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~Tingsryds 
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Kommunledningsf6rvaltningen 

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

Ärenden Hållbar ekonomi 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2015-09-28 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Detta dokument utgör sammanfattande tjänsteskrivelse för samtliga Hållbar ekonomi-ärenden 
som tas upp för politiskt ställningstagande i oktober månad 2015 i anslutning till beslut om 
budget 2016. 

Förslag till beslut 

I utredningar med förslag som tillstyrks föreslås beslutsformulering i enlighet med förslag i 
respektive utredning. 

I utredningar med förslag som inte tillstyrks föreslås foljande beslutsformulering: 
l. Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra utredningens förslag i budget 2016. 
2. Slutligt ställningstagande i frågan görs i samband med beslut om budget 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
Utredningar med planerat politiskt ställningstagande i samband med beslut om budget 2016 har 
fårdigställts och överlämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-1 O. Kommunstyrel
sen beslutade 2015-08-17 § 167 att översända utredningarna till nämnder och styrelser för poli
tiska yttranden. 

Politiska ställningstaganden i aktuella ärenden görs i oktober månad i anslutning till den poli
tiska hanteringen av budget 2016. 

Arendegång 
Genom beslut i kommunstyrelsen 2015-08-17 § 176 har tidsplan för beslut om aktuella ärenden i 
hållbar ekonomi samt budget 2016 flyttats till oktober månad 2015. Syftet var att ge tid för poli
tisk remiss till nämnder och styrelser avseende Hållbar ekonomi-ärendena, varvid nämnder och 
styrelser gavs möjlighet att lämna politiskt yttrande för de ärenden man berörs av. Dessa blir 
sedan en del av kommunstyrelsens beslutsunderlag tillsammans med utredningarna. Inläm
ningsdatum för nämnders och styrelsers yttranden till kommunstyrelsen har varit senast 2015-
09-28. 

Politiskt ställningstagande/beslut för respektive ärende kommer att ske i oktober månad. I 
kommunstyrelsen hanteras varje utredning som eget ärende. Utifrån kommunstyrelsens ställ-
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ningstagande justeras sedan kommunstyrelsens budgetförslag, vilket överlämnas till kommun
fullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige får således mö j tighet att ta ställning till hållbar eko
nomi-ärendena inom ramen för sitt beslut om budget 2016. Följande fyra utredningar/ärenden 
bör hanteras som egna ärenden i fullmäktige (medan övriga utredningar/ärenden således hante
ras i fullmäktiges budgetbeslut): 

• Borgensavgift (pkt 2.7) 
• Vårdnadsbidrag (pkt 3.9) 
• Riktlinjer för budget och redovisning (4.7) 
• Avgift för matdistribution (pkt 4.12) 

Ekonomi och budget 
l bilaga 1 framgår att den bedömda ekonomiska effekten av samtliga nu aktuella ärenden inne
bär en potentiell nettokostnadsminskning på ca 9,3 mkr för 2016. 1 några av ärendena bedöms 
full ekonomisk effekt kunna fås först 2017. Helårseffekten för 2017 och framåt är bedömd till 
en nettokostnadsminskning om ca 11,3 mkr årligen . 

De av kommunstyrelsen fastställa arbetsramarna för budget 2016 motsvarar ett resultat på -6,5 
mkr (KS 2015-05-11 § 118). Det innebär, utifrån dåvarande förutsättningar, att åtgärder i hållbar 
ekonomi omfattande minst 6,5 mkr skulle behöva vidtas för att klara balanskravet (nollresultat) 
och att vägen till fullmäktiges resultatmål om 2% (14 mkr) därmed är förhållandevis lång. 

Inför behandlingen av 2016 års budget i oktober månad sker uppdatering av bl a skattepro gnos , 
vilket kan komma att förändra ovanstående förutsättningar. För mer information om detta hän
visas till budgetärendet som behandlas i ksau 5 okt, ks 12 okt och kf 26 okt. 

Budgetramar och nämndernas budgetbeslut är upprättade utan hänsyn till förslagen/ärendena i 
Hållbar ekonomi . Justering av budgetförslag 2016 kommer istället att ske utifrån kommunsty
relsens ställningstagande i respektive ärendena vid sammanträde 2015- 1 0-12. 

Resterande utredningar enligt slutrapporten 
l bilaga 2 ges en sammanställning över resterande ärenden enligt slutrapporten inklusive tids
plan för beslut (d v s de ärenden i slutrapporten får vilka utredningsarbete pågår och som inte 
behandlas politiskt nu). Politiska ställningstaganden för dessa förväntas ske senast i samband 
med beslut om budget 2017. Fullmäktiges mål om en hållbar ekonomi ska ses för mandatperi
oden och inriktningen är således att resultatnivå om 2% samt påbö1jande av amortering av lå
neskuld ska klllma ske under budgetåren 2017-2018. Det är viktigt att dessa långsiktiga mål 
samt resterande ärenden i hållbar ekonomi beaktas redan vid ställningstagande till de nu aktuella 
hållbar ekonomi-ärendena och budgetbeslutet för 2016 . 

UtJ·edningsrappoJ·teJ· 
Utredningsrapporterna är uppställda i enhetlig mall. Konsekvenser beskrivs utifrån kommunens 
fem styrperspektiv: MEDBORGARGE-SAMHÄLLE-EKONOMI-MEDARBET ARE
PROCESS. l de fall ingen väsentlig konsekvens bedömts fi1mas i något av perspektiven har 
detta perspektiv utelämnats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen (KS 2014-04-14 §75) 
Kommunchefens slutrapport (överlämnad till KS 2015-02-09) 
Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupade utredningar (KS 2015-03-16 §73) 
Anteckningar från medborgardialog 4-6 maj 
Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska arbetsramar 2016 (KS 2015-05-11 §118) 
Kommunstyrelsens beslut om att översända utredningarna till nämnder och styrelser för politiskt 
yttrande (KS 2015-08-17 § 167) 

Materialet finns på kommunens hemsida (www.tings1yd.se). 
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Bilagor 
1. Sammanställning ärenden oktober 2015 
2. Sammanställning övriga ärenden Hållbar ekonomi 
3. Inkomna yttranden från nämnder och styrelser 150928 
4. Inkomna skrivelser från facken 
5. Anteckningar från medborgardialog 4-6 maj 2015 

Tingsryd 2015-09-28 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Hållbar ekonomi - sammanfattning BILAGA 1 

Politiskt ställningstagande oktober 2015 {budget 2016) Driftbudget l l Investeringsbudget 

Ack Ack 

nivå nivå 
tkr 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Ärende KF 

2. Minsim tillgångar, Ioimler och investeringar 

2.3.2 Intern kompensation lediga lokaler upphör -500 -500 -500 Budget2016 
2.4 Förvaltning av egna fastigheter 

2.6.2 Överföring skogens nettoavkastning i budget Budget2016 
2.7.2 Höjd borgensavgift -700 -700 -700 Eget ärende* 

3. Avgränsa lmmmunalt uppdrag 

/sänkt ambitionsnivå frivillig verksamhet 
3.1 Sommarlovsentreprenörer -140 -140 -140 Budget2016 
3.4 Inackorderingsbidrag -40 -80 -80 Budget2016 
3.5 Konsumentrådgivning -25 -50 -50 Budget2016 
3.6 Varuhemsändningsbidrag l) o o o Budget 2016 
3.8.1 Förberedande ledarprogram -100 -100 -100 Budget2016 
3.8.2 Bidrag till personalklubben -20 -20 -20 Budget2016 
3.8.3 Omplaceringstianster -300 -300 -300 Budget 2016 
3.8.4 Julklappar till personalen -200 -200 -200 Budget2016 
3.8.5 Ledigheter för tiänstemän -200 -200 -200 Budget2016 
3.9.1 Vårdnadsbidrag -600 -700 -700 Eget ärende* 
3.9.2 Pedagogisk omsorg (fd enskilda fam.daghem) 2) o o o Budget 2016 
3.10 Pedagogiska måltider avgift -1 000 -1 000 -1 000 Budget2016 

4. Anpassa ambitionsnivå till rii<Ssnitt 

samt kostnadsbesparande åtgärder 

4.4 Fritidshem -900 -1400 -1400 Budget2016 
4.5 Förskola -1600 -2 400 -2 400 Budget2016 

4.7 Ekonomisk styrning upphöra KB Eget arende 
4.8 städverksamhet -530 -900 -900 Budget2016 

4.9 Taxor bygg och miljö -1 800 -1 800 -1 800 Budget2016 

4.11 Leasingbilar o -250 -250 Budget2016 
4.12 Taxor äldreomsorg- avgift matdistr. -150 -150 -150 Eget ärende* 
4.13 Förfogandemedel i budgeten -450 -450 -450 Budget2016 

5. Tydlig prioritering av investeringar/underhåll 

5.1.1 Energisparåtgärder - reservera 5 mkr 5 000 5 000 5 000 Budget 2016 
5.2.1 Investeringar inomVA-reservera 10-12 mkr 12 000 12 000 12 000 Budget 2016 

7. Tydliga interna fokusområden 

7.1 Samverkan med andra - inventering+ möjligheter 

7.2.1 E-tjänster och it-stöd - reservera 3 mkr 3 000 3 000 3 000 Budget2016 

5-6-7 Fokusområden 

5-6-7 Prioriterade fokusområden hållbar ekonomi Budget2016 

Summa -9 255 -11 340 -11 340 20 000 20 000 20 000 

l) bedömd kostnadsminskning slutrapport -200 tkr. 
2) bedömd kostnadsminskning slutrapport -200 tkr. 

*ingår även i beslut om budget 2016 
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Hållbar ekonomi - sammanfattning 

Politiskt ställningstagande senast inför budget 2017 

l. Strukturella förändringar- veri<Samhetskvalitet före geografi OCh lokaler 

l Perspektiv tre områden 

1.1 Biblioteksverksamhet l eller högst 3 folkbibliotek 

1.2 Grundskola Minska 1-2 skolor 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Äldreomsorg 

Idrotts- och badanläggningar 

Kostverksamhet 

Fritidsgårdsverksamhet 

Samlingslokaler 

Kollektivtrafik 

2. Minsim tillgångar, Ioimler och investeringar 

2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 

2.2 Industrifastigheter 

2.3 Verksamhetslokaler 

2.3.1 Minska ytor och kostnader 5-10% 

2.3 .3 Använda befintliga lokaler el externa aktörer 

2.5 Maskin och fordonsinvesteringar 

2.6 skogsinnehav 

2.6.1 strategi ink! övervägande försäljning 

2.7 Styrning av bolag 

2. 7 .l Egenfinansiering av investeringar 

Minska l ÄBO + farre hti-områden 

Minska ytor och antal 

Minska antalet kök 

Översyn org, antal och driftsform 

Minska bidrag 

Utveckla 

Försäljning 

Försäljning 

strategi 

strategi 

Minska l mkr per år 

strategi 

Ägardireliiv 

3. Avgränsa kommunalt uppdrag/sänkt ambitionsnivå frivillig verl<Samhet 

BILAGA2 

Tidsplan 

för beslut 
(senast) 

Budget 2017 

2015-12-31 

Våren 2016 

2015-12-31 

2015-12-31 

Budget 2017 

2015-12-31 

2015-12-31 

3.2 Bidrag och sponsring __________ M_in_sk_·a_l0_-2_0_'Y<_o _____________ B_u_d.,ge_t_2_0_17'--
3.3 Gator och vägar Upphöra ensk.vägar o privata utfartsvägar Budget 2017 

3.7 Musik-och kulturskola Minska ambition/kostnad 20% 2016-04-01 

4. Anpassa ambitionsnivå tillrii<Ssnitt samt kostnadsbesparande åtgärder 

4.1 Vuxenutbildning Minska kostnad till rikssnitt Budget2017 

4.2 Politisk verksamhet Minska kostnad till rikssnitt Budget 2017 

4.3 Räddningstjänst Budget 2017 

4.6 Gymnas~~k~~la __________________________ _ 
4.1 O Undervisningstid för lärare 

----------=B-=cud~g"-'e"-'t 2=-:0.::1"-'7 
2015-12-31 

4.14 Kostverksamhet 

4.15 Personalutveckling - personalaliiviter, represenation 

5. Tydlig prioritering av investeringar/underhåll 

5 .l Energisparåtgärder 

5.1.2 Energisparprojekt 

5.2 Investeringar inom V A 

5.2.2 Investerings- och underhållsplan 

5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter 

5.4 Ökat underhåll av kommunala gator 

6. Tydliga externa fokusområden 

6.1 Skapa fler bostäder 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.1.2 Försäljning fastigheter bostadsföretagen 

6.1.3 Bilda projelilarbete med externa aktörer 

6.1.4 Inventering verksamhetslokaler som kan bli bostäder 

6.1.5 Kontorslandskap Torgg 12, bostäder Torgg l O 

6.1.6 Fler byggklara tomter 

Resurser för utveckling 

Fokus på barn och unga 

Förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg 

Fortsatt bredbandsutbyggnad 

Bästa nytta av gjorda investeringar 

7. Tydliga interna folmsområden 

7.2.2 E-tjänster och it-stöd 

7.3 Inköp och upphandling 

7.4 Kompetens inomjuridik och personalekonomi 

7.5 ED-verksamhet- samverkan och finansering 

Ta fram energisparprojekt 

Ta fram investerings- o underhållsplan 

Ta fram underhållsplan 

Ta fram underhållsplan 

Social investeringsfond 

Prio 2-4 genomförda investeringar 

strategi och plan 

Forts utv.arbete (handlingsplan) 

8. Hållbar ekonomi prioriteras ftire I{valitets- och ambitionshöjningar 
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~Tingsryds 
\!;Jl~ommun 

BILAGA 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 

Justerare 

bt\ 

§ 110 

Hållbar ekonomi 
Dm 2014/167 049 

Beslut 

l. Bam- och utbildningsnämnden godkänner och lämnar följande politiskt 
yttrande till kommunstyrelsen: 

3.4 Inackorderingsbidrag 
l. Frånläsåret 2016/17 tillämpar Tingstyds kmmnun strikt skollagen vilket 

innebär att enbrut elever som blir antagna som förstahandssökanden till 
gymnasieutbildning på kommunal gymnasieskola i annan kommun, är 
berättigade till inackorderingsbidrag fi·ån Tings1yds kommun. Detta 
också under förutsättning att det inte längre är möjligt att under 
studietiden bo kvm· hetmna. 

2. De elever som hru· påbötjat sin gymnasieutbildning (till och med hösten 
20 15) och fått inackorderings bidrag, f'ar behålla detta under resten av 
utbildningen. 

3. Skolchefen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till nytt regelverk 
enligt gällande skollag att gälla fi·ån och med läsåret 2016/2017. 

3.9.1 Vårdnadsbidrag 
l. Bmn- och utbildningsnämndens yttrande är att upphöra med 

vårdnadsbidraget fi·ån och med 2016-01-01. 

2. Beviljade, redan beslutade, vårdnadsbidrag för 2016 påverkas inte. 

3. Besparingen blir inte de beräknade 600000 kr f'or år 2016, då 
kostnaderna för förskaleplatser kommer att öka for dessa brun i befintlig 
verksamhet och vårdnadsbidrag skall utbetalas till dem som har fått 
beviljat bidrag under 2016. Nämnden gör bedömningen att det inte blir 
någon kostnadsminskning om vårdnadsbidragen tas bort. 

3.9.2 Enskilda familjehem/Pedagogisk omsorg 
l. Barn- och utbildningsnänmden uppdrar till skolchefen att anpassa 

regelverket för Pedagogisk omsorg till aktuelllagstiftning från och med 
2016-01-01. 

2. Bam- och utbildningsnänmden uppdrar till skolchefen att genomföra en 
aktiv marknadsföring till medborgarna i Tings1yds kommun om 
möjligheten att stmta Pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

BILAGA 3 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerare 

~~ ( 

§ 11 O fmisättning 

3.10 Pedagogiska måltider 
l. Barn- och utbildningsnänmdens yttrande är att nettokostnadema för 

pedagogiska måltider minskar genom att minska antalet pedagogiska 
måltider. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att fastställa 
regelverk för de pedagogiska måltiderna. Regelvedcet skall gälla från 
och med 2016-01-01. 

3. Regelverket skall utgå från att: 

personal i förskola, förskolelclass, fritidshem, lågstadium, särskola 
och grundskolans förberedelseklasser inte behöver betala för de 
pedagogiska måltiderna. 

fi·ån vårtelminen årskurs 4 och uppåt förekommer inga pedagogiska 
måltider. Vid behov får rastvakt schemaläggas i matsalen. 

fruleosten för ishockeyelever serveras inte. 

4. Nämnden beräknar kostnadsminskningen till 220000 ler. 

4.4 Fritidshem 
l. Bam- och utbildningsnänmdens yttrande är att bibehålla den 

personaltäthet som vi idag har på våra fHtidshem. 

2. Nämnden tydliggör att det inte kan ske någon kostnadsminskning inom 
den här verksamheten. 

3. Brun- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att söka de 
statsbidrag som regeringen föreslår för höjd personaltäthet och kvalitet i 
fritidshem. 

4.5 Förskola 
l. Barn- och utbildningsnä11111dens yttrande är att bibehålla den 

personaltäthet som vi idag har på våra förskolor. Nämnden tydliggör att 
det inte kan ske någon kostnadsminsirning inom den här verksamheten. 

Reservationer 

Leon Jensen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, 
forslag2. 

rt<lmgsbostyo·kandc 
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~Tingsryds 
\!)kommun 

BILAGA3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 

Bam- och utbildningsnämnden 2015-09-23 

Justerare~ 

i4J 

§ 11 O fortsättning 

Besln·ivning av ärendet 

Bam- och utbildningsnämnden har fått följande utredningar fi·ån den rorsta 
delen av rapporten "Hållbar ekonomi" på politisk remiss från 
kommunstyrelsen: 

l. 3.4 Inackorderingsbidrag 
2. 3.9.1 Vårdnadsbidrag 
3. 3.9.2 Enskilda familjedaghem/Pedagogisk omsorg 
4. 3.1 O Pedagogiska måltider 
5. 4.4 Fritidshem 
6. 4.5 F örskola 

Senast den 28 september ska bam- och utbildningsnämnden lämna sitt 
politiska yttrande på dessa utredningar. 

Majoritetens (Moderatemas och Socialdemola'atemas) forslag till politiskt 
yttrande på utredningama lyder enligt följande: 

3.4 Inackorderingsbidrag 
l. Från läsåret 2016/17 tillämpar Tingstyds kommun strilet skollagen vilket 

innebär att enbati elever som blir antagna som förstahandssökanden till 
gynmasieutbildning på kommunal gymnasieskola i annan kommun, är 
berättigade till inackorderingsbidrag från Tingsryds ko1Ill11tm. Detta 
också under förutsättning att det inte längre är möjligt att under 
studietiden bo kvar hemma. 

2. De elever som har påbö1jat sin gymnasieutbildning (till och med hösten 
2015) och fått inackorderingsbidrag, får behålla detta under resten av 
utbildningen. 

3. Skolchefen ges i uppdrag att arbeta fi·am ett förslag till nytt regelverk 
enligt gällande skollag att gälla fi·ån och med läsåret 2016/2017. 

3. 9 .l Vårdnadsbidrag 
1. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är att upphöra med 

vårdnadsbidraget fi·ån och med 2016-01-01. 

2. Beviljade, redan beslutade, vårdnadsbidrag for 2016 påverkas inte. 

Utdragsbestyrkande 
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BILAGA 3 

SANUWANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 

§ 11 O fortsättning 

3. Besparingen blir inte de beräknade 600000 h får år 2016, då 
kostnaderna för torskoleplatser kommer att öka för dessa bam i befintlig 
verksamhet och vårdnadsbidrag skall utbetalas till dem som hm fått 
beviUat bidrag under 2016. Nämnden gör bedömningen att det inte blir 
någon kostnadsminslming om vårdnadsbidragen tas bort. 

3.9.2 Enskilda familjehem/Pedagogisk omsorg 
l. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att anpassa 

regelverket får Pedagogisk omsorg till aktuelllagstiftning från och med 
2016-01-01. 

2. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att genomfåra en 
aktiv marknadsföring till medborgarna i Tingsryds kommtm om 
möjligheten att starta Pedagogisk omsorg i enskild regi. 

3 .l O Pedagogiska måltider 
l. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är att nettokostnadema fOr 

pedagogiska måltider minskar genom att minska antalet pedagogiska 
måltider. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att fastställa 
regelverk för de pedagogiska måltidema. Regelverket skall gälla från 
och med 2016-01-01. 

3. Regelverket skall utgå fi:ån att: 

personal i förskola, förskoleklass, fritidshem, lågstadium och 
särskola inte behöver betala for de pedagogiska måltidema. 

fi:ån årskurs 4 och uppåt förekommer inga pedagogiska måltider. 
Vid behov får rastvakt schemaläggas i matsalen. 

frukosten får ishockeyelever serveras inte. 

4. Nämnden beräknar kostnadsminskningen till300000 kr. 

4.4 Fritidshem 
l. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är att bibehålla den 

personaltäthet som vi idag har på våra fritidshem. 

2. Nämnden tydliggör att det inte kan ske någon kostnadsminslming inom 
den här ved<samheten. 

3. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchefen att söka de 
statsbidrag som regeringen föreslår får höjd personaltäthet och kvalitet i 
fritidshem. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!J kommun 

BILAGA3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 

§ 11 O fortsättning 

4.5 Förskola 
l. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är att bibehålla den 

personaltäthet som vi idag har på våra förskolor. Nämnden tydliggör att 
det inte kan ske någon kostnadsminskning inom den här verksamheten. 

Föreligger förslag till beslut att godkänna majoritetens yttrande och skicka 
det vidare till komtmmstyrelsen. 

MBL-information har ägt rum den 18 september 2015. Kommunal och 
Lärarförbundet har länmat in en sla'ivelse angående hållbar ekonomi och 
dess besparingar inom BUF, bilaga l. Lärrunas Riksfårhund och 
Vårdförbundet har länmat in en skrivelse angående hållbar ekonomi 3.1 O 
Pedagogiska måltider, bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
l. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll20 15-08-17 § 167, Hållbru· 

ekonomi. 
2. Maj o ritetens svar på kommunstyrelsens remiss, 2015-09-07. 
3. Skrivelse från Kommunal och Lärmförbundet, 2015-09-17, bilaga l. 
4. Skrivelse från Lärarnas Riksförbund och Vårdfårbtmdet, 2015-09-21, 

bilaga 2. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centem yrkar att nämnden bör tillmötesgå skrivelsen från Lärat11as 
Riksförbund och Vårdförbundet rörande utredning 3.1 O Pedagogiska 
måltider. Lärare i grundskolans förberedelseklasser ska ha rätt till 
pedagogiska måltider och likaså klasslärare/mentorer i årkurs 4 för de elever 
där övergången från lågstadium till mellanstadium itmebär att de byter skola. 

Ordfårande Marie Sohlberg (M) qj ournerru· sammanträdet kl.ll.00-11.1 O för 
överläggning i partigrupper. 

Moderatema och Socialdemola'atema tillmötesgår Centerns yrkande 
gällande pedagogiska måltider för lärare i grundskolans förberedelseklasser. 
Däremot yrkar de på att pedagogiska måltider för klasslärare/mentorer i 
årskurs 4 ska gälla för kommunens samtliga skolor under hösttenniilen. 
Detta skulle innebära att nämndens kostnadsminskning landar på 220000 kr. 

Utdragsbestyrkande 
10 av 57 

11



~Tingsryds 
~kommun 

.. BILAGA 3 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(20) 

Barn- och utbildningsnänmden 2015-09-23 

usterare 

.k J 

§ 11 O fortsättning 

Centem tillstyrker Moderaternas och Socialdemokraternas yrkande. 

Leon Jensen (SD) yrkat att yttrandet bör innefatta att personal på 
mellanstadiet ska ha rätt till pedagogiska måltider. 

Beslutsgång 

Ordförande Marie Sohlberg (M) lägger fi·am forslag 1 och förslag 2 till 
beslut. Förslag l innefattar Moderaternas och Socialdemoleratemas 
grundförslag, samt dems och Centen1S tillägg om pedagogiska måltider för 
lärare i grundskolans förberedelseklasser och pedagogiska måltider för 
klasslärare/mentorer i årskurs 4 under höstte1minen. Förslag 2 ilmefattar 
Moderatemas och Socialdemokraternas grundforslag samt Leon Jensens 
(SD) tillägg att personal på mellanstadiet ska ha rätt till pedagogiska 
måltider. 

Ordförande Marie Sohlberg (M) ställer forslag l och 2 mot varandra och 
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslag l. 

Beslutet sl<iclms till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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bilaga l 

Tingsryd 2015-09-17 

BUN § 

TINGSRYDS.~O.MMUN 
Bam· och uibil8fflfi'gYhämnden 
10 2015-09·-23 

Skrivelse ang hållbar elmnomi och dess besparingar inom BUF, 

Vi ser med st<!r oro på de besparingsförslag som lagt fram i hållbar 
ekonomi inom vår förvaltning. 
Det går inte riktigt ihop med det som vår regering går ut med när det gäller 
barngrupper och personaltäthet. Vi har redan fått sign~ler om hög 
belastning i våra barn grupper. Väldigt viktigt att ha en handlingsplan nu 
när vi får så många nyanlända /o.ch personalen förväntas att ta emot alla 
som behöver i sina Idasser och'barn~ ocb fritidsomsorg. Viktigt för våra 
barn l föräldrar att känna trygghet i våra skolor och barnomsorg Det 
ställer stora krav på personalen. Det rimmar dåligt att vi ska nå alla dessa 
mål som förväntas med dessa neddragningar. 
Det förslag att vi inte ska ha pedagogiska måltider är något vi starkt tar 
avstånd ifrån. Dels tappar vi det viktiga i att lära små som stora h~r vi äter 
och tar hänsyn vid matsituationer. Många barn äter inte om de vuxna inte 
äter. De stora barnen hävdar det ocl{Så.Vi har återigen ett ansvar när våra 
nyanlända kommer att få in vår matkultur så bra som möjligt. :En viktig 
stund på dagen. Problemet stannar inte där då många av våra lärare inte 
kommer att betala för att äta och ska då ha rast efter ocl{Så. Detta medför 
stora problem att pussla ihop dagarna och alla raster som sim tas ut. 
Vi hoppas att ni förstår att vi har mål och att vi är styrda av dessa i stor 
grad. Alltså viktigt att få de rätta verktygen för att kunna genomföra en 
bra ve1·ksamhet i vå1· kommun. Det ska vara attraktivt att arbeta och leva i 
Tingsryds kommun, då gäller det a,tt vi erbjuder en fullgod skola och 
.barnomsorg. Som facldiga :representanter är vi oroliga för hur mycket vår 
personal orkar. 

c-::.~~:=·-"'1 \ ( 
c::=__:;;>~C\:1~--------

Susanne Holgersson 
LärarfOrbundet 

Lärarförbundet 

.o,~&~ 
l. 

Åse Olsen 
Kommunal 
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LÄRARNAS 
RIKSFÖREUND 

bilaga -2 BUN § 110 2015B1tf92A2J3 

M ed borgartco ntoret 

· . 2o·1s ~s~ 2 -~ 
2015-09-21 Q,ti;y/ H9. oVl 

Ting§ryds Kommun 

Z015 -09- 2 1 

Y:rkamle angående Hållbar ekonomi 3.10 Pedagogiska måltider 

Skolrnat Sverige, som är ett samarbete mellan bland andra SKL, 
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket skriver: 

En bra kost som ger den energi och näring som kroppen behöver är en 
förutsättning för att en elev ska må bra, utvecklas samt orka 
koncentrera sig och prestera i skolan. Skollunchen, som bör ge ca e:h 
tredjedel av det dagliga energi- och näringsbehovet, har stor potential 
att bidra till att elevema grundlägger bra matvanor för livet; vilket i 
sin tur :fi·ämjar såvällärande soni en god hälsa, på både kort och lång 
sikt. ··: 

Det spelar dock ingen roll hur näringsriktig skolmaten är om den inte 
blir uppäten, och långt ifi:ån alla elever äter dagligen en :fullgod måltid 
i skolan. Hur eleverna äte1; påverkas av flera faktorer; matens smak 
och uppläggning, milj ön i skolrestm1rangen, vuxna förebilder, 
tillgången på godis, läsk, snabbmat etc. för att nämna några exempel. 
Dessa faktorer omskrivs inte i skollagen, men kan vara minst lika 
viktig,a att arbeta med om målet är nöj_da ocb. mätta elever. 1 

Barn- och utbildningsnämnden belyser i sitt remissvar att syftet när personal 
äter tillsammans med barnielever är att göra måltiden till ett lärande (främst 
för yngre elever) och att skapa lugn och ro. Nämnden föreslår i 'sitt yttrande 
att regelverk för de pedagogiska måltiderna som utgår fi·ån att personal i 
förskola} förskoleklass, fritidshem, lågstadium och särskola inte behöver 
betala för de pedagogiska måltiderna. Läramas Riksförbund och. · 
Våtdförbnndet ser ytterligare två personalgrupper som bör omfattas av 
pedagogiska måltider: · 

1. Lärare i grundskolans forbereclelseklass. . 
För nyanlända elever är svenska maträtter obekanta. De behöver ofta hjälp 
med att avgöra vad de kan och inte kan, t ex om de inte äter all sorts kött, 
eller har olika allergier. Deras begränsade språldmnskaper gör att det kan 
vara svält för någon som inte kärmer dem petsouligen at:t vägleda dem i 
detta. 

1 Skolmat Sverige. [Webbsida]. http://www.skolmatsverige.se/vad-ar-bra-skolmaL 
(Hämtad 2015-09-20). 
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BILAGA 3 

2. Klasslä:ra:re/mentoi·er i årskurs 4 för de elever där övergången från 
lågstadium till mellanstadhun innebär att de byter skola. 
Det är i:q.te ovanligt att elever känner sig nervösa inför att besöka en 
skolmatsal, särsldlt när de inte känner de andra eleverna eller är förtrogna 
med lokalen. Om de, åtminstone tillder höstterminen, har möjlighet att sitta 
tillsammans med en vuxen de känner, kan man förebygga att de höljar 
tmdvika skolmatsalen. 

Vi ser också en risk. för att behovet av tillsyn i skolmatsalama, som nu 
tillgodoses av personal som äter tillsammans med elevema, kommer att öka, 
om de pedagogiska måltidema minskas. 

Yrkande . 
Måltiderna för elever i förskola, förskoleklass, fritidshem, lågstadium, 
förberedelseklass, särskola och i vissa fall årskurs 4 bör vara pedagogiska. 
Den personal som äter tillsammans med elevema behöver inte betala. 

Minskningen av pedagogiska måltider bör inte leda till ökad 
arbetsbelastning för lärama. 

~------------

Ann-Mari Eriksson, Vårdförbundet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BIL6~42) ~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnänmden 2015-09-22 

Justerare 

c{' 
__ ) 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 138 Dm: 2015 0597 207 

Remissvar hållbar ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner svar på remiss, dnr 2015 0597 207, 

bilaga SBN 138. 2015. 

2. Remissvaret översänds till kommunstyrelen. 

Beskrivning av ärendet 

Carl-Hemil( Henmalm (M) går igenom majoritetens förslag till remissvar. Han 
betonar att detta är den första delen av åtgärdsförslag i arbetet med hållbar 
ekonomi, som nu ska översändas till kommunstyrelen. 

MBL-information(§ 19) har genomförts 2015-09-21. 

Beslutsunderlag 

Svar på remiss, dnr 2015 0597 207. Ärende: Uppdrag hållbar ekonomi. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) och Björn Elmqvist (C) yrkar att det framtagna 
delsvaret i arbetet med hållbar ekonomi inte skickas vidare till 
kommunstyrelsen. Istället ska alla delsvar inväntas och först därefter sändas 
vidare till kommunstyrseln. 

Carl-Henrik Henmalm (M) m fl yrkar att remissvar skickas vidare till 
kommunstyre len. 

Utdragsbestyrkande 

ff 15avf7 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

" ~LAGA3 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 7 (42) 

2015-09-22 

Justerare 
;- l ' ) 
c rtrr 

§ 138 forts 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller majoritetens förslag. 

Omröstning begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 
besluts gång: 
Ja-röst för att majoritetens förslag till remissvar skickas vidare till 
kommunstyrelsen. 
Nej-röst för Marie-Louise Hilmerssons (C) m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för majoritetens förslag till remissvar och 3 nej-röster för 
Marie-Louise Hilmerssons (C) m fl yrkande beslutar 
samhällsbyggnadsnämnden att bifalla att majoritetens förslag till remissvar 
översänds till kommunstyrelsen. 

Ja röstar Mikael Gowenius (M), Conny Söderkvist (S), Jan-Åke Cesar (S), 
Håkan Karlsson (S), Roger Rydberg (SD) och Carl-Hemik Henmalm (M). 

Nej röstar Marie-Louise Hilmersson (C), Bjöm Elmqvist (C) och Mats Wembo 
(C). 

Reservation 

Marie-Louise Hilmersson (C), Bjöm Elmqvist (C) och Mats Wembo (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Komnmnstyrelsen 
Ordförande Carl-Henrik Henmalm (M) 

~16av 
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Till: Samhällsbyggnadsnämnden 

2015-09-11 

{Dnr20150597207) 

Svar på remiss Dnr 20150597207 

Ärende: Uppdrag hållbar ekonomi 

Förslag till beslut: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget enligt 

punkterna: 2.3.2, 2.6.2, 4.8, 4.9, 5.1.1 samt 5.2.1. Yttrandet översänds till 

I<Omm unstyrelsen. 

Beslutsunderlag: 

l<ommunstyrelse 2015-08-17 § 167 Hållbar ei<Onomi. 

2.3.2 Verksamhetslokaler-intern hyreskompensation. 

SBN ställer sig positiv till att hyreskompensationen upphör i budget 2016. Om verksamheter 

lämnar lokaler måste dock kvarvarande yta vara uthyrningsbar exempelvis hel våning 

alternativt säljbar. 

2.6.2 Överföring skogens nettoavkastning i budget. 

När det gäller förslaget att nettoavkastningen i från icke tätortsnära flyttas ifrån SBN till 

centralt budgetkonto är det rimligt, eftersom skogen ägs av kommunen som helhet och att 

nämnden inte ska utnyttja detta överskott till att täcka upp eventuella underskott i 

verksamheten. 

4.8 Städverksamheten. 

SBN har inga synpunkter på att denna verksamhet ska fortsätta sin effektivisering enligt 

tidigare beslut i nämnden samt I<F. 

4.9 Taxor bygg och miljö. 

De nya taxorna innebär en 80% självförsörjning ,vilket är rimligt. Taxorna är redan beslutade 

i SBN samt i I<F. Nämnden har inga övriga synpunkter på att de ingår i Hållbar ekonomi. 

{If/f 
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5.1.1 Energisparåtgärder - reservera 5 mkr. 

SBN tycker att det är mycket bra att man ökar investeringarna i dessa åtgärder. Det är bra 

för både miljön och ekonomin. Ofta har dessa typer av investeringar dessutom korta 

återbetalningstid er. 

5.2.11nvesteringar inomVA - reservera 10-12 mlcr. 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller detta förslag och anser i övrigt att det är extremt viktigt 

att öka upp investeringstakten i VA-verken samt i rörnäten för att inte bygga upp en 

underhållsskuld till framtida generationer. Det är dessutom mycket viktigt att vi tänker på 

miljön och att vi har rent vatten även i framtiden. 

CH !f 
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~Tiru!sryds 
~Jkommu:n 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAG1(3) 

2015-09-22 

§ 325 

Svar på remiss uppdrag hållbat· ekonomi 
Dm 2015/320 SN 041 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avge följande yttranden och 
beslutsforslag för ärendena 3.6, 4.11 samt 4.12 i del l rappott 
Hållbar ekonon:ii. 

2. Beslutet föridaras ornedel b att justerat. 

Yttranden från socialnämnden 

3.6 Hemsändningsbidrag 

Förslag till beslut 
l) Kommunstyrelsen fareslår att ingen justering görs i 2016 års 

budgetförslag. 

2) Konununstyrelsen beslutar att revidera tillämpningsanvisningarna 
avseende delen "avsaknad av fardrnedel": att kommuninvånare 
som pga. ålder, sjukdom, handikapp etc. inte själv kan ta sig till 
butiken skall vara berättigad av hemsändning för vilken bidrag 

Yttrande 
Socialnänmden delar utredtungens slutsats om att ett upphörande av 
hemsändningsbidraget skulle leda till ökade kostnader inom hemtjänsten 
och på så sett leda till en nettoölming av kostnaden for kommunen. 
Socialnämnden fåmrdar den revidering av tillämpningsanvisningarna som är 
föreslagen. V år uppfattning är att enbart de söm av hälsomässiga skäl inte 
kan ta sig till en livsmedelsbutik är berättigade till hemsändning vilket 
medför att hemsändtUngsbidraget betalas ut till livsmedelsbutiken. 

Utdragsbestyrkande 
19 av 7 · [)D \:J--Oq ·--2 L 
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Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

Il? 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL BILAG~(9) 

2015-09-22 

Forts.§ 325, Dnr 2015/320 SN 041 

4.11 Leasingbilar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningama att genomföra förändrat aJbetssätt för kommunens 
leasingbilar inom den befintliga personalstyrkan. 

Yttrande 
Socialnänmden ställer sig positiva till förslaget på förändrat arbetssätt och 
organisation. Vi förordar att innan en ny 0,5 fordonssamordnartjänst inrättas 
så skall det först lllldersökas om den nuvarande personalstyrkan på 
samhällsbyggnadsförvaltningen kan klara av detta uppdrag. En förändring 
av ledigheter för ijänstemän kan medföra att arbetstid för att hantera 
samordningen av leasingbilatna skapas. 

4.12 Taxor äldreomsorgen- avgift matdistribution 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att ingen avgift för matdistribution görs i 2016 
års budgetförslag. 

Yttrande 
Socialnämnden rorordar inte att någon avgift för transport av fårdiglagad 
mat (matdistribution) införs. Många äldre lever i en ekonomiskt ansträngd 
situation och socialnämndens instälhring är att vi vill undvika 
kostnadsökningar som drabbar de·äldre då de ofta har många extra utgifter 
kopplade till sin ålder och hälsa. Matdistribution är biståndsbedömt och ges 
till de med behovet. DärfOr ser socialnänmden det som viktigt att inte göra 
det mindre attraktiv att äldre med problem att tillaga mat att ansöka om 
matdistribution då det är ett bra sätt att se till att de äldre får i sig vatierad 
och näringsrik mat. 

Utdragsbestyrkande 

20avU 
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Ti.J:umryds 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAG~@) 

2015-09-22 

Fmts. § 325, Dm 2015/320 SN 041 

Besl{rivning av ärendet 

KommunchefLaila Jeppsson och ekonomichef Daniel Gustafsson foredtog 
på kommunstyrelsen sanunanträde den 17 augusti 2015 del1 av rappmten 
Hållbar ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet tiil 
nämnder, utskott och bolag för politisk behandling med begäran om svar 
senast den 28 september 2015. Socialnämnden skall fatta beslut om 
remissvar clen22 september 2015. 

Beslutsunderlag 

Rappo1t del l Hållbar ekonomi 
Skrivelse av socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, daterad 
2015-09-07 

Beslutet sidekas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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l0/5. (2 3S 

Socialförvaltningen 

Magnus Carlberg 
Ordförande Socialnämnden 

073-506 44 95 
Magnus.Carlberg@tingsryd.se 

Svar på remiss Dnr 2014/119 041 

Ärende: del 1 rapport Hållbar ekonomi 

Förslag till beslut 

Till Socialnämnden 

2015-09-07 

(Dnr 2015/320 SN041) 

Socialnämnden beslutar att avge följande yttranden och beslutsförslag för ären
dena 3.6, 4.11 samt 4.12 i del1 rapport Hållbar ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila Jeppsson och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrog på 
kommunstyrelsen sammanträde den 17 augusti 2015 del1 av rapporten Hållbar 
ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till nämnder, ut
skott och bolag för politisk behandling med begäran om svar senast den 28 
september 2015. Socialnämnden skall fatta beslut om remissvar den 22 sep
tember 2015. 

Yttranden från socialnämnden 

3.6 Hemsändningsbidrag 

Förslag till beslut 
1) Kommunstyrelsen föreslår att ingen justering görs i 2016 års budget

förslag. 

2) Kommunstyrelsen beslutar att revidera tillämpningsanvisningarna av
seende delen "avsaknad av färdmedel": att kommuninvånare som 
pga. ålder, sjukdom, handikapp etc. irite själv kan ta sig till butiken 
skall vara berättigad av hemsändning för vilken bidrag utgår. 

Yttrande . 
Socialnämnden delar utredningens slutsats om att ett upphörande av hem
sändningsbidraget skulle leda till ökade kostnader inom hemtjänsten och på så 
sett leda till en nettoökning av kostnaden för kommunen. Socialnämnden föror
dar den revidering av tillämpningsanvisningarna som är föreslagen. Vår upp
fattning är att enbart de som av hälsomässiga skäll inte kan ta sig till en livsme
delsbutik är berättigade till hemsändning vilket medför att hemsändningsbidra
get betalas ut till livsmedelsbutiken. 

22 av 57 

1(2) 

23



BILAGA3 

2015-09-14 

4.11 Leasingbilar 

Förslag till ~eslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda för
utsättningarna att genomföra förändrat arbetssätt för kommunens leasingbi
lar iriom den befintliga personalstyrkan. 

Yttrande 

2(2) 

Socialnämnden ställer sig positiva till förslaget på förändrat arbetssätt och or
ganisation. Vi förordar att innan en ny 0,5 fordonssamordnartjänst Inrättas så 
skall det först undersökas om den nuvarande personalstyrkan på samhälls
byggnadsförvaltningen kan klara av detta uppdrag. En förändringa av ledigheter 
för tjänstemän kan medföra att arbetstid för att hantera samordningen av lea
singbilarna skapas. 

4.12 Taxor äldreomsorgen- avgift matdistribution 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att ingen avgift för matmatdistribution görs i 2016 
års budgetförslag. 

Yttrande 
Socialnämnden förordar inte att någon avgift för transport av färdiglagad mat 
(matdistribution) införs. Många äldre lever i en ekonomiskt ansträngd situation 
och socialnämndens inställning är att vi vill undvika kostnadsökningar som 
drabbar de äldre då de ofta har många extra utgifter kopplade till sin ålder och 
hälsa. Matdistribution är biståndsbedömt och ges till de med behovet. Därför ser 
socialnämnden det som viktigt att inte göra det mindre. attraktiv att äldre med 
problem att tillaga mat att ansöka om matdistribution då det är ett bra sätt att se 
till att de äldre får i sig varierad och näringsrik mat. 

Nämndens yttrande skickas till 
Kommunstyrelsen 

~~ 
Magnus Carlberg 
Ordförande Socialnämnden 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 
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socialtjansten@ti ngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds Energi AB 

l 
\ i 
~ 

§ 26 

Hållbar ekonomi 
Dm 2015.040.01/02 

styrelsens beslut 

Styrelsen har ingen eriman. 

Beskrivning av ärendet 

BILAGA3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-09-22 

·' •, 

. ; 

4(9) 

Kommunstyrelsen har överlämnat beslutsunderlag gällande hållbar ekonomi till 
nämnder, utskott och bolag för politisk behandling· med begäran om svar senast 
den 28 september 2015. 
Verkställande direktören redogör för äiend€t bl a förslaget om höjd 
borgensavgift 

.. 
•J ••. ••·• 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 167. 

Beslutet skiclms till 

Kommunstyrelsen 
TIKAB l •: • 

. .... ·'. 

Utdragsbestyrkande 
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Tingstyd 2015-09-17 

TINGSh; ·: ,.;.:; KOM}\flUf\l 

21)'1!1 "ll9 ' ~ l 

Dnr . 

TINGSRYD$u~MMUN 
Barn· och utbildningsnämnden 

Z015 -09- 1 8 

Skrivelse ang hållbar ekonomi och dess besparingar inom BUF, 

Vi ser med stor oro på de besparingsförslag som lagt fram i hålibar 
ekonomi inom vår förvaltning. 
Det går inte riktigt ihop med det som vår regering går ut med när det gäller 
barngrupper och personaltäthet. Vi har redan fått signaler om hög 
belastning i våra barngrupper. Väldigt viktigt att ha en handlingsplan nu 
när vi får så många nyanlända gch personalen förväntas att ta emot alla 
som behöver i sina klasser och l:mrn- och fritidsomsorg. Viktigt för våra 
barn l föräldrar att känna trygghet i våra skolor och barnomsorg Det 
ställer stora krav på personalen. Det rimmar dåligt att vi ska nå alla dessa 
mål som förväntas med dessa neddragningar. 
Det förslag att vi inte ska ha pedagogislm måltider är något vi starkt tar 
avstånd ifrån. Dels tappar vi det viktiga i att lära små som stora h1,1r vi äter 
och tar hänsyn vid matsituationer. Många barn äter inte om de vuxna inte 
äter. De stora barnen hävdar det också. Vi har återigen ett ansvar när våra 
nyanlända kommer att få in vår matkultur så bra som möjligt..En viktig 
stund på dagen. Problemet stannar inte där då många av våra lärare inte 
kommer att betala för att äta och ska då ha ra.st efter oc}(Så. Detta medför 
stora problem att pussla ihop dagarna och alla raster som ska tas ut. 
Vi hoppas att ni förstår att vi har mål och att vi är styrda av dessa i stor 
grad. Alltså viktigt att få de rätta verktygen för att kunna genomföra en 
bra verl{Samhet i vår kommun. Det ska vara attraktivt att arbeta och leva i 
Tingsryds kommun, då gäller det a~tt vi erbjuder en fullgod skola och 
.barnomsorg. Söm facldiga representanter är vi oroliga för hur mycketvår 
personal orlmr. 

~=-~=~ ),(, 
---------~~ 

Susanne Holgersson 
Lärarförbundet 

Lärarförbundet 

o uJ--A~ b~.!l), _ _,-~ 
Åse Olsen 
Kommunal 
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2015-09-17 

Till Kommunledningsförvaltningen 

Inför samverkansöverläggning enligt MBL, fredagen den 18 
september, förhandling ärende 8 angående Hållbar ekonomi 

DIK villlämna följande yttrande gällande 3.8.5: 

BILAGA4 

Att ta bort ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar skulle 

i realiteten innebära en lönesänkning, eftersom vi i så fall förväntas 

arbeta fler timmar per år för samma lön. Kommunen behöver för att 

få hit välmeriterad personal, bl.a. i samband med alla 

pensionsavgångar som ligger framför oss, skapa attraktivitet kring 

anställningsförmåner och löner i stället för att ta bort de incitament 

som redan finns. Detta kan vara ett sätt att lyfta kommunen som en 

intressant arbetsgivare. 

DIK yrkar på att i första hand behålla klämdagarna. Om detta inte 

·är möjligt yrkar vi i andra hand på kompensation för den försämring 

som avskaffande av ledighet vid klämdagar skulle innebära. 

~lA-_5o t\:e ~~öVl 

Ann-Sofie Bengtsson 

DIK 
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2015~09-21 

Medborgarl<ontoret 

·. ·:. · 2015 ~Of.. 2 1 
Gtö;y'/ /19 o V l 

Ting,ryds Kommun 

BILAGA4 

·-;z_-:} 
? 

Yrkande angående Hållbar ekonomi 3.10 Pedagogiska måltider 

Skolmat Sverige, som är ett samarbete mellan bland andra SKL, 
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket shiver: 

En bra kost som ger den energi och näring som hoppen behöver är en 
förutsättning för att en elev ska må bra, tltvecldas samt orka 
koncentrera sig och prestera i skolan. Skollunchen, som bör ge ca en 
tredjedel av det dagliga energi- och näringsbehovet, har stor potential 
att bidra till att eleverna grundlägger bra matvanor för livet; vilket i 
sin tm främjar såvällärande som en god hälsa, på både kmi och lång 
sikt. .. 

Det spelar dock ingen roll hm näringsriktig skolmaten är om den inte 
blir uppäten, och långt ifi:ån alla elever äter dagligen en fullgod måltid 
i skolan. Hur elevema äte1: påverkas av flera faktorer; matens smak 
och uppläggning, miljön i skolrestaurangen, vuxna förebilder, 
tillgången på godis, läsk, snabbmat etc. för att nämna några exempel. 
Dessa faktorer omskrivs inte ~ skollagen, men kan vara minst lika 
viktig?. att arbeta med om målet är nöj,da och mätta elever. 1 

Bam- och utbildningsnämnden belyser i sitt remissvar att syftet när personal 
äter tillsammans med barn/elever är att göra måltiden till ett lärande (främst 

. för yngre elever) och att skapa lugn och ro. Nämnden föreslår i 'sitt yttrande 
att regelverk för de pedagogiska måltictema som utgår från att personal i 
förskola, förskoleldass, fritidshem, lågstadium och särskola inte behöver 
betala för de pedagogiska måltiderna. Läramas Riksförbund och 
Vårdförbundet ser ytterligare två personalgrupper som bör omfattas av 
pedagogiska måltider: 

1. Lärare i grundskolans förberedelseldass. 
För nyanlända elever är svenska maträtter obekanta. De behöver ofta hjälp 
med att avgöra vad de kan och inte kan, t ex om de inte äter all smis kött, 
eller har olika allergier. Deras begränsade språldmnskaper gör att det kan 
vara svårt för någon som inte känner dem personligen att vägleda dem i 
detta. 

1 Skolmat Sverige. [W ebbsida J. http://www.skolmatsverige.se/vad-ar-bra-skolmat. 
(Hämtad 2015-09-20). 
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BILAGA4 

2. Klasslärare/mentorer i årskurs 4 för de elever där övergången från 
lågstadium till mellanstadium innebär att de byter skola. 
Det är inte ovanligt att elever känner sig nervösa inför att besöka en 
skolmatsal, särskilt när de inte kä1mer de andra elevmna eller är föltrogna 
med lokalen. Om de, åtminstone under höstte1minen, har möjlighet att sitta 
tHisammans med en vuxen de känner, kan man förebygga att de bö1jar 
undvika skolmatsalen. 

Vi ser också en risk för att behovet av tillsyn i skolmatsalama, som nu 
tillgodoses av personal som äter tillsammans med elevema, kommer att öka, 
om de pedagogiska måltidema minskas. 

Yrkande 
Måltidema för elever i förskola, förskoleldass, fritidshem, lågstadium, 
förberedelseklass, särskola och i vissa fall årskurs 4 bör vara pedagogiska. 
Den personal som äter tillsammans med elevmna behöver inte betala. 

Minskningen av pedagogiska måltider bör inte leda till ökad 
arbetsbelastning för lärama. 

~If: {)/[ ~Luvldl~k ?k 
:Ilmkor Silvudden, Lämmas Riksförbund 

Ann-Mari Eriksson, Vårdförbundet 
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2015-09-28 

Till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tingsryds kommun 

Förslaget om avskaffande av ledighet vid ldäm- och halvdagar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 2016 års budgetförslag att ledigheter upphör för 
tjänstemän i Tingsryds kommun och dess helägda bolag och stiftelser vid kläm- och 
halvdagar. 

Om ovanstående förslag till beslut genomförs så sker en lönesänkning för våra medlemmar 
som då skall arbeta fler timmar per år för samma lön. Här måste arbetsgivaren förhandla. 

Vad gäller den bedömda kostnadsminskning med 200 tkr per år kommer detta knappast att 
uppfYllas då de flesta med största sannolikhet kommer att arbeta eller eventuellt ta s k 
minusflex. 

Man underskattar många gånger det värde som personalen ser i personalförmåner. Vi vet att 
ledigheten vid kläm- och halvdagar är mycket uppskattad och vi har fått många reaktioner 
mot förslaget. Ledigheten är naturligtvis en kostnad för kommunen men den måste också 
vägas mot det värde som förmånen har i att behålla kompetent personal och att rela-ytera in
pendlande personal i en situation där konkunensen successivt ökat i många y1}cesgrupper. 

För att även :fi:amöver vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö ser vi inte detta som 
en bra lösning utan ställer följande yrkande: 

3.8.5 Personalutveclding, gåvor, ledigheter m m 

@ Kläm- och halvdagar kvarstår 

Vision förutsätter att arbetsgivaren informerar/förhandlar i de förslag/utredningar som berör 
våra medlemmar innan beslut fattas. 

'VO L'--...-Q--~ C'~ 
vonne Matiins\on 

\ision 
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Sammanställning 
Medborgardialog Urshult 4/5-2015 
Kommunal administration 

• Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! 

• Man ska undvika dyra politikerresor. 

BILAGA5 

• För mycket arbete med ny översiktsplan, hur mycket har detta kostat? Öh för mycket 
utredningar, planer mm. Ä ven många DP utreds och skjuts på framtiden. Detta kostar också 
pengar. GC-vägen är positiv, skulle passat på och lägga ner mer under den, t ex bredband, el 

mm. 

Vård och omsorg 

• Fokus måste vara kommunens kärnverksamhet vård, omsorg, skola och äldrevård. 

Men vi kan inte ha allt överallt. 

• Viktigare med skola än äldreboende på orten. 

• Man får inte minska bidrag till frivilliginstaser för mycket, därför frivilligargören jätte stor 
insats i kommunens och ge jätte mycket stöd till äldre, sjuka,m.m. 

• Hemsändningsbidrag är stöd till kund som behöver hjälp, men samtidigt stöd till ett företag. 

Det är billigare att köra ut mat än att flytta till ett äldreboende. 

Bostäder 

• Det måste finnas lägenheter och byggklara tomter. 

• Skänk bort tomter till privatpersoner som vill bygga! 

• Lätta på strandskyddet. 

• Plan för ökad inflyttning behövs. 

• Man ska ändra regler om strandskydd. Om man villlocka nya invånare kan man göra det 

genom att erbjuda sjö nära tomter. 

• Marknadsför hur mycket man kan få på landet för lite pengar (jämför huspriser stad/land) 

• Viktigt att det finns bostäder för att få inflyttare, kanske viktigare än industri- och 
företagslokaler. Kö för bostäder till Tingsryds tätmi. Ingen avgift att stå i bostadskö. I 
Tingsryd behöver det byggas lägenheter. I Urshult går det upp- och ner. Oklmi hur det ser ut i 
dagsläget. Byggkostnaden är samma i Växjö och Tingsryd. Detta är ett stort problem. 

• Nya lägenheter på Skyttegatan. 
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BILAGA5 

• In- och utpendling på ca 1500 personer. 

• HaHabro Plast, många anställda söker bostäder i Tingsryd. 

• HaHabro El, de flesta bor i Ronneby och Växjö mm. 

• Finns det tillräckligt med jobb att erbjuda i kommunen? Kanske en inflyttad familj där ena får 

jobb i kommunen och den andra i Växjö? Husen är billigare i Tingsryd, men hyror är ungefår 
samma. 

• Ny lägenheter på Skyttegatan, ca 8000 kr för en trea. 

• En två på EbbaJycke kostar ca 4000-4500 kr, sannolikt. 

• Vanligt att endast de med bostadsbidrag har råd att bo i nyproducerade lägenheter. 

• En del har övernattnings1gb i Tingsryd. 

• Svårt att flytta en med en familj idag. 

Ekonomi 

• Finns plan för ökade intäkter? 

• Lånar kommunen till bästa ränta? 

• Sälj skog, nu är det bar priser. Ska man inte behålla skog för att har utrymme för senare 

bo planering? 

• Sälj skog! 

• Vi måste fundera hur kommunen kan tjäna pengar på ett sätt som inte finns idag? 

• Ammiera först, nu är det bra ränteläget 

Fastigheter 

• Sälj fastigheter! 

• Många obebodda fastigheter i kommunen. Sid 23 i rappotien. 

Kollektivtrafik 

• Bättre kollektivtrafik. 

Enskilda vägar 

• Fortsatt kommunalt engagemang för enskilda vägar. 

Industrier och industrilokaler 

• Industrimark och industrilokaler bör finnas för den som vill satsa. 
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BILAGA5 

• Kan vi sälja av något? Ska kommunen äga fabrikslokaler? Vissa företag har råd att själv äga 

sina lokaler, kanske har vi för billiga hyror for att motivera företagare att köpa loss lokaler. 
Kan vara svårt för nya företag att ha råd med lokaler. Skillnad att endast ha lokaler för 
nystartade företag och när kommunen går in och stöttar befintliga företag. 

• Ska kommunen äga bostadsfastigheter? Kan vara viktigt ibland att kommunen visar vägen. 

• Kommunens industrisatsningar, Trensum och Nelsons Frö, är lyckade satsningar. SCA ägs av 
kommunen. Ca 40 arbetar på SCA. Affårer som Konga Bruk blir en fdrslust, kommunen har 
inga hyresförluster i befintlig verksamhet. 

Väckelsång 

• Satsa på Väckelsång med dess närhet till Växjö. 

Samarbete 

• Mer samarbete med närliggande kommuner. 

• Det är viktigt att Tingsryds kommun finns kvar över huvudtaget. Är vi kvar eller flyttar vi 

ihop med Växjö kommun. 

• Kommunsammanslagning är inte aktuellt i dagsläget. Dock är det viktigt med samverkan 
mellan kommuner. Länsgränser har betydelse. RÖK är ett exempel på samverkan. Stort 

område. 

• Turistnäringen ser inte gränser på samma sätt, men samarbetar lättar över kommun- och 
länsgränser, t ex Destination Småland, destination Asnen. 

Inflyttning 

• Om vi vill förhindra en kommunsammanslagning måste vi göra någonting mot 
befolkningsminskning genom att prioritera följande frågor: 

• locka hit barnfamiljer 

• skapa ett bra företagsklimat 

• skapa mer arbetstillfållen 

• marknadsför att kommunen har en bra infrastruktur 

• Fråga hur jobbar man om 15 år 

• Fråga hur lever man på landet om 15 år, är det mycket bättre än idag? 

• Många kommunala tjänstemän pendlar också in i kommunen. Dessa får alltid frågan om de 

vill flytta hit. 

• Alla TAlF-spelarna bor i kommunen. 
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BILAGA5 

• Viktigt med bra och attraktiva tomter. Väckelsång borde vara en pendlingsort till Växjö. 
Viktigt att skolor byggs ut när det behövs, när man bygger fler bostäder G fr Tävelsås). 

Turism 

• Kommunen måste prioritera satsning på turism, t ex Vildmarkscamping. De har över 24 000 
övernattningar per år, det skapar arbetstillfållen för hela kommunen. 

Bidrag och sponsring 

• Man måste självklart behålla lagstadgad verksamhet, men hur är det med TAIF? Man får inte 
fortsätta att subventionera T AlF så mycket från kommunens sida. 

• Punkt 3 på listan är bra. Det är bra att minska kommunens bidrag till sponsring och 
marknadsföring över huvudtaget. Vad får man för sponsring/marknadsföring? Om man köpa 
reklamskylt hos en match med T AlF, är det marknadsföring, sponsring eller stöd till en 

förening eller ett företag? 

• Bidrag och sponsring. Ska kommunen ägna sig åt detta? Bidrag till bygdegårdar, driftsbidrag 

mm (sid 22). 

Kommundelar 

• Det verkar så att i utredningen hållbar ekonomi planerar att behålla all service i centrum och 
på västra sidan. Men hur ska det bli för östra område? Ska man minimera eller ta bort delar av 
kommunal verksamhet? Det kommer även i framtiden vara väldigt svatt att hålla balansen 
mellan ekonomi och verksamhetsnivå. Jag tror inte att man kan klara sig utan skattehöjning. 

• För stor fokus vid låneskulden. Inte stirra sig blind på detta. Viktigt att tänka på 
kommunstorlek och struktur. Vissa kommuner, t ex Markaryd, har inte något 
kommunalt bostadsbolag. Kommunen har tomma lokaler. 

• Indelning i tre områden? Väst, mitt och öst. Ska vara underlag för skolor, bibliotek 
mm. Bättre att kommunen betraktas som en helhet. Sammanhållning viktigt, inte dela 
upp kommunen igen. Detta för att undvika "vi och dem". Bypolitiken har minskat på 
senare år, men kan öka igen. Trots allt korta avstånd inom kommunen. Tänka att alla 
tillgångar är gemensamma i kommunen. 

Skola 

• Det är bra att spara avseende pedagogiska måltider, men man måste hitta en mellanväg. Det 
behövs att lärare är med vid måltider, men kanske kan man minska antalet. 

• Att öka antalet barn i barngrupper på förskola eller fritids är inte realistiskt. Det vill vi inte. 

• Bra skolor i kommunen, t ex Wasaskolan. 
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BILAGA 5 

Bibliotek 

• Vi vill behålla alla biblioteker i alla byn, men kanske kan man minska öppettider. Bibliotek är 
viktigt för skolan, det måste finnas kvar. 

• Om alla små biblioteker blir skolbiblioteker och man bara har ett folkbibliotek kvar, kan man 
komplettera anbudet genom bokbussen. 

Bredband 

• Dra nytta av bredbandinvestering 

• Sälj kunskaper till andra kommuner genom föreläsningar 

Vägar 

• T ex, underhåll av enskilda vägar. Kommunen har skött detta sedan 
kommunsammanslagningen. Bra statsbidrag för detta. Inga statsbidrag finns får 
infarter. Enskilda vägar är mycket i kommunen, mer än TRY-vägar. Svårt att ta bort 
kommunens ansvar, många viljor i Vägföreningar. Svårt att få detta samarbete att 
fungera. 

Föreningsliv 

• Vatje medborgare är med i snitt 4 föreningar. Föreningar är viktigt, dessa gör att 
landsbygden lever. 

Arbete 

• Hur stor är arbetslösheten i kommunen? Inte särskilt hög. De flesta kommunboende på 
Konga Bruk har fått nytt jobb. 

• Ungdomsarbetslöshet. Många unga stannar kvar i arbetslöshet. Mindre i Tingsryds 
kommun än i riket, under 4%. Många flyttar får jobb eller studier. Lärlingsplatser kan 
vara bra föra att få ungdomsarbetslösheten. Medelålder är ca 55 år 

• Aktivitetsstöd är 3,5%, Tingsryd total siffra är ca 4% i mars 2015. 

Mat 

• Viktigt att köpa närproducerat, mycket viktigare än KRAV mm, köpa svensk 
producerat. LRF's kommungrupp är mer aktiv nu. 
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BILAGA 5 

Medborgardialog - Rävemåla 5 maj 

Kärnverksamhet 
• Det som viktigt är: vad är kommunens kärnverksamhet? Det är där vi känner mest oro; 

förslagen att minska på äldreomsorg och skolor. Det är en massa otrevliga punkter. 

• Kärnverksamheten är viktigast! 

• A v någon anledning har vi bosatt oss på landet. Därför måste vi också ha tillgång till 
basservice. Invånare vill bo ute på landsbygden. B. 38% bor utanfår tätotierna. 

• Hela kommunen ska vara attraktiv med samma nivå på alla orter: Skolor, barnomsorg, 
äldrevård, fritid, kultur samt fåreningsbidrag får ideellt engagemang. "Hela kommunen" 
är inte en motsättning mot en stark centralort. 

• Viktigt att kärnverksamheten (barnomsorg, skola, äldrevård, bibliotek) fungerar i alla 
kommundelar och först och främst i Rävemåla/ Älmeboda förstås. Prioritera detta framfår 
andra verksamheter som t.ex. TAIF och travet. Det är trevligt att de finns, men bör ej 
prioriteras. 

• Behöver det verkligen sparas så ska kärnverksamheten prioriteras först. 

skola/pedagogiska måltider 
• Hur ska TK göra generellt? Svar: höja skatten, behåll skola och äldreomsorg på otierna. 

Det är attraktivitet att ha äldreboende och skolor på alla orter, detta skapar arbetstillfällen. 
Det är inte rättvisst att ställa skolan mot äldreomsorg. Skolorna är viktiga att ha på alla 
orter i kommunen, annars flyttar folk bort, bl a barnfamiljer. Viktig att ha lite överallt, 
viktig att behålla fåreningslokaler. Ishockey och föreningslivet är viktiga för kommunen. 

• När det gäller pedagogiska måltider ska detta vara fritt, sitter lärarna med barnen ska de få 
pedagogisk måltid i alla årskurser. 

• Någon annan tycker att det i så fall ska finnas regler och krav på vad du har får uppdrag 
när du äter din pedagogiska måltid. Ska läraren exempelvis få äta bantningsdiet framför 
eleverna? 

• Någon annan tycker att lärarna behöver sin lunchrast till frid och om det bara är får att få 
lugn och ro i matsalen, skulle de pedagogiska måltiderna kunna skötas av morfar/farmor 
eller annan som inte har något annat får sig. Måste inte vara en lärare som sitter vid 
borden i matsalen, utan det behöver ju bara vara en vuxen som skapar lite ro. 

• Någon annan tycker att det i så fall är bättre att morfar/farmor finnas ute på skolplanen 
och tar hand om barnen så att pedagogen hinner få en ledighet också på sin halvtimmes 
lunchrast och inte behöver använda halvtimmen till att äta på. 

• Någon annan får känslan av att detta kan bli dyrare om vi ska ha andra vuxna som vakter. 
• AMB- kockutbildning? Iden har presenterats på KSAU. Kockskola är troligen på gång i 

Vara. AMB har inget samarbete med andra artistskolor i landet. Elever är ej skrivna i 
kommunen. 

• Mycket fin miljö och uppfårande av elever på AMB. 
• Universiteten Växjö och Kalmar samarbetar. 
• Personaltäthet i skolan och förskolan ska prioriteras 
• I rapporten ser man också att Rävemåla eller Konga ligger illa till. 1-2 skolor lägger ned. 

Dröjer lite mer i Konga för att allt ligger på ett ställe. 
- Det bör aldrig ske. Hellre fylla på med folk från Tingsryd än att lägga ned Konga. 
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• Det låter lite fult (i rapporten). Från Konga är det 13 km Rävemåla. Varfår fastnar man i 
ytterkanten? Man kan lika gärna satsa i Konga. Förstår ni vad man menar? Man kan satsa. 
Öster om Linneryd och öster om Rävemåla finns inte många barn. 

• - I Konga. Flyktingar som kräver skolgång. mer kanske det blir, de ska också tas om hand 
om. 

• - De räknas i statistiken. 
• När de är kommunplacerade. 
• - Finns inte med i statistiken. Kan inga ord. Kräver mycket insatser. Jag pratade med en 

som jobbar på förskola. Det första ord barnen lär sig, "vänta lite". Så kan man inte ta hand 
om folk. 

• - I Konga är de duktiga, på Örmoskolan. 
- Flyktingbarn går inte på bio. 40 riktigt små. 

• Jag kan inse att vår skola är för liten (Rävemåla). Upp till årskurs 3. De för små för att få 
skjuts. 

Företag 
• Våra företag borde anställa mer från kommuninvånare. Högavlönad personal tas oftast 

utifrån kommunens gränser. Vi har låg löne- och utbildningsnivå i Tingsryds kommun. 
Samverkan med andra kommuner inom spetskompetens behövs, t ex inom IFO, kan ge 
stora vinster. 

Skatt 
• Vi har suttit många gånger i sådana grupper, diskuterat hur vi vill att kommunen ska se ut 

i framtiden och gjort prioriteringar. Det finns inte så mycket att spara på. Vi borde kanske 
överväga skattehöjningen, det går inte att dra ner mer. En skattekrona ger 20 mkr då 
behöver vi inte dra ner mer i verksamheterna, men det innebär inte någon 
kvalitetsförbättring. 

• Hur mycket skulle man behöva höja skatten får att få in pengarna som saknas, 20 
miljoner? Det är inte jättestora summor som krävs, men man undrar då varfår skatten inte 
höjs. 

• Vi kan inte marknadsföra oss som en attraktiv kommun med låg skatt, men samtidigt inte 
har någon kommunal service att erbjuda, får att vi behöver lägga ner massa verksamheter. 

• För att få en bra grund att stå på så behöver gå igenom kommunens verksamheter också, 
det räcker inte bara med en skattehöjning. 

• Var lägger man pengar? Kan vi rädda kvar något genom att höja skatten? Riskeras något 
att läggas ner så kan en räddning vara att manjust höjer skatten. Är situationen tuffkanske 
man måste titta på de här möjligheterna. 

• Att minska på skolans verksamhet känns inte bra. Den är viktig for att man barnfamiljer 
ska vilja flytta hit. 

• 2 viktiga områden att bevara: 
l. Skola 

2. Vård och omsorg 

• Dessa två punkter är de högsta prioriteringarna enligt denna diskussionsgrupp. Högre 
öronmärkt skatt som riktas till just de här två områdena är viktigt, och att man satsar på 

förhöjd kvalite i dessa områden. Vi höjer skatten för att höja kvaliten i vår kommun, vilket 
i sin tur gör vår kommun attraktiv och i marknadsföring kan vi visa på att vi satsar på 
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detta. I landet ligger vi någonstans i mitten vad gäller skattenivå, vi tål en skattehöjning. 

Det kommer inte göra att folk flyttar härifrån. Folk är nog beredda att göra det for dessa 
viktiga prioriteringar. 

• Arbete med att hitta prioriteringar pågår nu sedan länge. Kanske går det inter längre och 
botten är nådd. Kanske behövs en skattehöjning. Om man skulle höja skatten med en 
krona och därigenom kunna hålla nivån skulle det var en bra lösning. 

• Öronmärka skattehöjning till skolan och äldreomsorgen 
• - En skattehöjning på 25 öre ger tre miljoner. l krona ger 20 miljoner, det är häftigt. 
• B. Största delen av kommunens inkomster är skatter. Utjämningssystemet utgör 25% - det 

är stora pengar. 

Bibliotek 
• Enligt lagstiftningen måste kommuner ha ett bibliotek i anslutning till skola. Här finns det 

en möjlighet att skära ner. T ex vi behöver inte ha bibliotek både på Dacke och W asa. Det 
räcker kanske bara med ett folkbibliotek i Tingsryd. Viktig att bibliotekslokalen används 
också till annat, bl a konferens, föreningsmöten. Med digitaliseringen kommer nya 
användningsformer, bl a läsa på nätet eller låna e-böcker. Man kan ha bibliotek i en affär, 
använda mer av bokbilen i vår glesbebyggda kommun. Vara mer tydliga i 
behovsbedömningen, strama åt, arbeta på annorlunda sätt. 

• Bibliotek. Viktigt att det finna bibliotek där det finns skola/förskola. Räcker inte med ett 
centralbibliotek i tätorten. Ska finnas i anslutning till skolan. Räcker med att skolor har 
tillgång till bibliotek, kan vara folkbibliotek, behöver inte vara särskilda skolbibliotek. 

• Bibliotek behövs inte på vatje ort. Om man lägga ner bibliotek och använder lokaler för 
någonting annat, hur mycket pengar skulle man tjäna på det? 

• -Biblioteken är också viktiga att de finns kvar i vatje tätort, tycker jag. 
• Skola och bibliotek ihop. 

Politik 
• Kostnader för politiken. Ä ven om arvodesnivå är samma som i andra kommuner har TK 

höga politiska kostnader som kanske beror på antal möten och/eller större antal 
sammanträdestimmaL Behöver man ha så många ersättare inom politiken? Inte bra när 
ersättare hoppar in, det ska vara en ordinarie politiker för bättre kontinuitet. Politisk 
verksamhet ska också vara kostnadseffektiv, samma krav som i andra kommunala 
verksamheter. 

e Politisk verksamhet: varför finns det så många politiker. Politiker ska inte ha ersättare. 
Politisk verksamhet ska vara lika effektivt som de andra kommunala verksamheterna. 
Känsla att antal politiker har minskat. 

Vägar 
• Kommunen är bra på att sköta privata utfarter, man kan nu beställa tjänster från 

gatukontoret. Hur använder vi kommunens stora väghyvel? Kan vi lägga ut kommunens 
maskiner på entreprenad, köra t ex skift med en annan kommun och tjäna pengar? Eller 
lägga ut verksamheten på entreprenad? Ta den varianten som är billigast. 

• När det gäller enskilda vägar ska de som är permanentboende och betalar skatt här ha full 
service, men vissa sträckor för de som är fritidsboende ska inte ha full service. Här rinner 
en del pengar ut. 
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• Vi som bor utmed vägarna har en overheadkostnad för att täcka även kostnaderna for 
fritidsboende. Lägg istället på en avgift på exempelvis l OOOOkr på fastigheten for 
fritidsboende for underhåll av väg. 

• Någon annan tycker att det kanske kan vara bättre att underhålla sämre for fritidsboende 
istället for att ta ut en avgift, detta eftersom de inte har samma behov som 
permanentboende. Annars blir vi oattraktiva som inflyttningskommun. 

• Enskilda vägar och utfarter. statsbidrag med ca 60%. Viktigt för en levande landsbygd att 
dessa kan skötas. Mycket sämre utan statliga bidrag. Tanken är att minska kommunens 
insats. Då minskar också statsbidragen. Därför viktigt att kommunen är med for att få 
mest utväxling av de statliga pengarna. Detta är väl investerade pengar. Systemet är 
generöst, det finns "svarta fläckar", en översyn kan behöva göras. Tidningsbärare, 
hemtjänsten, i viss mån posten är bra informationskanaler. 

• Enskilda vägar: Idag erbjuder kommunen en väldigt bra service vad det gäller enskilda 
vägar. Service ska finnas kvar. 

• Fmisatt kommunalt engagemang for enskilda vägar. 

Bostäder 
• Brist på bostäder: kommunen har byggt nya lägenheter i Tingsryd, köar finns i Tingsryd 

och i Väckelsång. Vi vet att Tingsryds företag har svåti att få kapital för att investera. Kan 
vi sälja av Kommunhusets bostäder till privata aktörer att förvalta och återinvestera i nya 
bostäder? 

• Bostäder: Kommunen ska bearbeta banken att folk får låna pengar om man vill bygga 
nytt. 

• Bostäder - Måste kunna erbjudas. 

Fastigheter/Lokaler 
• Ska kommunen äga allt vi äger idag? Vi ska äga kärnverksamheten, inte mer. Det som 

kommunen känner pengar på borde vi också behålla. Bra att sälja av en del t ex 
industrifastigheter. Viktig att ha pengar for att göra det som är sunt för kommunen. Det 
var definitivt sunt att satsa på AMB, här har ni folkets stöd! 

• Antalet invånare har minskat sedan 70-80-talet men vi har samma antal 
idrottsanläggningar och gymnastiksalar. Det blir mindre och mindre barn och ungdomar 
som spelar t ex. fotboll. Man kan minska antal lokaler och anläggningar. Tänk extra på 
simningen. När jag flyttade på 80-talet från Stockholm då slog det mig att alla här nere 
kunde dansa och simma. Och alla hade kransar på midsommar till skillnad från 
Stockholm. Simskola för barn behöver vi behålla i kommunen. Simlan ordnas tack vare 
föreningar som får driftsbidrag från kommunen. Det finns tvåårig simundervisning i 
Konga, Linneryd och Kaskad har bidragit till bättre simkunnighet. Viktigt att det inte 
försvinner bidrag till föreningar då forsvinner små viktiga och identitetsbildande saker. Vi 
kan slippa en del av bibliotek, inte ishallen. Men ishall ska vi ha. Har vi inte TAIF då har 
vi inte heller hockeygymnasiet 

• Sälj ut bostäder för att få ner skuldberget 
• Sälj ut hotellet och industrifastigheter som vi har bundit upp mycket kapital i de senaste 

åren. 
• Idrotts- och badanläggningar som hotellet, varfor inte sälja det till en privatperson? 

Idrottsanläggningar är ideella föreningar som nästan måste ha stöd. 
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• Badanläggningar. Badhuset i Linneryd. Värme från JGA. Viktigt att skolelever lär sig 
simma. Många får idag inte godkänt i idrott pga att de inte kan simma. Många arbetar 
ideellt får att badhuset ska få finnas kvar. 

• Verksamhetslokaler. Förslag att sälja Korröskulle innebära att det förlorar sin attraktion 
för turister. Kommunen ska fortsätta att ge verksamhetsbidrag till Kon·ö. Drar mycket folk 
till kommunen. Viktigt att titta över kommungränsen, vad Korrö och tex Kurrebo, drar 
turister från andra kommuner och län. Folkmusikfestivalen på Korrö drar ca 5000 kr. 

• Skulle kommunen verkligen ha köpt upp alla industrifastigheter? Där finns mycket pengar 
också. Vissa har köpts får att behålla arbetstillfällen. 

• Sälja fastigheter är ett definitivt behov får att spara pengar, att få ner belåningsgraden. 
Men det är en balansgång, får man får in hyresbetalning r kontinuerligt så är det givetvis 
en inkomst, säljs det av så blir det ju ett abrupt avslut. Vissa bör säljas, men inte bostäder. 

• Kommenen ska inte äga industrifastigheter! 
• Sidan 15. Samlingslokaler forst. Där står siffror får olika föreningar och förslaget är att 

man kan minska på. Tycker den bilden för Konga folkhets hus på 203 000 kr är felaktig, 
för det var en engångssumma för kök. 
B. I Rössmåla skola, där gör vi något nytt nästan vatje år. Nya golv till exempel. Vi har 
fått får materialkostnad. Det står inte med i rappmien, så det fattas saker. 
- Byahuset bör ju utnyttjas mer av de omkringliggande. 

• Samlingslokaler. Banta inte. 
• -Rätt siffra för Konga Folkets Hus ska vara 114 000 kr. Inte 203 000 kr. Men sen vill ju 

ha mer pengar givetvis. 
• Sälj fastigheter! Järnvägsstationerna i Tingsryd och Ryd. 

Kommunen 
• Behöver TK beställa så stora annonser i Smålandsposten? 
• Lediga klämdagar, avtalsslutande patierna har beslutat detta i kommunen. 
• Hur många anställda bor i kommunen? T AIF är ett bra exempel på att kräva att personal 

bor i kommunen. 
• In- och utpendling? Fler pendlar ut är in, sannolikt. 
• Bostäder. Kontorslandskap ökar stress och sjukskrivningar. Titta på Växjö och Il l

området. Här har man bötjat flytta därifrån. Torggatan l O är inte handikappanpassat. 
Fördel att sitta nära verksamheten. SBF har mycket externa kontakter. Medborgarkontoret 
är bra. 

• Örnen. Varfår har man byggt det böjt, mycket dyrare? Man har plockat bort en våning. 
• Befolkningen har ökat de senaste 5 åren. 
• Stort antal äldre i kommunen. Många äldre blir kvar och de yngre har flyttat. 
• Man kan gå ut i de olika verksamheterna och fråga vad man kan dra ner på. Gå in på 

djupet vad de anställda anser kan sparas på, att alla får tycka till. De besitter kunskapen 
bäst. Inte bara komma med dystra besked, utan bjud in till dialog på ett annat sätt. 

• Varfår har socialen så höga kostnader? Hur kan vi få ned de? Hur är det med kostnader får 
asylsökande? Idag finns det ett dåligt system med biståndsbedömning. I framticlem har vi 
inte råd att erbjuda samma bistånd. 

• -Samordning mellan IT och tjänster. Det står inte i paritet med att det kommer att 
försvinna tjänstemän. Man hittar inte i dokumentet (Hållbar ekonomi) att man gör en 
besparing i administrationen. Hur mycket pengar skulle det ge? 

• - Det var ute en annons till kvällens möte. Onödigt med så stor bild. Drar du ned alla 
annonser till hälften så sparar vi 300 000 kr. 
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• Att man släpper vissa verksamheter. Det är farlig utveckling. Det gör kommunen mindre 
attraktiv. 

• Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! 

Bredband 
• Fortsätt med utbyggnaden av bredband, både på landsbygden och i tätorterna. 
• Utanför Tingsryds tätort kostar bredband jättemycket pengar, detta är orättvist. 
• I kommunen har vi valt att göra bredbandsföreningar. Nu fasas detta och det kommer att 

göras av en extern pat1 istället. Enskilda vägar, det behöver inte kommunen göra. Vi kan 

bilda vägföreningar igen. Sättet att jobba med bredbandsföreningar har blivit billigare än 
om kommunen skulle gjort det. 

• Jag tycker att bredband i Konga är lika viktigt som vatten och avlopp. Bredband ska 
finnas! Vm·för händer inget med bredbandet? Det har funnits flertalet planer inom Konga, 
men vi får aldrig något besked. 

• Tätm1en i Urshult, tätorten i Tingsryd, där har det kommit bredband. 
- De har lovat bredband i Konga, men Folkets hus är enda stället som ratt. 
- Med Tingsryds kommun får man också tänka att här bor flest befolkning på landet. 
Vad gäller bredband har vi byggt ut med mest på landsbygden, men minst i tätort. 

• Ha hit fler företag. Måste finnas bredband i tätorten. 
• Bredbandsutbyggnaden är viktig. 

Kollektivtrafik 
• Kollektivtrafik är viktig, särskilt på mindre tätm1er, kl.17 går sista bussen. Det finns inget 

nattliv varken i Konga, Rävemåla eller utanför. Svåt1 att ordna aktiviteter för ungdomar 
eller för idrottslag. 

• Kollektivtrafiken. Ska byggas ut, inga indragningar ska göras. Om man bor längs vägen 
ska man kunna hoppa av där man bor. Kollektivtrafik kontra skolskjuts. Varför kan inte 
skolorna samordna en gemensam tid när man bötjar? Detta skulle underlätta för att få 
beläggning för kollektivtrafiken. Förr fanns en skolskjuts och en arbetarbuss. 

Äldreomsorg 
• Nattpatrullerna orkar inte med den belastningen som dem har. Hemtjänsten ökar för att de 

som väljer att bo bor hemma ökar i antalet. Stor skillnad i ÄO i Tingsryd och andra orter. 
Helst mindre boende med mer aktivitet. 

• Ett servicehus kan läggas ner. Större enheter ger ökad effektivitet. Viktigt att de gamla rar 
omvårdnad och att detta prioriteras. Detta måste få kosta. Vi är ett rikt land. 

• Korta avstånd i kommunen. Många äldre bor hemma, blir mycket körning för 
hemtjänsten. Många äldre vill ra plats på servicehus. Fler platser behövs. Vintertid blir 
köt1iderna längre. På en del sträckor var det innan 90 km/h, idag är det 80 km/h. Tiderna i 
slutrapporten är beräknade på hastighetsbegränsningar. 

• Äldreomsorg. Antalet äldre ökar först 2025, hemtjänst ökar också i förhållande till särskilt 
boende. Kräver Lindegården verkligen stora investeringar? Det går kanske med enklare 
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åtgärder. Många äldre vill till äldreboende, men vill vara kvar på hemorten. Många blir 
kvar hemma längre bara får att de inte får plats på äldreboende. Äldreboende är mycket 
dyrare än hemtjänst. Många äldre känner sig tryggare hemma, det finns en smärtgräns. 
Detta stämmer inte, många känner sig ensamma hemma. Enligt undersökning är 96% 
nöjda med hemtjänsten. St01i problem att larm inte fungerar. Urusel mobiltäckning på 
landet. Larm kan vara en falsk trygghet. 

• Prioritera barn och unga? Viktigt att även prioritera äldre. Vi ska inte sätta det ena mot det 
andra. Viktigt att komma ihåg de äldre som har varit med och byggt upp samhället. Båda 
sakerna är kommunal kärnverksamhet 

• Många äldre som har anhöriga i närheten vill inte vara till besvär. Det ska finnas sju 
äldreboenden i kommunen. Svårt att få ihop pengar till detta. 

• Ställ inte skolan mot äldreomsorgen. Det går inte att prioritera en av dem. 
• Om vi tänker på Konga, vår situation då tänker jag på Allhuset. Kombination skola, 

matservering, äldreboende. Alla de faktorerna är utsatta får allt. Vad händer om man 
lägger ned värdshuset? 
- Vi som bor i den trakten vi vill ha den servicen kvar. Äldreomsorg, skola och bibliotek. 
Det behövs. 
-Nu har vi klumpat ihop det i allhuset. Utspridda hade de inte överlevt. 
-Företagare som kommer hit är imponerade när de ser allhuset. 
- Varfår bygger man inte fler allhus runt om i kommunen? 
- Man skulle ha satsat mer på Allhuset. 
- Vi är rädda om Älmegården. Det vore hemskt att flytta min mamma till Tingsryd. 
- Ingen automatik att äldreboendet ska växa i Tingsryd. Tingsryd växer inte. Varför satsar 
man inte på byarna istället? Det ger arbetstillfållen. 

• Ett förslag är att utveckla allhuset. Kanske bygga ut det? 

Skog 
• Kommunen äger en del skog, mycket bundet kapital. Står det mellan att ta behålla 
• kärnverksamhet och skog, är det klart att vi väljer att behålla kärnverksamheten och sälja 

skogen. 
• Sen finns det en avkastning som fårsvinner vid försäljning. 
• Skogen måste hanteras förståndigt. 
• Lägg ner gymnasieskolan, Wasaskolan, den kostar får mycket pengar helt enkelt. Det är 

för få elever som ansöker dit. 
• Viktigare med grundskolan att den finns på alla orterna än en gymnasieskola. Jätteviktigt 

med barnen. Kan inte dra ner mer på grundskolan får då flyttar inte familjer till 
kommunen, snarare behöver skolverksamheten öka lite. 

• Någon annan vill att kommunen behåller gymnasieskolan. 
• Förbjudet att röra prioritering nummer ett med skola, äldreomsorg, bibliotek o.s.v., i alla 

fall här ute. 
• Skog. Det är alltid bra att äga skog, ger avkastning. Försäljning värmer "bara en gång". 
• Man kan tjäna pengar på skogarna, kan få in miljoner genom att avverka. Det tycker jag 

absolut. Inte nonsens utan en verklig åtgärd. Åtskillig mark finns. Men kommunen bör 
inte göra sig av med mark, ofta tätortsnära. 

• Sälj skog! 
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Kök/Mat 
• Viktigt att det finns ett kök på vatje ort, så att man inte ska behöva transportera maten mer 

än nödvändigt. 
• Vid centrala kök drabbas väldigt många när det inträffar händelser som i Ljungby. 
• Kostar mycket pengar med transpotterna och att maten står i värmhållning. 
• Tiden får värmhållningen får vissa saker hinner också gå ut innan maten når mottagarna. 
• Kosten skulle kunna bli bättre. Detta skulle t.ex. kunna ske genom annan form av 

upphandling av mat, får att nyttja det lokala. 
• Viktigt att kommunen köper lokalproducerat I alla fall svenskproducerat. Inget 

motsättning med KRAV. 25% ekologiskt är ett högt krav. 
• Viktigt att behålla tillagningsköken på servicehusen för att de gamla ska få känna doften 

av nylagad mat. 
• Matservering på ot1en. 
• Maten ska lagas lokalt. 
• Middagsgästerna enda matstället vi har. Samlingspunkt får allt. 

Konga allhus är reservkök Ifall de har smitta så går det köket in. 
Nytt kök i servicehus. Det är däremot Lindegården och Äppelgården som inte är så 
moderna. 

Ekonomi och investeringar 
• När det görs investeringar och det ska byggas och även vid renoveringar, är det oftast 

totalentreprenörer som får det hela och inga lokala företag. Skulle kunna få ner 
kostnaderna radikalt om man specificerade vatje enskild sak och låter varje enskild sak 
upphandlas. Då skulle många lokala entreprenörer kunna vara med och vi skulle få ner 
priserna. Dessutom skulle skattepengarna stanna inom kommunen. 

• Visst är det offentlig upphandling, men det har också ett mervärde lokalt. Det är viktigt 
även för den privata sektorn att hantverkare finns i kommunen får de som ska flytta hit. 

• Med tanke på att både rut och rot ska reduceras är det väldigt viktigt för våra lokala 
hantverkare att de får sina tjänster. För att denna service med olika grupper av 
hantverkare ska finnas måste den kommunala servicen med skola, äldreomsorg m.m. 
finnas i vmje samhälle. Finns inte detta kommer ett samhälle att dö ut per automatik och 
vi får inga yngre som flyttar in om det inte finns någon skola. 

• Hållbar ekonomi kommer lite för sent. För mycket investeringar med tanke på 
befolkningsnedgång. Svårt att säga nej till AMB-satsningen. Viktigt att ta hand om de 
investeringar som gjot1s. Travbanan, investering på 70 miljoner. Viktigt att denna kan 
behållas. Fokusera att det blir full verksamhet på de investeringar som gjorts. Dåligt att 
behöva avveckla. Ca l 0% i driftskostnader har man alltid på en investering. 

• Inte bara skära ner på småsaker. Detta irriterar befolkningen. Viktigt att ta större grepp 
som ger stora besparingar. 

• Vi kan få en förbättrad ekonomi. 
• En fråga: Vad är det som gör att man just nu ser detta. Det borde man sett för l O år 

sedan! 

Det bötjade med att bolagen lånade. Jag gick till kommunchefen. Vi började diskutera hur 
viktigt det är att man betalar tillbaka på lån. 
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- Det är mycket pengar: l miljard i skuld for en kommun. 
• Man är inne på att sälja ut hela TUF AB. 

- Är det realistiskt? 
En del utav det, ja. Då betalar vi våra skulder. Det ska inte konsumeras. 
- Det gäller att hitta köpare. 
Det vet vi varfor Konga Bruk lade ner. Det var några herrar i Göteborg. 
-Företaget gav miljoner i vinst. Hur man kan lägga ned en sådan tillverkning? 
- En konkursförvaltare har ingen relation 

• De summor som nämnts var enorma. 

• Sen är det travbanan som inte lyckats. 

• Sen fick de 200 000 kr. Men jag tycker T AlF; de gör mycket. 

(alla runt bordet håller inte med) 
• Ska lägga lite mer i skatt, men då tänker jag på pensionärerna. 

BILAGA5 

• Vi fick inget jobbavdrag. Den största skatt i världen för pensionärer, den finns i 

Sverige. Min man han hade haft l 000 kr mer om han hade jobbat. 

Borgensavgiften till de kommunala bolagen/stiftelserna borde kunna höjas. 
Är det någon vits med kommunala bolag/stiftelser då de ger dålig eller ingen vinst? 
Bra att möjligheten till kompletteringsbudget tas bort. 
OK att höja skatten något. 
Är kostnaderna för reklam, annonser och sponsring på en rimlig nivå? 
Mer lokal upphandling av varor och tjänster. 

Inflyttning/attraktivitet 
• Måste bötja med att möta Växjö mer, som ökar med l 000 invånare. Vad gör Tingsryd for 

att öka tillväxten? Det är tvunget annars blir vi ett öde landskap utanför Växjö. 
• Dragningskraft med bättre kommunikationer och utbyggnad av bredband. 
• Det måste göras attraktivare. Det är inte så lockande att flytta hit och bygga hus i 

kommunen om det ändå inte finns service, exempelvis skola och affår, på stället. 
• Kommunikationerna behöver bli bättre. Det går för ra bussar från for få ställen. 
• Det är svåti med kommunikationerna i de östra och västra delarna. 
• De som bor i kanterna måste också ha bra möjligheter att åka över gränsen till andra 

kommuner. 
• Det finns många attraktiva miljöer. Viktigt att lyfta detta för att locka fler att flytta in. 

Många från Tyskland och Holland tycker det är fantastiskt. LIS-planen är en del i detta. 
• Försöker man locka andra att flytta till Tingsryd än holländare genom Placement 

projektet? Det finns diskussioner sedan tidigare om att försöka titta mer på 
storstadsregionerna. Det är dock svåti i och med att många kommuner är i samma sits 
som Tingsryds kommun och marknadsför sig på samma sätt. Det är svårt att sticka ut. 

• Placement projektet är också positivt för inflyttningen, det borde fotisatt vara ett givande 
koncept att locka dem att flytta hit. Ett forslag var att ha någon kommunal tjänsteman 
som fortsätter att jobba med det projektet. 
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• Inflyttning är en av de viktigaste punkterna. Det är en ond cirkel om man hela tiden tappar 
medborgare och samtidigt behöver lägga ner verksamhet på grund av det. Att kunna 
erbjuda en god kommunal service för att det ska lockas är helt avgörande. 

• Hur gör Tingsryds kommun for att marknadsföra sig? Växjö växer enormt, men det är 
också mycket dyrare att bo i Växjö. Man kan bo mycket billigare i vår kommun. Det 
finns exempelvis tomter i Linneryd som stått tomma i 25 år. Kommunen borde bli bättre 
på att marknadsfora dessa byggnadsbara tomter. Tryck särskilt på dess bra priser i 
jämförelse med Växjös tomtpriser. Sätt exempelvis upp skyltar som visar att de finns 
tillgängliga. De har ett bra läge, och borde vara lockande. Väckelsång lyckas bättre pga. 
läget som är närmre Växjö. Sätter man även in en nattbuss så ökar det attraktiviteten. 

• Men sen är en knäckfråga, hur gör vi for att behålla ungdomarna? Jag har en i Växjö, en i 
Göteborg och en i Stockholm. Jag har frågat dem, vad var dåligt med att växa upp här? 
Men då säger de, det fanns alltid något att göra. Inget dåligt. 

• Det största problemet är bra och attraktiva tomter. Knepigt. 

• Hur ska man öka inflyttning? 
• Marknadsfora tomt- byggmöjligheter 

• Enkelt att kunna få bygglov 

• Locka med att sälja eller "skänka" bor tomterna. Locka med det 
jämförelsevis med Växjö. 

• Marknadsfora Tingsryd i alla tänkbara sammanhang. 

Positivt med hållbar ekonomi 

• Kommunen har forsökt att förmå TUF AB att sälja fastigheter. 
• Vi måste jobba med det här för att kunna få utrymme och även i fortsättningen kunna 

fånga sådana tillfållen som när AMB kom, eller andra saker som vi måste göra for att få 
pengar som vi själv kan lägga på utveckling eller underhåll av kommunala fastigheter 
som inte är bostäder. Så det är ett nödvändigt arbete, men det får inte bli så att vissa 
kommundelar känner att de inte tillhör Tingsryds kommun längre. 

• Denna fråga kan vi först svara på om några år. 
• Måste bli smidigare handläggning vid privata initiativ som gagnar kommunen. 
• Bra med arbete med hållbar ekonomi. Viktigt med prioriteringar. Ju fler beslut man kan 

komma överens om, desto mer hållbart blir det. Besluten varar då över tiden. 
• Genom genomlysningen kan man få bort kostnader som man inte riktigt vet vart de har 

gått. Det är positivt att man gör en genomlysning så man vet vad det är som äter pengar. 
• Rapporten är också positivt for att se så att man fokuserar på rätt saker, "små" 

besparingsområden blir mycket tillsammans. Sätta upp skyltar som kostar upp emot 
200 000 (hastighetssänkningar) är det nödvändigt att satsa på det? Kom som ett exempel. 

• Behövs alla tjänstemän i kommunen? Se över personalen, är all personal lagstadgat? Vilka 
tjänster kan dras in på? Detta är viktiga frågor att ställa sig tycker de i gruppen. 

Vad kan förbättras med hållbar ekonomi? 
• Se över vad som egentligen finns med under den här fliken, bidrag och sponsringsrutan. 

Genomlys dessa kostnader och se över vad det egentligen innehåller. Bredband borde 
ligga som en investering i utredningen, inte under bidrag/sponsring. 
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• Det står i rapporten att man inte kan göra något förrän man har hållbar ekonomi. När ska 
vi få det? 

Sponsring 
• Vid prioritering nummer tre, ta bmi sponsringen och behåll bidragen. Bidragen viktigast 

eftersom det går till ungdomsverksamheten och många föreningar är beroende av dessa 
för överlevnad. 

Samverkan 
• När det gäller prioritering nummer sju måste vi bli ännu bättre på att samverka med andra 

grannkommuner. Gå samman om tjänster och verksamheter. 
• Viktigt med samarbete över kommun- och länsgränser. Bredband och fiber är viktigt 

exempel. Räddningstjänsten är ett bra exempel. Mycket bränder, då är det lokala 
brandvärnet mycket viktigt. Det är en typ av besparing att inrätta brandvärn istf 
brandkårer. Första insatsperson är också viktigt. Bra med lokalkännedom som kan lotsa 
tillkommande styrkor. 

• Det behövs mer samverkan med andra kommuner. Samverkan ökar kunskap/kompetens 
och man sparar pengar. Möjliga områden for samverkan är juridik, personal, upphandling 

Föreningar, idrott och ideell verksamhet 
• Förslag att minska 10-20% av föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet prioriteras. 
• De marknadsbodar man tidigare kunde hyra av kommunen, finns inte längre tillgängliga 

som en kommunal tillgång. En liten del i sammanhanget men det påverkar att man inte 
kan fmisätta med dessa bodar för exempelvis evenemang i bygden. Vill man fortsätta 
engagera sig ideellt, så måste sådana möjligheter finnas kvar annars försvinner mycket av 
det som gör samhället levande. Förenkla får den ideella verksamheten, den behövs för att 
göra landsbygden levande. 

• Föreningslivet/ideell verksamhet är viktigt får hela samhället ska leva. 
• Prioritera hockey och fdreningslivet, inga hästar! 
• Idrottsanläggningar: Det är bara intresse får hockey som ökar, allt annat går tillbaka. Men 

man får inte plocka bort idrottsanläggningar, annars går det alltmer tillbaka. 
• Idrottsföreningar ska få bidrag, både drift och lokalbidrag. Om man dra in bidrag 

fårsvinner allt och ingen vill bosatta sig i en by utan idrottsanläggning. 
• Simskolan måste finnas kvar. 
• - Sen har vi detta med badbassängen. Att lära sig simma är inte fel. De som jobbar på 

skola och fritids tycker det är guld väti. 
• -De anställda på Volvo betalade, kan man säga. 500 kr per person. Volvo i Göteborg, 

sade ni får pengar. Man röstade om bowlinghall eller badbassäng. Detta var 1974- en 
gåva från Volvo. 

• -Men där ska vi ju säga att kommunen gjmi en bra insats 
Sen har vi en punkt. Idrottsanläggningar. Det är en viktig kärnverksamhet så att 
ungdomar har något att göra. 
Behövs det så många? 
- Fråga dem i Tingsryd vad de behöver? 
Konstgräs. Inte bra för lungorna. 
Det finns företag som lever på att sälja gräsfrö. Det måste vi gynna! Här måste man 
tänka, hela önskelistan kan man inte ha (idrottsanläggningar). 
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Konga SK har fått 50 000 kr sedan 1995. Det är en bra sänkning. 
Det är ett fantastiskt jobb de gör, två man. Vi får det nästan gratis. 50 000 kr är inga 
pengar för den planen. Men allt som finns nu kan inte vara kvar och alla kan inte säga, 
"allt måste finnas kvar överallt". 
Hade du lagt 50 000 kr och det skötts dåligt, då kanske man skulle lägga ned. Men nu är 
det en toppen anläggning, inte! Bra utväxling på pengarna. 
Det är dumsnålt att inte ge 50 000 kr. 

Kommunindelning 
• Hela kommunen ska i möjligaste mån fungera. Kanske inte helt fel att göra en geografisk 

indelning. St01i motstånd finns mot att centralisera allt till Tingsryd. Tanken är att 
verksamheterna ska spridas över kommunens yta. Tingsryd är beroende av de andra 
otierna och vice versa. 

• Vid samtal om den områdesindelning som föreslagits i rapporten såg de risken med att 
någon verksamhet kommer att läggas ner. Man uppfattar uppdelningen som en risk för att 
det blir nedläggning av skola och äldreomsorg. 

• De flesta tycker det är negativt att man förstorar områden, och drar ner på verksamhet. Det 
uppfattas som ett längre avstånd till vissa verksamheter. Samma diskussion kom när det 
gäller skolorna. Läggs något ner finns inga valmöjligheter för vilken verksamhet man vill 
ha, exempelvis möjligheten att kunna välja skola eller äldreomsorg. 

• Samhällena behöver samarbeta mer. Relationer mellan samhällena blir sämre om det blir 
nedläggning av olika verksamheter. Är fårhållandevis starka sockengränser, men man 
behöver jobba bättre över dessa gränser. 

• I uppdelningarna undrar man lite över befolkningsfårdelningen i de olika delarna, då blir 
vissa delar har fler invånare. Man måste även titta på avstånden. Det är viktigt att se så att 
det inte blir får långa sträckor exempelvis förr nattpersonal inom hemtjänsten. Det är 
viktigt att det blir hållbart för personalen. Det kostar mycket att köra långa sträckor inom 
arbetet, och det blir sårbart vid akuta larm. Ensamm·etet ökar mycket om man rar längre 
sträckor att köra. Mindre tid hos brukarna är resultatet. Arbetet blir helt enkelt mycket 
ineffektivt. 

Vad ska bevaras av det som inte behöver finnas enligt lag? 
• Bevara pedagogiska måltider åtminstone upp till högstadiet. Inom barnomsorgen måste 

det finnas. 
• Som exempel: Behövs Resursenheten? Kan det läggas ut på servicehusen? Mycket av det 

som resursen gör, gör personalen på boendena själva i och med att Resursenheten har 
begränsade öppettider. 

• När det gäller inackorderingsbidrag så behöver man skapa tydlighet i vilka som är 
berättigade till det eller inte, och se till vmje individs behov av det. 

• Vägar och gator 
• Det är inte säketi att vägsamfälligheter blir bättre. Det finns ett behov av underhåll av 

vägarna för att vår personal ska kunna ta sig fram exempelvis vintetiid. Vägarna behöver 
ändå skötas på något sätt, och det bör finnas en trygghet i att de verkligen sköts. 

Företag 
• En styrka att vi behåller ett bra företagsklimat Skola som utbildar barnen. 
• Jobb måste finnas också. Politiker kan underlätta får, men inte skaffa jobb. 
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-Måste ha ett bra fåretagsklimat Få in yngre människor. De är mycket kreativa, 
innovativa. Smittar av sig -småforetagaranda! 

• Det behövs industrimark. 

Invandring/Flyktingfrågor 
• Jag tänker att det skulle vara lättare att integrera i ett litet samhäller. Men de flyttar till 

släktingar istället i större städer. 

På 70-talet när det var arbetskraftinvandring då stannade de i Konga ett-två år, sedan flyttade 
de till Västerås. Konga var för litet. 

De har kanske bott i stora städer, Teheran, så kommer de till Ryd, får lappsjuka. 
- De har vana att sitta på cafeer. Under september - april ser man inte grannarna. Ställer sig 
frågan: Var har vi hamnat? 
- På många sätt lättare att växa som kommunen genom invandrare och flyktingar. Om de 
stannar. 
- Har de sålt sjöviksgården? Ska inte sälja till flyktingboende, sa han som äger det. 
- Idag vandrarhem och hotell. 
Mitt i Tingsryd. Det kan inte få ha flyktingboende där, för huset är avsett för affår och bostad 
Räcker inte med en kiosk i bottenplan. Överklagan kommer i så fall så det visslar om det. Det 
kräver planändringar. 

• Lite skrämmande att de packar ihop sig. Minkarna har haft det bättre som man säger, 

men vad ska man göra? 

• -Är det mycket ensamkommande som kommer till kommunen? 
En hel del, Mest yngre män. 
- Ska vara affårsverksamhet, Gamla Börjes. Ska inte det också vara affår? 
- Är det inte bättre att ha affårsverksamhet i centrum än en träffpunkt? Det släcker ned 
centrum. 
Bötjes bestämmer själva över sin lokal. 
Vad är det i stationen nu? 
Blåkläder, kommunal och LRF. 

Vision 2030 Övrigt 
- en skola i vmje ort. 

• Ska vi vara riktigt realistiska så måste vi nyansera. Vad kan vi tänka oss att släppa från 
Konga. Vad gör minst ont att bli av med? Vi ville inte bli av med något i Konga? 

Vi behöver ideella människor i Leadersydost. Folk som gör bedömningar. Kanske tre gånger 
på våren och tre gånger på hösten. Börjar framåt hösten eller bötjan 2016. Någon klok som 
sitter med där och är klok. Kan söka pengar för projekt. Kommunerna betalar in en viss avgift. 
Så får man söka pengar. 

EU pengar plus kommunen som skjuter in pengar. 
Alla fonder plus havoch vatten. 96 miljoner. Åsnen, blekingekusten, avrinningsområden. 
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- Musikskolan är viktig. 
Det har räddat många unga. 

• Fonder som är fiskevårdsbefrämjande? 

• Ja, inte som kommunen kan söka. 

• Gruppsammansättning? 

Alla kommuner i området är med. Glasriket var ett sådant projekt. Emån också. 

BILAGA5 

• Digitalisering av bion i Konga var ett projekt som godkändes med Leadermedel. 

• Hur länga sträcker sig omgången? 

2022. Man kan nog hoppa av. 
• Det var relativt byråkratiskt senast vill jag minnas med Leader. 

• Särskilt när Jordbruksverket är inblandat, till exempel när det gäller fiber. 

Rössmåla Hallaslätt fiberfårening. Sparbanken Ryd ville ge bidrag. Sedan när 
Jordbruksverket tittade på det, nära att gå miste om alltihopa. Vi fick skriva om hela ansökan. 

- Skola bibliotek, bygga ut Allhuset. 

Turism 
Turismen kräver en levande landsbygd- vi har mycket att erbjuda. Fin natur med skog och 
sjö. 
Värna om Korrö! 
Viktigt med en vettig lösning angående travbanan. 

Information 
Kommunens annonser med fårgad botten är svårlästa. 
För informationsmaterial vore det värdefullt med inläsning. 
Bra med medborgardialog och bra presentation. 

Det är viktigt att de som ska ta besluten är lyhörda för de synpunkter som kommer in! 
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Medborgardialog -Tingsryd 2015-05-06 

Investeringar 

• Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde 
man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej till. 

• AMB är bra för Tingsryd. Bostäderna är i privat ägo. Skolan, auditoriet mm äger kommun. 

Viktigt att ha klati för sig ägarförhållandena. 

• Förvånande att man hade råd att bygga ett elevboende när man har hotellet. Nu har ju AMB 
rum på hotellet, vilket är bra. 

• -Man gjorde inte tillräckligt med research när kommunen köpte Konga Bruk. All 
bakgrundsfakta var inte på bordet. 

• Det var ett fult spel på Konga Bruk. Skarn ligger på dessa personer även om det var inom 
lagens ram. 

Äldreomsorg 

• Örnen. Hur inreds de allmänna utrymmena? Det gör kommunen. De äldre bryr sig sannolikt 

inte om vem som har designat inredningen, däremot är det viktigt med folk som arbetar inom 
vården. Viktigt att tänka på att inte lyxa till boenden. Däremot att äldre känner sig trygga och 
detta gör man när det är mycket personal. 

• Örnen ger inte utökning av antalet platser. l O platser för mycket. Fler äldre blir det först 2035, 

vi har nu kommit över puckeln. Idag finns ca l O tomma platser, spridda över kommunen. 

• Kommunen måste förstå att man måste bygga olika typer av bostäder. Bygga seniorboende, 
samla lite mer service runt trygghetsboende i attraktiva platser med service. Då kan vi kanske 
minska ner antal dyra särskilda boende. Viktigt! 

Fastigheter 

• Fastigheter, varför sälja? Har man dem kvar får man intäkter. Tanken är dock att sälja 
fastigheter som det inte är någon verksamhet i. Då slipper men driftskostnader och kan betala 

av på lånen. 

• Vissa företag kan kanske köpa sina lokaler som de idag hyr av kommunen. Tingvalla 

Travsällskap äger travbanan. 

Skog 

• En ide att sälja av så mycket skog som möjligt för att betala av skulder. 

• Skogar är både vanliga skogsfastigheter och tätmisnära skogar. 

• Man ska inte sälja det som går bra och ger bra avkastning. 

50 av 57 

51



BILAGA5 

Inflyttning 

• Lansera V äckelsång och Linneryd mot bostadssökande i Växjö. Långa bostadsköer och 

tomtköer i Växjö. Skogen ger mellan 750 tkr till 1 miljon i avkastning om året. 

• Viktigt att det finns attraktiva tomter, dvs sjönära. 

• Det måste finnas lokaler och aktiviter om vi ska få folk att flytta hit. Naturen är också mycket 
viktig, särskilt för barnfamiljer. 

• Bättre marknadsföring. TK kan få större antal invånare, kanske 4-5 tusen flera, förutsatt att det 
finns bostäder och byggklara tomter. Sommarturister som bor på camping värdesätter 
Tingsryds centrum med mindre affärer, campingens närhet till havet och Köpenhamn. Vi har 
så mycket fokus på allt som är dåligt, och vi glömmer om allt som är bra i TK. I Ronneby är 
det t e x dött i centrum till skillnad från Tingsryd. Marknadsföra kommunens bättre, skapa en 
positiv bild i media! Hur kan vi få en mer positiv bild av TK? 

• Många besökare överväger att flytta till TK men har svårt att hitta bostäder. Locka in 
ungdomar och barnfamiljer. Attraktivitet det är när unga familjer vill flytta in. 

• Det är inte lätt när ungdomarna flyttat iväg. Det är så mycket som ska stämma för att man ska 
flytta tillbaka. 

• Öka invånarantalet är viktigt. AMB har riksintag. Att få folk att skriva sig i Tingsryd, då ökar 
befolkningen. 

• Vi kan inte tvinga folk att bo i kommunen. Men de som bor här träffar människor. På fest, på 
Börjes. De rör sig runt i samhället. Chefer och kommunchefen - de bor inte i kommunen. 

• Menjag kan se positivt att vi får influenser. 

Företag 

• Även viktigt att locka hit företag likaväl som boende. Företag har lyckats bra, Trensum, 
Nelsons Frö, HaHabro Plast mm. 

• Vid upphandling av tjänster/varor i TK se till för våra egna entreprenörer, särskilt vid 
byggnation, fastighetsunderhåll, livsmedel. Skapa mindre uppdelade upphandlingsområden 
och använd er av lokala resurser/mindre företag som kan sin bygd. Rätt upphandling ska vara 
prio för att ge en möjlighet för våra lokala underleverantörer och öka attraktiviteten på mindre 
orter. 

• Dela upp kommunens upphandlingar för att främja lokala leverantörer. 

• Spetskompetens behövs hos företag. Finns inte alltid inom det geografiska området. Mycket 
svårare att pendla för växjöborna till Urshult el. Tingsryd (än i den andra riktningen). 

• När det gäller etablering av Holtab, Trensum, Jitech, då har kommunen agerat. Det måste få 

kosta pengar. 
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• Grundbult för oss företagare -vi måste ha kommunen med oss. Nyetablering av verksamhet 

kostar mycket första åren. Viktigt att ha med optionssavtal som säger att efter ett tag kan man 

förvärva sin fastighet. Det är fråga om en tioårig cykel. 

• Jag menar att det är bra att det finns en möjlighet för en- eller tvåpersoners företag att hitta en 

lokal när man startar. 

Taxor 

• Taxefinansierade verksamheter, V A och renhållning. Viktigt att taxor kan bekosta underhåll 

av ledningsnätet. Ska man höja taxorna? Tingsryd ligger någonstans i mitten gällande 

taxenivåer. 

Slmtt 

• Gällande kommunalskatten ligger vi något över mitten. 

• En sak är att höja skatten. Aktieägarna får skjuta till pengar helt enkelt. Först ska vi veta att vi 

har gjmt det vi kunnat innan dess- så att vi får något för pengarna. 

• Jag tror det är bra att ni tar fram alternativt till att höja skatten. Attjämföra en skattehöjning 

med inbesparingar. 

Kommunen 

• Socialförvaltningen. Måste vara felbudgeterat när man inte kan leva på sin budget. 

Individärendena kostar mycket. Hemtjänsten är billig och brukarna är mycket nöjda. 

• TK har ca 1200 anställda och ca 500 000 000 kr i lönekostnader. Om företag skulle gå dåligt 
då skulle man se över antal anställda. Vi måste höja löner, få in duktiga chefer och 
effektivisera på ett klokt sätt. På vissa områden sliter man som djur, på vissa finns det 
potential att minska ner antal anställda. Kan man överväga underentreprenörer? Gå igenom 
områden och anställda och leta efter möjligheterna, se över personalunderlag och arbetssätt? 

• Kommunens leasingbilar: varför utnyttjar man inte arbetskontoret för att reparera? Eller för att 
göra en genomgång/besiktning innan bilarna ska lämnas tillbaka. 

• Många på kommunen skickar papper istället för att prata, ha dialog. Skicka inte brev, gör ett 

dåligt intryck! 

• Det sägs och skrivs negativt om hur myndigheterna agerar. Vi myndigheter ska ge info, vi 

äger agendan. När journalister letar upp, blir det ofta fel det fokuseras på. 

• Kommunal service är viktigt. Kom ihåg vem som betalar in- medborgarna. Prästen är till för 

folket, inte folket för prästen. 

• Nuföttiden ska jag gå via medborgarkontoret Då pratar jag inte längre med vägmästarna. 

Slussen (medborgarkontoret) inte bra. Bra tanke, men jag harsvått att se att det blivit bättre. 

• Jag hade kontakt med Jens Steinbacher och kunde besöka honom. Men helt plötsligt kom jag 

inte in, det var låst. Jag fick ringa och hålla på skitjobbigt! 
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Skola 

• Skolan går runt. Viktigt att satsa på barn och unga. Viktigt för att få dem att stanna kvar i 
kommunen. AMB kan ju bidra till detta. Vad händer när Andras C och Magnus L går i 

pension? 

• Inackorderingsbidrag betalar för elevers mat och logi. Lunchen ingår i skolpenningen. 
Riksintag?? Sannolikt betalar elever övrig man själva. 

• Barn och ungdomar är viktiga och således utbildningsfrågor. I en modern kommun måste man 
ha en utbildning som levererar bra kunskapsresultat Kvalitet i utbildningen är avgörande för 
attraktiviteten. Att behålla skolan är viktig för småorterna. Dessutom måste vi utnyttja 
befintliga byggnader på ett bättre sätt. 6-åringar ska inte åka buss till en annan ort, gränsen 
borde ligga fr o m l O år. Några barn från landsbygden åker långt. Att åka skolbuss i mer än en 
timme och i vissa fall ändå längre enkel väg är absolut inte bra (info från en mamma med två 
små barn som bor på landet i närheten av Linneryd). Undersökningar visar att små skolor har 
inte samma resurser och social utbyte som i större skolar. Emmaboda kommun satsar på 
mindre skolor. Vet vi varför och vilken kvalitet levererar deras småskolor? 

• Som förälder vill jag inte att man ska skära ner på lärmijänster och annan pedagogisk 
personal. Assistenter som behövs. Om man ska flytta till Tingsryd viktigt att ha hög standard 

på skolor. 
- Vi flyttade tillbaka för att vi trivdes så bra, skolan var bra. Bra avstånd till skolan känns 

tryggt att låta barnen cykla till skolan. 

Bibliotek 

• Bibliotek är kanske en mindre viktig verksamhet, vi kan inte ha bibliotek på alla ställen. Köpa en 
större bokbil? 

Fastigheter/Lokaler 

• Lämpligt att om några år locka AMB att köpa sina lokaler. Samma tänk som när det gäller 

industri- och verksamhetslokaler. 

• Användning av Tingsgården-bra att det blir elevboende och förskolor. 

• Möjlighet att sälja av Gränsströmska (Sandmarks) huset och Junibackens förskola. Vore bra 
om urshultsvägen kunde flyttas. 

• Ägandet. Man kan sälja bostäder och investera igen. Lagstadgade verksamheter måste vi ha. 
Kommunen behöver inte äga industrifastigheter. Bestäm vad TK vill behålla av 
industrifastigheter och sälj resten. Se över samlingslokaler och bli av med en del av dessa. Kan 
näringslivet ta över föreningslokal er? Skänka lokaler till föreningar? Söka EU-pengar till våra 
samlingslokaler? 

• Sämst offentliga lokaler finns i Tingsryd. Folkparken i Tingsryd borde jämnas med marken. 

• Tack vara ett de har starka politiker därifrån finns det byahus, och tex. Allhuset i Konga. 
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Indelning Iwmmunen 

• Tanken att dela upp kommunen i väst, mitt och öst? Detta är delvis genomfört, t ex inom 
hemtjänsten på dagen. 

• Centralisering. Invånarantalet minskar och det blir allt mindre medborgare som ska betala för 
kommunens grundservice. Vi måste bryta byapolitik för att behålla service inom större 
enheter, t ex tre delar som kommunen föreslår. Kommunsammanslagningen skedde för 40 år 
sen, vi måste ändra både marknadsföringen och sättet att tänka utifrån sju kommundelar. 
Viktigt att hålla en stark central ort. Behåller vi inte detta mot Växjö, då tappar vi mycket 
inom handel. Det går fort att köra från våra orter till en central mi. Man kan köpa ett billigt 
hus i Konga och använda resten av pengar i Tingsryd. 

• Dela upp kommunen i tre delar. Konstigt att man samtidigt ska se helheten och ha en 

uppdelning. Alla verksamheter behöver inte ha samma gränser, kan vara olika för skola, 
socialförvaltning mm. 

• Indelningen leder tanken till att man ska ha ett äldre boende, skola, bibliotek mm i vmje del. 

• Gränser för verksamheten? Hur liten kan en skola blir innan den måste läggas ner? Detta sades 
aldrig uttalat i skoldebatten. 

• Bra ide att gå över till tre kommundelar, men var noggrant med att bevara socknarnas 
identitet. Viktig att skolor finns på alla orter. Olika verksamheter kan organiseras geografiskt 
på olika sätt. 

• Tingsryd får inte bli en centraliseringskommun. Sockenråd borde arbeta med att utveckla 
identiteten att bo på landet så att det gagnar människor. Det får inte bli så att vi har en 
plutt/centralort i mitten, det borde vara ringar med bättre kommunikationer mellan orterna. 
Utnyttja Baltiklink som går numera via Tingsryd? Arbeta mer med andra 
kommunikationsmöjligheter mellan orterna. 

• . Lite bytänkande. Jag flyttade in till Tingsryd för fem år sedan. När jag pratar med Ryd, vi 

och dom. Urshult, samma sak. Det finns ingen vi-känsla! Många små orter gör fmifarande 
anspråk på att vara stora. De små orterna i Älmhult har inordnat sig. 

• Jag såg förslaget om tre områden. På något sätt är det bättre att se kommunen som en. 

• Men områdesindelning är rimligt när det gäller demografi. I Konga, Rävemåla och Linneryd 
har vi 3 äldreboenden, ska vi se det som en framtid? Det är en mil mellan Urshult och 
Tingsryd/Ryd. Är det rimligt att dela Äppelgården ena halvan till Tingsryd, andra halvan till 
Ryd? 

• Det finns en gräns för gymnasieskolan (W asa), hur liten den får blir. Viktigt att vi inte kan 
minska den mer, för då blir den för liten. 

• -Vad händer med kommunerna? När kommer kommunsammanslagningen och vad händer då? 

Bostäder 

• Viktigt att behålla det som bär sig, t ex bostadsstiftelsen. Är det rimligt att kommunen ska äga 

l 000 lägenheter? 
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• Boende och trafik. Vem som ska ordna boende? Varför bygger inte de privata aktörerna även 
vi har bostadsköar. Varför bygger inte kommunen om nya invånare ger extra bidrag? Vart ska 
man bo istället för Tingsryd? Mäklare borde marknadsföra tomter utanfört vår centralort och 
kommunen ska ordna med mer samhällstrafik på landsbygden. Vi borde ordna kommunikation 
för att öka mobiliteten både för äldre och unga. Vi behöver bygga ut någon annorlunda 
transport förutom bussar, annars kan folk inte bo kvar. 

• När det gäller bostäder. Vad har hänt med centrumplanen? Yttrande kom för 4 år sedan. Hur 

Tingsryds centrum ska utvecklas. Vad har hänt? 

Hållbar ekonomi rapporten/medborgardialog 

• Svårt att förstå hur vi kommit i denna skuldsituation? De största skulderna finns i bolagen. 

• Varför var det mycket mer folk i Rävemåla igår? Större rädsla för vad som kan hända. 

• I Rävemåla har samhällsföreningen gjort en stor drive för att folk skulle gå på 

medborgardialogen. Samhällsföreningen har lagt ut information på FB. 

• Sannolikt att man är tryggare i mitten av kommunen, i tätmien. Viktigt hur information och 
annonser är utformade. 

• Viktigt att fler kommer till evenemang som medborgardialog. Här är kanske bara l O personer. 
Hållbar ekonomi som ämne kanske inte intresserar allmänhet så mycket. När det blir skarpare 
läge kommer sannolikt fler. Vi i centralmien är inte rädda att man t ex ska lägga ner 

biblioteket. 

• Värdegrunden har lite kommit i skymundan. Ska finnas som ett moln över all verksamhet. 

• Rapporten är ett viktigt dokument för allmänheten. Här kan man få fram mycket fakta, t ex hur 

mycket lokaler finns det i kommunen? 

Ideell verksamhet/Föreningar 

• Sänka nivån på frivilliga verksamheter? Många bäckar små kan ge resultat. Bidrag och 

sponsring. Föreningsbidrag. Det finns väldigt mycket lokaler i kommunen, bygdegårdar, 
gymnastikssalar. Viktigt att dessa används. Föreningar är mycket viktiga för kommunen och 
en levande landsbygd. 

• Ungdomsverksamhet är viktig inom alla sektorer, idrottsföreningar, fritidgårdar mm. Viktigt 

att locka ut unga på aktiviter. Geo-cash är ett bra exempel på modern digital verksamhet och 
uteverksamhet Breda satsningar inom idrott är viktigt. 

• Föreningar: Fotbollsföreningar har inte tillräckligt underlag, måste samarbeta med varandra 
för att få ihop ett ungdomslag. Viktigt med duktiga föreningar inom olika intresseområden, 
detta lockar invånarna. Stöd till föreningslivet borde prioriteras, bra för attraktivitet. Kan 
näringslivet hjälpa till med bidrag till föreningar? Viktigt att kommunala verksamheter känner 
till vilka resurser finns på småmier och använder dem. Vi måste utnyttja engagemang som 
finns lokalt och hjälpa varandra: företag, näringsliv, föreningar, kommunen. 

• Tingsrydsborna har inte varit samhällsengagerade. Mycket mer engagemang i Väckelsång och 
i Urshult, det är oftast starkare i byarna än i Tingsryd. 
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• Det finns engagemang i grupperingar, men inte samlat i samhället. 

Sponsring 

• Skillnad mellan bidrag till föreningar och sponsring. T AlF har nytt avtal. T AlF får sponsring 

från kommunen och flera av bolagen i kommunen. Viktigt med transparens vad gäller 

sponsring. Driften av ishallen kan sannolikt effektiviseras. Många ideella krafter i T AlF och 

alla föreningar. Måsta man ha all anställd personal i ishallen? Vissa arbetsuppgifter får inte 

utföras av ideella krafter. Drygt 50 arbetar ideellt vid vmje matchtillfålle. 

• Kulturverkstan får 3,5 milj per år av kommunen. Det är en ekonmisk förening som inte betalar 
hyra eller underhåll mm. Detta är märkligt. 

Ekonomi 

• Frigöra kapital. Dyrt att låna pengar, bankerna ställer inte upp. Markaryd sålde allt till det privata, 
det är kanske en bra modell, värt att undersöka. Kan vi sälja vissa tillgångar för att bötja 
investera? Det går inte att sälja vissa byggnader, t ex Rävemåla skola. Men vi kan sälja en del av 
kommunens skog för att ta ner skulderna. Omfokusering för att vara hållbart. 

• Sparbanken Eken har avsatt 300 tkr till försköning i Rävemåla (runt rundellen). Hur går det med 
detta ärende? Kring detta projekt kunde vi samarbeta med TK och lokala krafter. 

• I rapporten är det bara fokuserat vid utgiftssidan. Fara är att vi får tappar 1 00 istället för att vinna 

100. 

Upphandling 

• Man handlar upp tjänster för 150 och 300 miljoner. Hur mycket handlas lokalt? Det måste gå 

att skriva upphandlingar och dela upp det i mindre delar. 

Samarbete 

• Jag ser framför mig mer samarbete med tillväxtmotorerna. Växjö framför allt, men kanske 

också Karlshamn. Hade jag inte service här hade jag nog flyttat till Växjö. Kommunikation till 
tillväxtmotorerna är viktigt. 

• Det finns kanske fler samarbeten vi kan göra förutom räddningstjänst. Det är inte långt till 

Vä)\jö. 

Bredband 

• Vi får inget bredband. ADSL finns nu. Vad har vi för bereskap när det inte fungerar längre? 

Bredband viktigt för att folk ska bosätta sig på landet och kunnajobba därifrån. 

Skog 

• Orolig för att sälja ut. Långsiktigt sämre. Som att pinka i byxorna- om skogen säljs. Jag ser 

att man i rapporten har med detta med högre avkastningskrav på kommunens industribolag. 

Hade vi inte haft trappstegshyror för bolag (när jag jobbade) så hade det inte fungerat. 
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Turism 

• Turismen är till för alla. Där det finns turism där finns även handel och service. Tjänstemännen 
ska inte fördröja beslut kring besöksnäringen. Jag har väntat i 6 år på en detaljplan, vilket är 
oacceptabelt, blev lovad inför vmje säsong. Företagen ska betala själva för tjänsten, man måste 
värna om företagen. Kommunen måste följa lagen, men rykten går att tjänstemän är nitiska. Man 
kanske ska föra bättre dialog, hjälpa företagarna att de inte hamnar i problem med lagen, föregå 
med råd. Förändra sättet att umgås med företag. Man ska spela med och skapa förståelse. 

Strandskydd 

• Om akademiker ska flytta hit - en sak är om man hade lättat på strandskyddet och låtit folk 
bygga längs Tiken. De tjänar bra och kanske inte kan hitta den typen av boende i staden. 
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