningsgrupp 
Matchar behov mot lediga lokaler (interna/externa), 

beskriver konsekvenser, bereder förslag 

--- j 

Lokalförsörjningsutskott-Centrala Chefsgruppen (CCG) 

--· --- j 

Hyra intern/extern lokal: i 
CCG beslutar l 

i , Köp/Försäljning av lokal : 
: CCG lämnar förslag till i 

l 

i 
l 
i 

~=====================-~ 

politisk behandling 
; 

~~-============-===-=======' 

/0 
~ 
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Komm1tmfullmäkHge 

lJusterare 
--,l 

f ;;j}/;J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-22 

§ 105 

JLolk.aHför söJrj mt i llllgs§i[Jrainegn fOr 'fnmtg§ryd!§ Jk.ommllltmt 
Dnr 2013/480 011 

Kommmu:lfuilmäktiges beslutt 

9 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ett 
förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" betyder under avsnittet 
Ansvarsfördelning och organisation. 

Beskrivning av ä:rendet 

Centrala chefsgruppen har godkänt framtagen Lokalförsäljningsstrategi för 
Tingsryds kommun. 

Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för 
lokalförsäljning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

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

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

Beslutsunderlag 

Skrivelse från chef för utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 2015-06-0 l 
Lokalförsäljningsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 386, 2013-11-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015 -·06-0 l 

Kommunstyrelsen§ 145, 2015-06-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. 

Sammanträdet ajourneras och återupptas. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar om åten emiss till kommunstyrelsen för 
ett förtydligande av vad begreppet "beslutsrätt" betyder under avsnittet 
Ansvarsfördelning och organisation. 

rvvJ Utdragsbestyrl<ande 

;o 
~ 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 jo 

~ 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 

usterare 

§ 105 forts. 2013/480 011 

Mikael Jeansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande mot Mikael 
Jeanssons (S) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
Mikael Jeanssons yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-rös{för bifall till Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande. 

Med 13 nej-röster mot 24 ja-röster beslutar kommunfullmäktige om 
åtenemiss till kommunstyrelsen för ett förtydligande av vad begreppet 
"beslutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördelning och organisation. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

ltj' L'/ J v l 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

;lo; Jj '-/8 6 o t f 

1(1) JO 
/ 

Kommunlednings· 
förvaltningen 2015.06.01 

Eva Pa lmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

l okalförrsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
l . K.mmmmfullmäktige fastställer Lokalförsäljningsstrategi för Tingsryds kommun 
2. Lokalförsäljningsstrategin ska revideras vmje mandatperiod. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalförsäljningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för lokalförsölj
ning 2015-2018 samt ansvarsfördelning och organisation. 

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen i samråd med lokalförsöljnings
gruppen samt är föredragen för och godkänd av centrala chefsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommuns reglemente. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning 
Socialnämnd och förvaltning 
Barn- och utbildningsnämnd och förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 
Lokalförsö1jningsgruppen 
Kommunens bolag och stiftelser 

Eva Palmer 
Utvecklingschef 

1 ingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Ti ngsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

lO 
~ 

2013-11-25 

Justerande 

-;<?;:,:::~? 
t ·--- · 

Au§ 386 Dm 2013/480 011 

Utredning§u.ppdr ag; 
JB'ramtagam~e av lokaUör§ö:rjning§plam. 

Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) redogör för behovet av 
en lokalförsörjningsplan. 

Be§lut§unclerlag 

Lokalförsö1jningsplan, kommunchef Laila J eppsson, 2013 -11 -19. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ge konununledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
lokalförsö1jningsplan för Tingsryds konm1un. 

Exp: 
KommunchefLaila Jeppsson 

Utdragsbestyrkande 
2013-11~ 2 8 

29 
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Bilaga Ks Au § 386 2013-11-25 

l of /, ~1riircng§Jry<dl§ 
/l ~) Ik<LDirmtnifll.lilli(] 

K ommunlednings-

/t;:z v ___ .~ 

.förvaltningen 2013-11 -19 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

lo~a ll försöl"jningsplan 

Batl{gJr!.lnd och ärendebeskrivning 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Lokalförsäljningsplanering ska bidraga till att på en god lokalhushållning m ed ända
m ålsenliga lokallösningar för verksamhetens behov. 
Den strategiska lokalförsö1jningsplanen bedömer det långsiktiga behovet av platser och 
lokaler för de kommunalt finansierade verksamheterna i kommunen. 
Lokalförsö1jningsplanen ska användas som ett planeringsverktyg och vara styrande av 
kommunens uppdragskontor vid beställning av lokaler 

Försla g till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningsförvaltningen 

att ta fram en lokalförsörjningsplan 

Underteckna med: 
Laila J eppsson 

. Kommunchef 

telefon fax e-post/hemsida 

1(1) v' 

besöksadress 
Torggatan i2 
Tingsryd 

0477-441 00 (vx) . 0477-313 00 kom munen@t ingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Ärende nr 11 

Överföring av 
tjänst och arbetsuppgifter 
från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 

· Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 275 

ÖverfOring av tjänst och arbetsuppgifter från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 
Dm 2015/448 023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen flyttar över ansvar för vattenfrågor, infrastruktur
och kollektivtrafikfrågor till samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Finansiering sker genom att motsvarande 0,5 årstjänst överflyttas 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfrågor som rör bl.a. vattemåd och vissa vattenvårdsförbund har legat 
på kommunledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor gällande 
infrastruktur hanterats, t.ex. frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor 
ligger närmare samhällsbyggnadsnämnden och bör därfor enligt ett förslag 
föras över till samhällsbyggnadsnämnden. Förutsättningen från nämndens 
sida är att pengar motsvarande en halvtidstjänst flyttas över till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 133,2015-08-25 
Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-08-07 
Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-09-01 

l Utdragsbestyrkande 

!J 
~ 
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Bilaga Ks Au § 275 2015-09-07 
Qotrjv<t~ 

~ 1rllirng§rry<rl!§ 
~ lk~LD:ra.mmmwnm 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (36) 

2015-08-25 

Justerare 

c !1-1-1 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 133 Dnr: 2015 1293 200 

Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLJF till SBJF 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att arbetsuppgifter som 

vattenfrågor och utredningsfrågor flyttas över från kommunlednings

förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2. Förutsättningen är att det samtidigt till samhällsbyggnadsnämnden förs över 

pengar motsvarande en halvtidstjänst. 

Beskrivning av ärendet 

Vartellfrågor som rör bl a vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har legat på 
kommunledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor avseende in:fi;astrulctur 

. hanterats. T ex frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor ligger näm1ate 
samhällsbyggnadsförvaltningens område därför bör det hanteras där. Fät att 
klara av ökad belastning måste pengar motsvarande en halvtidtjänst föras över 
till samhälls byggnadsförvaltningen. 

Placering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit splittrade och 
det behövs en tydlighet var de skall hanteras. Beslutet limebär att konununen 
får en tydligare hantering och dänned också en snabbare hantering. 

Ärendets beredning 

Beslutet om överflyttning tas av kommunstytelsen. Inför konununstyrelsens 
beslut behövs ett yttrande från samhällsbyggnadsutskottet som skall ta emot 
tjänsten och atbetsuppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan 
beslutet tas i KSAU. 

Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen under augusti till september. 

l ~ 87



~ f]]bmg§rtydl§ 
~ 1k((})mm1umn 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (36) 

2015~08-25 

Justerare 

cHr-t 

§ l33forts 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-08-07. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-10, § 114. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ordförande SBN Carl-Henrik Henmalm (M) 
Kommunchef Laila J eppsson 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidemnark 
Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 

Utdrags bestyrkande 

/l 
~ 
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8
° ~e T:in.g§Irydl§ 

., kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (15-08-07) 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLF till SBF 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positiva till att arbetsuppgifter som rör vatten frå
gor och utredningsfrågor flyttas över från kommunledningsförvaltningen till samhälls
byggnadsförvaltningen. Förutsättningen är att det samtidigt förs över pengar motsva
rande en halvtidtjänst till samhälls byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Vattenfrågor som rör bla vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har legat på kommun
ledningsförvaltningen. Så har även vissa frågor avseende infrastruktur hanterats. T ex 
frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor ligger närmare samhällsbyggnadsförvaltning
ens område därför bör det hanteras där. För att ldara av ökad belastning måste pengar 
motsvarande en halvtidtjänst förs över till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Placering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit splittrade och det be
hövs en tydlighet var de skall hanteras. Beslutet innebär att kommunen får eri tydligare 
hantering och dätmed också en snabbare hantering. 

Ärendets beredning 
Beslutet om överflyttning tas av kommunstyrelsen. Inför kommunstyrelsens beslut be
hövs ett yttrande från samhällsbyggnadsutskottet som skall ta emottjänsten och arbets-

. uppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan beslutet tas i KSAU. 

Beslutsunderlag 
Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen under augusti till september. Det finns inget 
annat underlag än detta dokument. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Carl-Henrik Henmalm 
Laila J eppsson 
J onas Weidenmark 
Caisa Leo-Malmberg 

J onas W e idenmark 
Samhälls byggnadschef 

1 (1) 

Tingsryds !<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsrycl .se 
www. tingsryd.se 

)l 
.-::;:7 
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Ärende nr 12 

Planavtal gällande 
detaljplan för 
fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun 

Medverkar gör även 
Kurrebostiftelsens styrelse och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 
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~Tmgsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) 

rl Kommunstyrelsens arbetsutskott 
4 

2015-09-07 

Justerare 

§ 278 

Planavtal gällande detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun 
Dnr 2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett bygg- och miljöavdelningen ett 
uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för fastigheten Sånnahult 2:3 
Tingsryds kommun (Kurre bo). Ansökan om planuppdrag görs för att 
möjliggöra skydd, utveckling och försäljning av den kommunalt ägda 
fastigheten. På fastigheten drivs idag en ide- och visningsträdgård av 
Kunebostiftelsen där även företaget Nelson bidrar med årliga belopp. 

Bygg- och miljöchef Anette Andersson föredrar ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde. Hon informerar om att en detaljplan kommer att göras på 

· fastigheten eftersom det finns förslag om byggrätter. 

Beslutsunderlag 

Planavtal gällande detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 Tingsryds 
kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden § 128, 2015-08-25 

l Utdragsbestyrkande 
92



Bilaga Ks Au § 278 2015-09-07 

~1r~ry<dl§ 
~ ~omtmtilll.ll1l 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) 

Justerare 

2015-08-25 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 128 Dm: 2015 1315 213 

. Planuppdrag fö r fastigheten SåiJm.ahuH 2:3~ Kurreho 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt bygg- och 
miljöavdelningen att påbö1ja framtagandet av områdesbestämmelser för 
fastigheten Sånnahult 2:3. 

2. Planarbetet får prioritet l i prioriteringslistan för planer. 

3. Planavtal ska tecknas med kommunledningsförvaltningen .. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om planuppdrag syftar till att möjliggöra för skydd, utveckling och 
försäljning av den kommunalt ägda fastigheten. 

Till bygg- och miljöavdelningen har inkommit förfrågan från 
samhällsbyggnadsnämnden om att tillskapa planläggning för Kurrebo-o.rnrådet. 
Fastigheten ägs av Tingsryds kommun och förvaltas av en stiftelse som hm ide- · 
och visningsträdgård inom fastigheten. Or~n:ådet har i översiktsplan pekats ut 
som område med allmänna intressen för naturvård och kulturmiljövård. 

Området är delvis bebyggt och viss kompletterande bebyggelse är möjlig 
endast med stor hänsyn till befintlig värden och karaktär. 

Planområdet består av park, ängsfruktodling och visningsträdgård. Inom 
området finns stöne lövträd och äldre fluktträd med mycket stora värden. 
Marken är tillgänglig och till viss del kuperad. Bebyggelsen på området har ett 
bevarandevärde . 

.ÄJctuell fastighet är belägen non om Urshult mot Sirkön. Föreslaget ungefårligt 
planområde är markerat med röd ring, avseende Sånnaliult 2:3 . 

fJG·· Utdragsbestyrkande 
93
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~ ~~ilfD!~ 
~ ~<IDmmmmimrrn 
· Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-03 

PLANAVTAL 

Områdesbestämmelser för fastigheten 
Sånnahult 2:3 Tingsryds kommun. Probjektnr: 62133 

Dnr: 2015-1315-213 

Avtal angående upprättat1de av områdesbestämmelser för fastigheten Sån
nahult 2:3 , Tingsryds kommun, bilaga l ("Området"). Mellan Kommunled
ningsförvaltningen, Tingsrycls kommun, nedan kallad Sökanclen, och Sam
hällsbyggnadsnämnelen i Tingsrycls kommun, nedan kallad Samhällsbygg
naclsnämnclen, gemensamt kallad "Patierna", har denna dag träffats följande 
planavtal ("Avtalet") med anledning av Sökanclens begäran om upprättande 
av områdesbestämmelser för Ormåclet. 

§ l Avtalets syfte 
Avtalet syftar till att fastställa uppgiftsfördelning och fördelning av kostna
der mellan pariema i samband med upprättande av områclesbestämmelser. 
Avtalet im1ebär inget ställningstagande till exploateringsfrågan utan innebär 
att frågan prövas genom områdesbestämmelser enligt 4 kap och 5 kap plan
och bygglagen (2010:900). 

Enligt 12 kap 9 § andra punkten plan- och bygglagen (20 l O :900) ska elen som har 
nytta av planen stå för planavgiften. Kommunfullmäktige har elen 201 1-10-27, 
§ 156, beslutat anta taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Plan- och bygglagens (20 l 0:900) bestämmelser utgör ramarna för planarbe
tet I planprövningen kommer Samhällsbyggnadsnämnelen att sammanväga 
allmänna och enskilda intressen. Under processen kommer Samhällsbygg
nadsnämnden att ta ställning till förslaget och Samhällsbyggnadsnämnelen 
kan komma att begära modifiering av detsamma. 

Samhällsbyggnadsnämnelen har rätt att avbryta framtagandet av områdesbe
stämmelser eller att ge arbetet en annan inriktning än vad Sökanden önskar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att godkänna eller anta en områdesbe
stämmelser med annat innehåll än Sökanden önskar. Detta föranleder ingen 
ersättningsskyldighet från Samhällsbyggnadsnämnden till Sökanden. 

Planen omfattar områdesbestämmelser. Syftet med planen är att möjliggöra 
för skydd, utveckling och försäljning av den kommunalt ägda fastigheten. 
Planarbetet ska ske med standard planförfarande. 
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Tingsryds lwmmun 
Box 88 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 2 Samhällsbyggnadsnämndens åtagande 

2015-09.:03 

Samhällsbyggnadsnänmden åtar sig att upprätta nödvändiga handlingar och 
handlägga områdesbestämmelser. 

§ 3 Sökandens åtagande 
Sökanden åtar sig att erlägga betalning för Samhällsbyggnadsnämndens arbete 
enligt § 4 i detta avtal. 

§ 4 Kostnadsfördelning 
a. Sökanden erlägger ersättning för Samhällsbyggnadsnämndens planarbete med 
tillhörande handlingar och utredningar. Ersättning till Samhällsbyggnadsnämnden 
uppgår till 258 000 honor och ska faktureras med: 

1. en tredjedel, 86 000 kronor, som startbidrag efter avtalets undertecknande. 

2. en tredjedel, 86 000 kronor, efter att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att 
sända områdesbestämmelserna för samråd. 

3. en tredjedel, 86 000 kronor, när områdesbestämmelserna antagits. 

b. Samhällsbyggnadsnämnden äger rätt att fakturera Sökanden efter respektive 
skede i processen. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturans utställningsdatum. 
För det fall Sökanden inte erlägger betalning i rätt tid har Samhällsbyggnads
nämnden rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § ränteJagen från förfallodagen. 

c. Om Sökanden fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet uttas ingen avgift i sam
band med bygglov för den bebyggelse som ska ske på Området enligt den områ~ 
desbestämmelser som Avtalet avser. 

d. Samhällsbyggnadsnämnden är inte sk)ildig att ersätta Sökanden för nedlagda 
utredningskostnader eller andra kostnader med anledning av Avtalet. 

e. Samhällsbyggnadsnämnelens kostnader för åtagande och handläggning, 
enligt ovan är berälmacle enligt bifogad plankalkyl, bilaga 2. Kalkylen byg
ger på att processen genomförs utan ytterligare tillkommande utredningar, 
extra samråd eller granskning. 
Under processen tillkommande utredningar bekostas av Sökanclen. Kostna
der till följd av extra samråd eller gransirning delas mellan Samhällsbygg
nadsnämnden och Sökanden. 

§ 5 Avbrytande av planarbete 
Om planärendet återkallas eller avbryts av Sökanden, om planarbetet avbryts av 
nämnd eller styrelse inom kommunen eller om planen efter antagande ändras eller 
upphävs ska Sökanden ersätta Samhällsbyggnadsnämnden för planadministration 
och planlcostnader. Sarnhällsbyggnads11ätru'1den är inte skyldig att återbetala av 
Sökanden erlagd ersättning. 

telefon fax e-posUhemsida 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförva ltningen 2015-09-03 

Om planarbetet avbryts betalar Sökanden Samhällsbyggnadsnämndens 
kostnader fram till tidpunkt för beslut om att avbryta processen. Om områ
desbestämmelsema inte vitmer laga kraft betalar Sökanden Samhällsbygg
nadsnämndens kostnader fram till den tidpunkt då beslut om antagande av 
områdesbestämmelserna fattats av kommunen. 

Beslut om antagande av områdesbestämmelser kan överklagas av sakägare 
vilket innebär att ärendet blir föremål för överprövning. Beslut om anta
gancle kan även överprövas av länsstyrelsen. 

§ 6 Tidplan 
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att ta fram områdesbestämmelser enligt 
den tidplan som parterna är överens om, bilaga 3. 

§ 7 Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt. 

§ 8 Överlåtelse av Avtalet 
Byggherren får inte överlåta Avtalet utan Samhällsbyggnadsnämndens skxiftliga 
medgivande. 

9 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg tillAvtalet ska för att vara gällande vara skriftliga och un
deitecknade av båda Pmter. 

10 §Fullständig reglering 
Avtalet utgör Pmternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfåstelser som föregåttAvtalet ersätts 
av innehållet i detta Avtal. 

Detta avtal har upprättats i' två likalydande exemplar: varav Partern.a har tagit var 
sitt. · 

2015- [ 

Tingsryds kommun 
för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor till detta avtal: 
Bilaga l: Planområde 
Bilaga 2: Plankalkyl 
Bilaga 3: Tidplan 

2015- [ 

För Sökanden 
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Ärende nr 13 

Tillsynsverksamheten 
o 

på sjön Asnen 2015-2017 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare l qr 

§ 284 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 2015-2017 
Dm2015/475 431 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kornmunstyrelsen beviljar Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
100 000 kr under år 2015. 

2. Kmmnunstyrelsen upphäver därmed beslut§ 155, 2015-06-08. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen under 2015-2017 från samtliga fem rnedfinansiärer, Växjö, Alvesta 
och Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Tingsryds kornmuns bidrag är i år 50 000 kr. Anledningen 
till förslaget är att medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan 
statten 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade följande beslut (KSAU 2015-06-15, 
§ 220), vad avser finansieringen: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen eftersom det inte är klarlagt om samtliga 
andra aktörer kommer att bevilja belopp på samrna nivå. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) har fått information från 
Växjö och Alvesta kommuner att de beviljar l 00 000 kr för 
tillsynsverksamheten under år 20 15 . Fiskevårdsområdet kommer att bevilja 
en mindre summa än komrnunema. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Tingsryds kornmun beviljar 
sarruna belopp som övriga kommuner. 

Ärendet ligger enligt reglementet under kultur- och fritidsutskottet Kultur
och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz har dock kommit överens 
med kommunstyrelsens ordförande att arbetsutskottet behandlar ärendet 
denna gång. 

Kornmunstyrelsen är den instans som slutligt ska fatta beslut. 

l Otdmgsbesty<·kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 

t~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

§ 284 forts . 2014/475 431 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden§ 147/2014 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 
Kommunstyrelsen§ 155,2015-06-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220, 2015-06-15 

l Utdcagsbestydrnnde 
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SI<OGSSlYRELSEN Datum 

2014-09-23 
Diarienr 

2014/2367 

l<ronobergs distrikt 
Eva Johansson 
eva.johansson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 26121 

Enligt sändlista 1 

l 
l IJ .ll 

( Ii IWMMUN 

2014 os 2 

Organisation och finansiering av tillsynsverksamheten i 
Asnen 2015, 2016 och 2017 

Ni ombeds att utse en formell representant till styrgruppen för Åsnentillsynen. 
Uppgiften skickas till skogsstyrelsen, Eva Johansson. 

Verksamheten har framgångsrikt bedrivits under 27 år. Tillsynen skapades på 
grund av att ett högt nyttjande av sjön för turism och friluftsliv orsakade svåra 
problem för markägare, räddningstjänst och kringboende. Genom tillsynen 
kom man tillrätta med problemen och många intressen kan nu samsas på sjön 
samtidigt som områdets stora naturvärden bevaras. Åsnentillsynen står för ett 
gott värdskap för sjöns besökare och intressenter. Det goda värdskapet vill vi 
framöver vårda och utveckla inför förändringarna med den ökande turismen. 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen kommer att kosta omkring l miUon 
kronor om året, vilket innebär en kostnad på 200 000 honor per nuvarande 
medfinansiär. Siffran är frmmäl'.nad av arbetsgruppen för Åsnentillsynen. 

Grunden för de ökade kostnaderna 

l) Medfinansiärernas bidrag har varit oförändrade, eller till och med 
minskat, under årens lopp så värdet har urholkats. Ursprungligen 
bidrog de tre kommunerna, landstinget och länsstyrelsen med 62 500 

· leronor vardera. Fram till i dag är det bara Länsstyrelsens bidrag som 
har förmått hållajämna steg med prisutvecklingen. Verksamheten har 
därför under flera år tvingats minska i omfattning. Detta har påverkat 
antalet timmar tillsynsmännen kunnat tjänstgöra på sjön. 

2) Åsnen står inför en sannolikt stor förändring med en betydande ökad 
tillströmning av besökare. Bakgrunden är nationalparksbildandet och 
andra aktiviteter och projekt, t ex Destination Åsnen och fisketuris1n, i 
området som kommuner m il är engagerade i. En ökad tillströmning 
av besökare innebär en ökad risk för problem för markägare, företag, 
föreningar om besökarna inte följder de regler som fim1s. Å ven risken 
för tillbud och bränder ökar vilket medför ökade kostnader för 
samhället. 

Genom ett fortsatt gott värdskap och god tillsyn på sjön ges förut
sättningar för att de satsningar på turism och friluftsliv som nu pågår, kan 
genomföras på ett bra sätt. Samtidigt kan naturvärdena bevaras på lång 

Brev till medfinansiärerna 2014 - 2014-09-23.docx 

Posladress 
Huvudl<ontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

Besöksadress 
Vallgatan 8 
Jönköping 

Telefon 
036-35 93 00 
Fax 
036-16 61 70 

Organlsallonsnr 
2021 00-5612 
Momsreg.nr 
SE202100561201 

E-post 
skogsstyrelsen@skogsslyrelsen.se 
www.skogsstyrelsen.se 
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Sl<agsstyrelsen 2014-09-02 

sikt. Åsnens popularitet hänger i mångt och mycket ihop med att den ger 
besökaren en upplevelse av lugn och vildmark. 

Dessutom kan samhället spara in pengar genom minskade kostnader för bland 
armat räddningstjänst och polis. Genom att "vara med från bö1jan", innan den 
anstormningen förväntas inträffa, så kan framtida problem förebyggas och 
verksamheter på sjön få möjlighet att blomma. 

Åsnentillsynens organisation 

Åsnentillsynens organisation kanuner att förändras. Tillsynen bedrivs på 
uppdrag av de ingående finansiärerna. Omfattning och inriktning av tillsynen 
samt vem som utför uppdraget sker således på finansiärernas villkor. För att 
praktiskt hantera dessa frågor föreslår vi att det bildas en formell styrgrupp 
med representanter från samtliga finansiärer. 

Ni ombeds därför att utse er representant i styrgruppen. När styrgruppen 
bildats avser vi att debitera er för verksamheten 2015. 

Åsnentillsynen sänder informationen till samtliga nuvarande medfmansiärer: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Tingsryds kommun, Alvesta kommun, Växjö 
kommun och Åsnens fiskevårdsområde. 

För Åsnentillsynen 

~L-
Hasse Bengtsson 
Distriktschef 
skogsstyrelsen 

För kätmedom 
Nuvarande arbetsgrupp för Åsnentillsynen består av följande personer: 

Peter Lindahl, Växjö konunun 
Mikael Jeansen, Tingstyds kommun 
Simon Herlitz, Alvesta kommun 
Eva Johansson, skogsstyrelsen 
Almika Bladh, Länsstyrelsen 

2(2) 
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Tirigscyds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

17 (29) 

Justerare 

§ 220 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen eftersom det inte är klarlagt om 
samtliga andra aktörer kommer att bevilja belopp på samma nivå. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag åt kornmunchef Laila 
Jeppsson att kontakta Alvesta kommun och undersöka möjligheten 
att ta fram gemensam skrivelse till Naturvårdsverket gällande statens 
ansvar för tillsynen då nationalparken bildas. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen 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. 

Kommunstyrelsen fattade följande beslut (KS 2015-06-08, § 155): 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Vid arbetsutskottets sammanträde framkommer att Växjö kommun har ställt 
sig positiv till förslaget, medan Alvesta kommun ännu inte fattat beslut i 
ärendet. 

l Otdmgsbestyrfande 2015-06-22 
104



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

§ 220 forts. 2014/475 431 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 197/2014. 
Kultur- och fritidsnämnden § 14 7/2014 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Kenth Andersson, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 

Beslutet skickas till 
KommunchefLaila Jeppsson 
Alvesta kommun 

Växjö kommun 
Länsstyrelsen 

Justerare 

. l 
Utdragsbestyrkande 

.~ rvv( 

18 (29) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-08 

§ 155 

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

Kommunstyrelsens beslut 

16 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Reservation 

Leon Jensen (SD), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lars Nilsson (C), 
Göran Mård (V) och Anette Weidenmark (KD) reserverar sig till förmån för 
Leon Jensens yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön Åsnen 
årligen 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 
Kultur- och fritidsutskottet § 12, 2015-05-27 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
j1 ~kommun 
4 Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-06-08 

§ 155 fm1s. 2014/475 431 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar 

17 

/J 
·-::::;:::/ 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
200 000 kr årligen. 

Leon Jensen yrkar med instämmande av Anette Weidemnark (KD) och 
Cecilia Cato (C): 

l. Kommunstyrelsens delegerar till arbetsutskottet att förhandla och ta 
beslut gällande ansökan om förhöjd ersättning för Åsnentillsynen 
under åren 2015-2017. 

2. Det belopp som Tingsryds kommun beviljar ska vara på samma nivå 
som samtliga andra aktörer och kan maximalt uppgå till totalt 
l 00 000 kr årligen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de Mikael Jeanssons (S) yrkande mot Leon Jensens (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Leon Jensens (SD) yrkande. 

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Ja röstar Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S), Åke Gumrnesson (S), 
Patrick Ståhlgren (M), Kenneth Görtz (M), Åke Nyberg (M) och Mikael 
Jeansson (S). 

Nej röstar Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lars Nilsson (C), Göran 
Mård (V), Anette Weidemnark (KD), Leon Jensen (SD). 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 14 

Reviderat reglemente 
för kommunala pensionärsrådet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

Justerare 

~ · 

§ 279 

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Dm 2015/444 003 

Kommunstyrelsens arbetsutslw tts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR). 

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed det gamla reglementet för 
kommunala pensionärsrådet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har godkänt reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet Gällande reglemente är från år 2013. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 290, 2015-08-25 
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget 2013 

l Utdragsbestyrkande 
110



Bilaga Ks Au § 279 2015-09-07 
fk;l r; y &; y o-v3 

Socialnämnden 

Justerare 

1/// 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(30) 

2015-08-25 

§ 290 

Reviderat :reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) 
Dm 2015/317 SN 739 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente 
för Kommunala Pensionäl:srådet (KPR). 

Bakgrund 

Gällande reglemente för Kommunala Pensionärsrådet är daterad från år 
2013. 
Med början av den nya mandatperioden pågick ett intensivt arbete med 
pensionärsföreningar inom Kommunala Pensionärsrådet med att formulera 
ett nytt reglemente. 
Föreligger förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

· Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige 
KPR 

Utdragsbestyrkande 111
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Socialförvaltningen 

Renate T sch ap 
0477-443 11 

re nate. tschap@tingsryd .se 

2015-08-11 

Till Socialnämnden 

Reviderat reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente för Kom
mtmala Pensionärsrådet (KPR) 

Bakgrund 

Gällande reglemente för Kormmmala Pensionärsrådet är daterad från år 2013. 
Med bö1j an av den nya mandatperioden pågick ett intensivt arbete med pensionärsför
eningar inom Kommunala Pensionärsrådet med att formulera ett nytt reglemente. 
Föreligger förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Kominunala pensionärsrådet 

Beslut ska slå ekas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Magnus Carlberg 
Ordföraride 
Kommunala Pensionärsrådet 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
·rorggatan 12 
Tingsryd 

Renate Tschap 
sekreterare 
Kommunala Pensionärsrådet 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ Tingsryds 
oJlto kommun 

Socialförvaltningen 
llf 

1(2) "# 

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Antaget av fhllmäktige 2015-:XX-:XX 

Syfte 
Kommunala pensionärsrådet är ett remissorgan i frågor som rör äldre generellt och 
pensionäTer i synnerhet. Rådet ska verka för att stärka pensionärernas inflyttande och att 
deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nä1m1derna och förvaltningarna. Rå
det ger pensionärsorganisationerna möjlighet att initiera nya frågor till kommunen samt 
skall vara ett fonun för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Utbildning 
Pensionärsorganisationerna utbildar sina ledamöter och ersättare samt håller dem infor
merade om pensionärernas situation i samhället och tillhandahåller dem med relevant 
information för att på ett kompetent sätt kunna företräda pensionärskollektivet i rådet 
och vara en konstruktiv part för kommunen. 

Uppdrag 
Kommunens företrädare ska verka för att informera rådet om planer och förändringar 
som direkt berör pensionärerna och inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets syn
punkter och förslag har möjlighet att påverka ärendets handläggning. Företrädare från 
kommunen har även möjlighet att infmmera om annat som bedöms som relevant för 
rådet. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den komrotmala verksamheten. De kan informera om och ge förslag tilllämpliga an
passningar av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalit
et. Pensionärernas representanter skall delge sina respektive organisationer den av före
trädare fi·ån kommunen givna infmmationen. 

Sam mansättning och organisation 
Kommunala pensionärsrådet är organiserat under socialnämnden. 

Varje pensionärsorganisation utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Mandatperi .. 
oden för ledamöter och ersättare är l år och utses av respektive organisation vid årsmö
ten. 

Ordförande i kommunala pensionärsrådet är ordföranden i socialnämnden och en tjäns
teman från nämnden är sekreterare. Mandattiden för personer tillsatta av kommunen är 
fyra år och följer mandattiden för föltroendevalda vid allmänna val. 

Vice ordföranden välj s av kommunala pensionärsrådet för ett år i taget. Valet gör på 
första sammanträdet vmje år. 

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets smmnanträden men ingen beslutan
derätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 

e-post/hem sida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Beredning · 
Ordföranden; vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder 
tidigast 21 dagar innan kommunala pensionärsrådet Beredningen ansvarar för att göra 
dagordningen. · 

Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att imätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna. 

Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer eller andra ärenden 
som lyder under sehetess. 

Rådets formella ställning 
Rådets äT ett remissorgan och inte en kommunal vald nämnd med besluts befogenheter. 
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsfmmer och beslutsförhet m.m. 

Sammanträden 
Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas 
året innan på årets sista sammanträde. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde 
om så erfordras. Förkmtad kallelsetid kan också tillgripas orn/när ärenden av speciell 
karaktär och dignitet uppkommer. 

I brådskande ärenden däJ: socialnämnden skall fatta beslut före nästa ordinarie kommu
nala pensionärsrådsmöte kan infmmation ges via mailkontakt med rådsledamöterna. 
Ansvaret åligger rådsleclamötema att ta önskade kontakter inom sig. 

Socialnämndens ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från 
sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sam
manträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före vmje ordinarie sammanträde till ordföran
elen/sekreteraren amnäla de ärenden som önskas ta upp på dagordningen till sammanträ
det. 

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före smmnanträdet. 

Ekonomi 
Till såväl kommunens som pensionärsorganisationemas representanter utgår reseersätt
ning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunalt fö1troendevalda. 

Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfUllmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller socialnäJnnden. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
047.7 441 00 (vx) 0477194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ Tingsryds 
~J!'" kommun 

Socialförvaltningen 

Reglemente _för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Antaget av fullmäktige 2013-03-26 

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig in
formation mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder. 

Syfte 
Kommunala pensionärsrådet ska: 
o Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre--
o V ara delaktig vid förberedelser för upphandling av vårdgivare 
o Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar 
o Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 
o Kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar 

V ara ett remissorgan i frågor som rör pensionärema 
e V ara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och fätändringar som 
direkt berör pensionärerna och dänned inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets 
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller sty- -
relse. -

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksanilieten. De kan informera om och ge förslag tilllämpliga an
passningar av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvali
tet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggnings
rätt i frågor som direkt rör pensionärer. 

Sammansättning och organisation 
Konmmnala pensionärsrådet är lmutet till Socialnämnden. 
Socialnämnden utser två ordinarie ledamöter. Varje pensionärsorganisation utser en 
ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ordförande är ordföranden i socialnämnden och en tjänsteman från nämnden är sekrete
rare. Vice ordförande utses av kommunala pensionärsrådet och väljes för ett år i taget. 

Ordföranden, vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder vid 
behov. 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 194 02 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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\); Mandattiden för ledamöter och ersättare i rådet, tillsatta av kommunen, är fyra år och 
följer mandattiden för förtroendevalda vid allmänna val. 

2(2) ' 

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen beslutan
deräti i andrafall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 

Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna. 

Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer. 

Rådets formella ställning 
Rådets är ett referensorgan och inte en kommunal vald nämnd med besluts befogenheter. 
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet m.m. 

Sammanträden 
Kommunala pensionärsrådet sanm1anträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas 
året innan. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde om så erfordras. 

Socialnänmdens ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från 
sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sam
manträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före vmje ordinarie sammanträde till ordföran
den/sekreteraren anmäla de ärenden önskar ta upp på dagordningen till sammanträdet. 

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före sanm1anträdet. 

Ekonomi 
Till såväl kommunens som pensionärsotganisationemas representanter utgår reseersätt
ning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för kommunalt föliroendevalda. 

Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller socialnänmden. 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 

e~post/hemsida 

socialtjansten@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 116



Ärende nr 15 

Ansökan om investeringsbidrag 
från Ryds Folkets Hus 
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j ~Tingsryds · · ' · 
\~ · kommun J Kultur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

2015-08-26 

§ 35 

Ansökan om investeringsbidrag från Ryds Folkets Hus 
Dnr 2015/365 805 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ryds Folkets Hus investeringsbidrag med 30% 

av redovisade kostnader dock högst 14 400 kr från verksamhet 411 
Samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Ryds Folkets Hus ansöker om investeringsbidrag för installation av 

värmepumpar som komplettering till befintlig fjärrvärme i föreningens 

fastighet. Kostnaderna beräknas till 48 000 kr. Åtgärden har bedömts som 

lämplig av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt riktlinjer 

för bidrag, underhåll, renovering och investering i hembygdsgårdar och 

samlingslokaler, tidigare fastställda av kultur- och fritidsnämnden, beviljas 

bidrag med högst 30 % av redovisade kostnader dock maximalt 30 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från avdelningschef fritid Kenth Andersson, 2015-08-13 . 

Ansökan om investeringsbidrag från Ryds Folkets Hus 

Beslutet skickas till 

Ryds Folkets Hus 

Ekonomiavdelningen 

l 

l Utdragsbestyrkande 2015-09-02 
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7! 7 

Bilaga KoFu § 35 2015-08-26 

TILL FRÅN 

Tingsryds Kommun Ryds Folkets Husförening 

2014-11-06 

Vä rmepumpar 

Härmed ansöker Ryds Folkets Husförening om ett föreningsb idrag på 30% till 2st 

värmepumpar för att installera i Ryds Folkets Hus. Till en kostnad av ca: 48000 kr in kl. Moms. 

Vi måste försöka få ner värm ekostnaden av fjärrvärmen som vi har idag. Kostnad ca 75000 

kr/per år. Vilket är en stor utgift för parken. Vi ska finansiera värmepumparna med 

föreningsbidraget, sponsorer och egna medel. 

2014-11-06 

Ryds Folkets Hus 

Styrelsen/Kjell Karlsson 
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Ärende nr 16 

Ansökan om investeringsbidrag 
från Rävemåla Bygdegårdsförening 

121



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 r:.:l Tingscyds 
~ ~ kommun lj' Kultur- och fritidsutskottet 2015-08-26 

§ 36 

Ansökan om investeringsbidrag från Rävemåla 
bygdegårdsforening 
Dm 2015/266 805 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Rävemåla bygdegårdsförening 

investeringsbidrag med 30% av redovisade kostnader dock högst 15 500 kr 

från verksamhet 411 Samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Rävemåla Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för 

förbättrade uppvärmningsmöjligheter i föreningens fastighet. Kostnaderna 

beräknas till 128 000 kr och bidrag söks med 30% av dessa kostnader, 

38 400 kr. Om ett bidrag i denna storleksordning inte beviljas prioriterar 
föreningen de viktigaste punktema och då beräknas kostnaden till 87 000 kr. 

Ett bidrag på 30 % blir då 26 l 00 kr. 

Beslutsunderlag 

Skrivdse från avdelnings~hef fritid Kenth Andersson, 2015-08-19 

Ansökan om investeringsbidrag från Rävemåla bygdegårdsförening 

Kultur- och fritidsutskottet § 14, 2015-05-27 

Beslutet skickas till 

Rävemåla Bygdegårdsförening 

Ekonomiavdelningen 

l Otdragsbestyrkande 2015 - 09-02 
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Bilaga KoFu § 36 2015-08 - 26 

•, 

. \; 
: :, t. . . . ~ . : J r.: 

:. ~~isÖ~n om bidrag. Kultur & fritid. 
• . . !' 

•• "? ·":· 

:, ·.Un derhålla och renovering 

Kultur och Fritid 

2015 ~o1- 2 6 . 

Rävemåla bygdegårdsförening ansöker om bidrag för att förbättra uppvärmningen i 
byggnaden .. ..Syftet är att fömya uppvärmingen med rimlig investering. 

Balcgtunden.fill .denna åtgärd på uppvärmning beror på flera orsaker: 

Med de värmesystem som films idag är det svå:tt att varma upp lokalen vid 
extremt kallt väder. Värmen räcker inte till i A~ och B-salen. 
Värm'esj~teniet består av flera individuella enheter och det blir ett ganska 
komplex system att ställa in. Detta gäller både vid evenemang och de tillfållen, på 
vintem, när lokalen står tom. 

- För att eliminera risken får frysning är det önslevilit att ha element, men så att 
säga .fi:ostvakt funktion 

- En annan vilctig orsak är att energieffektivitisera. Med en centralt styrd 
uppvärmning, på radiatorerna, kan man optimera temperaturen både vid 
.evenemalig och vid tom lokal. 

Rävemåla bygdegård har de senaste decenniema haft vru.ierande typer av uppvärmning. 
En central uppväJ;mning bestående av oljepanna användes fram till slutet på 1990-talet. 
Denna panna ersättes sedan av 4 st luft-luft pumpar. Men för att klara temperaturen i alla 
utrymmen fmns det även ett 15 tal el-radiatorer. Den fömyelse som föreslås består av 
följande: 

Del1: Nya e:ffektivru.·e·element for kök, serveringssal, B-sal, entre o toaletter. Blir liknade 
som idag, med)complettering av element i B-sal o entre. Mindre element på några ställen. · 
Ny central styrning. Luft-luft-pumpen sitter kvar i serveringssalen. 

Del2: A -salen. Inbyggda byggfläktar i de tidigare luft blås (n:ån pannan), för extra vfume 
vid kallt vädei'. Installation av två så kallade tropikfläktar i taket för att trycka ner den 
· vruma luften. Ett nytt dmperi uppe på lälctru.·en, for att motverka att den varma luften 
stannar här. QJjepannan demonteras och luftkanaler byggs igen, för att slippa kallt drag 
från galler. De två luft..:luft-pumparna sitter kvru.·. 

Del3: Två nya element i styrelserummet. Enkel styrning från entre-plan. 

De14: Ny 1uft-rluft~pU111p till källaren. Den nuvaJande fungerar inte vid nrinusgrader, går 
ej laga. En ny modemare luft-plmlp med blåsning av luft inne i stora lokalen. Kör man 
låg v änne här hela tidefi hålls hela bjälldaget och golvet i A-salen lite lätt uppvärmt 
Innan källaren Jean användas måste det till nya element här också som komplement till 
luft-pmnpen. Investering av dessa element tas i samband med att kallaren fårdigställ s. 

Med ovan beskriven projektgenomforande kommer bygdegå:t·den bli enldru.·e att hålla 
varm, avseende styrning. Vidare kanuner det vara skönare att vistas i lokalen då vfumen 
kommer vara merjämt fördelad. Det blir alltså en stor komfalt forbättring och besökal'e 
slipper frysa, svettas eller sitta i dmg. 
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Tittar man på elförbnllmingen ser man tydligt hur mycket pengar det finns att spara om 
man kan hålla nere värmen mellan uthyrningstillfållet. Med en effektivare styming och 
enklare skötsel kan temareturen sänlcas ner mellan uthyrningarna till nivåer som gö1· det 
sälcert med ftostvalcter. Att elkostnaden varierat mellan 60 000 la och 30 000 kr beror 
till stor del på vilken strategi som man styrt vätmen med. Det går sälcert att lemruna 
ytterligare lägre i energikostnad med nya effelctivare element/styrning. 

Genomforande o ekonomi enligt Del l till Del 4 enligt ovan: 

Del l: Störst kostnad på denna del. Offe1t på 51 500 ler 

Del2: (A-salen) Byggflälctar, tropikflälctar o arbete. Demontering av panna o tanlc. Köp, 
uppsättning av draperi samt ombyggnad vid varmlufts galler, 44 500 kr 

Del 3: Offert för nya radiatorer och styrning, 12 OO_D h 

De14: För luft-luft pump. Med inomhusdelen inne i lokalen berälmas kostnaden till20 
000 kr 

Summa budget: 128 000 kr 

Rävemåla bygdegårdsförening ansöker hätmed om bidrag på 3 O % för ovan 
samnianfattad modifiering av vätmen. Ansökan om bidrag skickad till Kultm & fritid. 

Rävemåla 2015-01-20 

Lars Gills j· 

Ordforande Kassör 
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Ärende nr 17 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 18 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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