
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare unclenättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Patrick Ståhlgren 

3. Delårsrapport 2 2015 

4. Information om ärendena och beslutsgången inom 
hållbar ekonomi 

5. Hållbar ekonomi - intern kompensation lediga 
lokalet upphör 

6. Hållbar ekonomi - förvaltning av egna 
fastigheter 

7. Hållbar ekonomi- överföring skogens 
nettoavkastning i budget 

8. Hållbar ekonomi- höjd borgensavgift 

9. Hållbar ekonomi - sommarlovsentreprenörer 

10. Hållbar ekonomi- inackorderingsbidrag 

11. Hållbar ekonomi - konsumentrådgivning 

12. Hållbar ekonomi- varuhemsändningsbidrag 

13. Hållbar ekonomi - förberedande ledarprogram 

14. Hållbar ekonomi - bidrag till personalklubben 

15. Hållbar ekonomi- omplaceringstjänster 

Föredragande 
tjänsteman 

DG,.DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

DG,DaG 

Anteckningar 



16. Hållbar ekonomi- julklappar till personalen DG,DaG 

17. Hållbar ekonomi- ledigheter för tjänstemän DG,DaG 

18. Hållbar ekonomi -vårdnadsbidrag DG,DaG 

19. Hållbar ekonomi- pedagogisk omsorg (f d DG,DaG 
enskilda familjedaghem) 

20. Hållbar ekonomi - pedagogiska måltider avgift DG,DaG 

21. Hållbar ekonomi- fritidshem DG,DaG 

22. Hållbar ekonomi - förskola DG,DaG 

23. Hållbar ekonomi - ekonomisk styrning upphöra DG,DaG 
KB 

24. Hållbar ekonomi - städverksamhet DG,DaG 

25. Hållbar ekonomi- taxor bygg och miljö DG,DaG 

26. Hållbar ekonomi -leasingbilar DG,DaG 

27. Hållbar ekonomi -taxor äldreomsorg, avgift DG,DaG 
matdistribution 

28. Hållbar ekonomi - förfogandemedel i budgeten DG,DaG 

29. Hållbar ekonomi- energisparåtgärder, DG,DaG 
reservera 5 mkr 

30. Hållbar ekonomi - investeringar inom V A, DG,DaG 
reservera 10-12 mkr 

31. Hållbar ekonomi - samverkan med andra, DG,DaG 
inventering och möjligheter 

32. Hållbar ekonomi- e-tjänster och IT -stöd, DG,DaG 
reservera 3 mkr 

33. Hållbar ekonomi- prioriterade fokusområden DG,DaG 
hållbar ekonomi 

34. Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten DG,DaG 
Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen 
Kurre bo 



35. Inrättande av två nya tjänster vid individ- och DG,DaG 
familjeomsorgen 

36. Budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan DG,DaG 
2017-2018 

37. Uppdrag om genomlysning av kommunens 
organisation 

38. Försäljning av fastigheten Tingsryd 4:95 till 
Tingsryds industristiftelse 

39. Förslag till Policy för god etik i Tingsryds GL 
kommun 

40. Mottagande av skuldförbindelse från Tingsryds GL 
kommunföretag AB 

41. Kvittningsemission och ändring av GL 
bolagsordning Tingsryds kommunföretag samt 
ändring av bolagsordning Tingstydsbostäder AB 

42. Kommunövergripande kontrollmål för år 2016 inom 
intem kontroll för Tingsryds kommun 

43. Politiskt ansvar för kollektivtrafikfrågor m.m. samt 
åtenappoliering 

44. Remissvar Regionala kompetensförsötjningsstrategi 

45. Yttrande över rappoli, Bästa möjliga missbruks- och 
beroendevård i Kronobergs län 

46. Motion om att installera Skype 

47. Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 

48. Hemställan angående ändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning 

49. Försäljning av fastigheten Vinkeln 2 i Tingsryd 

50. Taxeändring gällande ytvattenvärme mm i 
miljötaxan 

51. Atenapportering av kurser och konferenser 



52. Kommunledningsförvaltningen infmmerar 

53. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2015-09-21 och 
2015-10-05, enligt personalutskottet från 
sammanträdena 2015-09-14 och 2015-09-28 samt 
enligt kultur- och fritidsutskottet från sammanträdet 
2015-09-23. 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

n~ 
~Jgen Wijk 
\Jkreterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



III III 

Arende 37 

Uppdrag om 

genomlysning av 

kommunens 

organisation 

1



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

§ 294 

Uppdrag om genomlysning av kommunens organisation 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Laila Jeppsson att begära in 

offerter med följande innehåll: en genomlysning av kommunens verksamhet 
inklusive den politiska verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson och kommunfullmäktiges 

presidium, ordförande BrittaLunden (S), l :e vice ordförande Kenneth Görtz 

(M) och Marie-Louise Hilmersson (C) har lämnat in skrivelser med begäran 

om att offerter ska tas in för en genomlysning av kommunens organisation. 

Behovet har aktualiserats av utredningarna inom arbetet med hållbar 

ekonomi och mot bakgrund av de senaste näringslivsrakningarna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 2015-09-17 
skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, inregistrerad 2015-09-18 

(\ 
'l 
F~ 

l Utdragsbestyrkande 
2



Bilaga Ks Au § 294 2015-09-21 

Mikael Jeansson 
Ordf Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun 
Box88 

Tel: 0477-44111 
Tel mob: +46 70-536 03 37 

E-post: mika
el.jeansson@tingsryd.se 

Hemsida: www.tingsryd .se 

Förs lag till beslut: 

2015-09-17 

Att ge kommunchefen i uppdrag att begära in offerter med uppdraget: En ge
nomlysning av kornmunens verksamhet inklusive den politiska verksamheten. 

Bakgrund 

l samband med en utbildning av nya ledamöter i kommunal nämndadministrat
ion av Axel Danielsson har frågan om vi organiserar oss på rätt sätt och om vi 
gör rätt saker aktualiserats. Frågan har även varit aktuell inom ramen för arbetet 
med Hållbar ekonomi. Denna utredning är under behandling och den första de
len av beslut skall tas i fullmäktige i oktober 2015. Denna utredning är väldigt 
väl genomarbetad med ett bra underlag för beslut. 

Den senaste veckan har två undersökningar presenterats, Svenskt näringslivs 
Näringslivsbarometer och Sveriges kommuner och landstings undersökning 
Insikt. Båda dessa pekar på klara förbättringsområden avseende kommunens 
service gentemot företagen i Tingsryds kommun. l samband med diskussioner 
kring vad vi som offentlig aktör behöver göra har frågan om en extern genom
lysning av verksamheten åter blivit aktuell. 

Därför vill undertecknad ge uppdraget till kommunchefen Laila Jeppsson att 
begära in offerter med frågeställningarna: är vi rätt organiserade och gör vi rätt 
saker? Omfatt"fifngen skall vara hela kommunen inklusive den politiska verk-
samhet~ /

7 

. 

//// . 

~/ 
Mikael Jeansson 
Kommunstyrelsen ordförande 

1(2) 

Tingsryds lwmmun 
()L\ Bmc 88 

tA-- cYJ~ 362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan i2 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vJC) 0477 3"13 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunfullmäktige 

·-·~ --·· 

' :.<~ ~WMMUN 

2015 "09°· 1 8 o < / 

i!nr Q 0/V 
/ 

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar kommunstyrelsen att snarast utreda 

itjänstemannaorganisatiori~ern Hl'lom Tingsryds kommun av extern konsult eller 

extern utredare inom arbetet med hållbar ekonomi. 

Tingsryd 2015 0916 

Brita Lunden Fullmäktiges ordf. 

Kenneth Görtz l:st vice ordf. i komminfullmäktige 

Marie-louise Hilmersson 2:dre vice ordf. i kommunstyrelsen 

Kenneth Gärtz 

4
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Arende 38 

Försäljning av 

fastigheten Tingsryd 

4:95 till Tingsryds 

i n d u s t r i s t i f t e l s e 

5



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 39 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 338 

Försäljning av fastigheten Tingsryd 4:95 till Tingsryds 
industristiftelse 
2015/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 att köpa fastigheten Tingsryd 
4:95 (KF§ 147, 2015-09-28) med inriktning om att överlåta fastigheten till 

Tingsryds industristiftelse under 2015. Industristiftelsen har godkänt 
överlåtelsen och en överenskommelse om priset for överlåtelsen är gjord. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 147, 2015-09-28 
Tingsryds industristiftelse § 21, 2015-10-02 

l Utdragsbestyrkande 
6



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Överlåtelse av fastigheten Tingsryd 4:95 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner överlåtelse av fastigheten Tingsryd 4:95 i enlighet med 
bifogat överlåtelseavtaL 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 §147 att förvärva fastigheten Tingsryd 4:95 
med inriktning att överlåta fastigheten till Tingsryds Industristiftelse under 2015 (KF 
2015-09-28 §147). Tingsryds Industristiftelse har godkänt överlåtelsen av fastigheten 
och en överenskommelse om priset för överlåtelsen är gjord. 

Ärendets beredning 
Inriktningsbeslut om överlåtelse har tagits av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Bifogat finns beslut från kommunfullmäktige, beslut från Tingsryds Industristiftelse 
samt överlåtelseavtaL 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryd 2015-10-02 

Enligt uppdrag från kommunstyrelsens ordförande 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

7



Tingsryds Industristiftelse SA~NTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid 

Beslutande 

vriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 
Plats och tid 

Under-
skrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Unelerskrift 

Sammanträdesdatum 

2015-10-02 

Sammanträdesrummet på Torgatan l O, Tingsryd 
Id 14.30 -16.30 

Mikael J eansson, ordförande 
Jan-Åke Cesar 
Lennmi Fohlin 

Jan-Olof Ohlsson, kamrer 
Thomas Mattsson, V d 

Jan-Åke Cesar 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Datum då 
anslaget tas ned 

Utdragsbestyrkande 

Paragraf § 20- § 24 

8



Tingsryds Industristiftelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-02 

§ 21 

Överlåtelseavtal gällande fastigheten Tingsryd 4:95. 

Tingsryds Industristiftelse har fått en förfrågan från Tingsryds Kommun att 
överta fastigheten Tingsryd 4:95, travbanan. 

Föreligger förslag på överlåtelseavtal (bilaga 2) med Tingsryds kommun, 
avseende försäljning av fastigheten Tingsryd 4:95, travbanan. 
Ordförande och verkställande direktören lämna en redogörelse för avtalet. 

Köpesumman för fastigheten uppgår till 8 900 000 kr. 
Tillträde sker 2015-11-01. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal (bilaga 2) med Tingsryds 
kommun avseende fastigheten Tingsryd 4:95. 

Utdragsbestyrkande 

2 (5) 

9



ÖVERLÅTELsEAVTAL 

l. Säljare 

Tingsryds kommun, org.nr. 212000-0621, adress Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan kallad 

Kommunen. 

2. Köpare 

Tingsryds Industristiftelse, org.nr. 829500-4264, adress Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan 

kallad stiftelsen. 

3. Överlåtelseobjekt och köpeskilling 

Kommunen överlåter till Stiftelsen fastigheten Tingsryd 4:95 för 8500000 kr (åttamiljo

nerfemhundratusen) kronor. Fastighetsutdrag bifogas som Bilaga l. 

Kommunen överlåter till Stiftelsen samtliga sina maskiner och inventarier, Bilaga 2, fcir 

400 000 (femhundra tusen) kronor. 

Betalning erläggs på tillträdesdagen genom betalning av 4 900 000 kr kontant till 

Kommunens konto samt tecknande av revers om 4 000 000 kr 

Efter det att full betalning erlagts kommer Kommunen utfårda köpebrev avseende fas

tigheten och kvitto (och/eller faktura om så önskas) avseende maskinerna och inventari-

e rna. 

4. Tillträdesdag 

Tillträdesdag är den l november 2015 eller så snart som erforderliga dokument är får

digställ da. 

5. Vissa avtal och separationsgods 

Det står Stiftelsen fritt att överta Kommunens avtal rörande fastigheten. Kommunen 

förbinder sig att medverka till Stiftelsens eventuella övertagande av dessa avtal. 

Stiftelsen är medveten om att det på fastigheten finns egendom som ägs av annan än 

Kommunen och därför inte ingår i köpet. stiftelsen har att lämna ut sådan egendom till 

ägaren om så begärs. Exempel på sådan egendom återfinns i Bilaga 3. 

10



6. Mervärdeskatt 

En överlåtelse som inbegriper samtliga rörelsen tillhörande maskiner och inventarier 

(hel verksamhet eller verksamhetsgren) omfattas inte av mervärdesskatteplikt Skulle 

likväl överlåtelsen i framtiden visa sig vara mervärdesskattepliktig, skall det beloppet 

läggas till köpeskillingen. 

7. Kostnader 

Kommunen ansvarar för samtliga kostnader får rörelsen av vad slag de vara må, i den 

mån de belöpa på tiden intill tillträdesdagen. Från och med nämnd dag åvilar betal

ningsskyldigheten i dessa hänseenden Stiftelsen. stämpelskatt skall erläggas av Stiftel-

sen. 

8. Friskrivning 

Stiftelsen har god kännedom om fastigheten och dess skick. Kommunen friskriver sig 

från allt ansvar beträffande fastighetens fysiska skick inklusive s.k. dolda fel. Stiftelsen 

får således inte göra några påföljder gällande på grund av fel eller bristfälligheter i 

byggnaden. 

9. Tillstånd 

stiftelsen ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd får köpets genomförande in

hämtas från vederbörliga myndigheter och instanser. 

10. Försäkring 

Kommunen garanterar att egendomen intill tillträdesdagen är tillfredsställande försäk

rad. Skulle egendomen skadas före tillträdesdagen, skall köpet det oaktat fullföljas, var

vid Stiftelsen mot erläggande av köpeskillingen inträder i Kommunens rätt till ersätt

ning enligt försäkringen. 

11. Transport 

stiftelsen äger rätt att transportera detta avtal på vilken han så önskar under förutsätt

ning att i avtalet upptagna villkor uppfylles. stiftelsen garanterar själv för att avtalsvill

koren uppfylles om en transport sker. 

12. Pantbrev 

2 

11



Kommunen fårbinder sig att tillträdesdagen överlämna eller medverka till överlämning 

av samtliga i fastigheten uttagna pantbrev. En förutsättning härfår är dock att köpeskil

lingen erlagts i sin helhet. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit ett. 

Tingsryd den 

För 

Tingsryds kommun 

Mikael Jeansson 
Säljare 

3 

För Tingsryds Industristiftelse 

Lennart Fohlin 
Köpare 

Thomas Mattsson 

12



2015-09-30 Fastighetsinformation-utökad taxeringsinformation 

IntaTorg 

Fastighetsinformation - utokad taxeringsinformation 

Fastighet 

F a s tig h elsbeteckning: 

Kommun (kommunkod): 

Senast ajourforl, fastighetsregistret: 

Senast ajourfort, inskrivningsregistret: 

Aktualltetsdatum, Inskrivningsregistret: 

Fastlghetsnyckel : 

Inskrivningsmyndighet 

Namn och adress: 

Telefon: 

Forsamling 

Forsamllngsnamn: 

Ursprung 

Faslighelsbeteckning 

TINGSRYD TINGSRYD 4:80 

Fastighetens adress 

Adress 

Travbanan 1 

Travbanan 2 

Travbanan 3 

Areal 

Omrade 

Totalt 

Koordinater 

Poslnr 

362 31 

36231 

362 31 

Totalareal 

640.560 m' 
(64,06 ha) 

l<oordinatsystem: SWEREF 99 TM 

Omrade 

TINGSRYD TINGSRYD 4:95 

TINGSRYD (63) 

2015-06-17 

2015·07-03 

2015·09-28 

070118862 

LANTMATERIET 
FASTIGHETSINSI<RIVNING EKSJO 
BOX 40 
575 21 EKSJO 

0771-636363 

TINGSAS 

Postort 

Tingsryd 

Tingsryd 

Tingsryd 

Varav landareal 

640.560 m' 
(64,Q6 ha) 

Punkttyp 

Kommundel 

Tingsryd 

Tingsryd 

Tingsryd 

X-koordin at 

6262929.9 

Y -koordinat 

500222.4 Centralpunkt inom omrade 

Andel i samfallighet/gemensamhetsanlaggning 

Fastighetsbeteckning 

TINGSRYD TINGSRYD GA:1 

Atgarder 

Akt 

0763·04/16 

0763·07/77 

0763-15/21 

Rattigheter 

Andamal 

AVLOPP 

Anmarknlng: 

TELE 

Beskrivning: 

Planer 

Plantyp 

Detaljplan 

Akt 

Atgardsdatum 

2004·05-27 

2008·02-01 

2015·06-17 

Atgardsdatum 

0763-95/66.1 1995-11-17 

YTTERLIGARE KARTBlAD: 04520, 04530 

0763-15/21.1 2015·06-17 

OPTOKABEL MED KANALISATION 

Beslutsdatum 

2001-02-22 

Akt 

0763-POI/6 

Typ 

Typ 

Gemensamhetsanlaggning 

Atgard 

Avstyckning 

Fastigh etsreglering 

Ledningsalgard 

Forhallande 

Ledningsratt Last 

Ledningsratt Last 

stalus 

Beslut 

Popularnamn 

Varav vattenareal 

o m' 
{0,00 ha) 

Registerkarta 

-T/NGSRYD 

Anteckning 

Atgard 

Ledningsalgard 

Ledningsalgard 

Plannamn 

T/NGSRYD 4:80 M FL 

ht1ps://www5.infotorg.se/ff/SokFF?mode=taxi&fastny=070118862&q=Tingsryd%2520Tingsryd%25204%253A95&qtype=name 

stalus 

Levande 

Levande 

1/2 13



2015-09-30 Fastighetsinformation-utökad taxeringsinformation 

Genomforandctld: Fr o m 2001·03·25 T o rn 2014-12·31 

Lagfart 

lnskrivnlngsdatum: 

Akt: 
Personnr/Organlsatlonsnr: 

Lagfaren agare: 

Adress: 

Fang: 

Typ av kopeskilling: 

Inteckningar 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Inskrivningsdatum 

2005-01-19 

2005-01-19 

2005-01-19 

2007-12-17 

2007-12-17 

2007-12-17 

2007-12-17 

Akt 

o5na8 

o5nso 

osn92 

07/22857 

07/22859 

07/22861 

07/22863 

2004-11-03 

04/18432 

829502-4379 

FORENINGEN TINGVALLA TAAVSALLSKAP 

TRAVBANAN 
362 31 TINGSAYD 

Kop 2003-06-02, 318,000 SEK 

Avser hela fasligheten 

Belopp (SEK) 

4.000.000 

2.000.000 

2,000.000 

1,000.000 

500.000 

500.000 

13.125.000 

Innehavare 

/05/789, FORENINGsSPARBANKEN AB(PUBL), BOX 124,36222 TINGSAYD 

/05/791, ALMUNDSRYDS SPARBANK, BRUNNSGATAN 1, 36010 RYD 

/05/793, ALMEBODA SPARBANK, KARLSKRONAVAGEN 10, 36023 
ALMEBODA 

/07/22858, SWEDBANI< AB, 36222 TINGSRYD 

/07/22860, ALMUNDSRYDS SPARBANK, 36010 AVD 

/07/22862, ALMEBODA SPARBANK, 36023 ALMEBODA 

/07/22864, TINGSRYDS KOMMUN, BOX 88, 36222 TINGSRYD 

Antal: 7 

Totalbelopp (SEK): 23.125.000 

Anteckning 

Inskrivningsdatum 

2015-07-01 

Tidigare agare 

Akt: 
Personnr/Organisatlonsnr: 

Tidigare agare: 

Typ av tidigare agare: 

Fang: 

Typ av kopeskilllng: 

Anmarkning: 

Taxeringsenhet 

Taxerlngsar: 

Taxeringsenhet: 

Typ kod: 

Taxeringsvarde (SEK): 

Uppgiftsar: 

Areal (m'): 

industritillbehor: 

Beskrivning: 

Taxeringsenhet avser: 

Taxeradagare 

Juridisk form: 

Personnr/Organisatlonsnr: 

Taxerad agare: 

Agandetyp: 

Andel: 

Byggnader 

Levande 

17 

Anteckning Dagboksnr 

D-2015-00287154:1 Konkurs Foreningen Tingvalla Travsallskap, 829502-4379 

68/620 

212000-0621 

TINGSRYDS KOMMUN 

Lagfaren agare 

Kop 1967-12-15 

Ingen kopeskilling 

Anmarkning 93/1800 

2013 

704663-5 

824, Specialenhet, bad , sport eller idrottsanlaggning 

o 
2015 

640560 

Uppgift saknas 

Hel registerlastighel 

Normal enhet (utan samtax) 

Ideella foraningar 

829502-4379 

FORENINGEN TINGVALLA TRAVSALLSKAP 

Lagfart, taxerad 

1/1 

Planerade 

o 
Avregistrerade 

o 

status 

Aktiv 

Aktiv 

Aktiv 

Aktiv 

Aktiv 

Aktiv 

Skriflligl 
pantbrev 

© Bisnode Information AB 1169 93 Solna 1 08-555 681 00 1 information_se@bisnode,com l Ansvarig utgivare Per Adoffsson. Blsnode Information AB 

https://www5.i nfotorg.selff/SokF F?m ode=taxi&fastny=070118862&q= Tingsryd%2520Tingsryd%25204%253A95&qtype=nam e 

Anmarkning 

Rattal 08/20 

Rattat 08/21 

Rattat 08/28 

Anmarkning 

Beviljad 
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antal Vara 

1 Tv Apparater 

1 printer skrivare bläckstråle 

1 modem 

1 Do ro telefon 

l klocka 

1 räknemaskin zltisen 

1 bord + 4 stolar 
8 Tv apparater 

1 Aoundstation 

1 startsystem 
5 telefon 
1 t•nåll(affiera 1 aata 
4 skrivare samsung 

2 tv bandare 

3 Dataskärmar 

7 Doro komradio 

2 icom komradio 

2 tv philips 

1 1 bord + 4 stolar 

l kikare 

1 referat set mic 

1 högtalaranläggning 

Sekeriatet 

Plats 

Totorummet 

Totorummet 

Totorummet 

Totorummet 
Totorummet 

Totorummet 

Totorummet 

Tornet 

Tornet 

Tornet 
Tornet 
te meJ; 
tornet 

tornet 

tornet 

tornet 

tornet 

Tornet 

tornet 

tornet 

tornet 

tornet 

1 Sjuksäng tornet 

1 data tornet 11 
i-i-"IAA<tltg~t-.~~p}t;e~!m~as5J<k;Hin't'---------lt;eef!m~e~t lf1$ a v flit 111 navr 

ute publikplats 

1 parabol 
5 totobodar 

26 bänkar med bord 

3 islandshus 

44 soptunnor 

Matboden servering 

1 Frysbox 

1 kyl 

1 stekbord 

1 varmhållning 

1 tv liten 

1 klocka 

1 kassaapparat 

dlv smågrejor bestick m. m. 

Entre 

1 kassaapparat 

)BILAGA ~ ;] 
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Totobod nere på stallet 
ltv 

utanför ryttartorpet 
l l:tästtFBFifl8Ft El1'!'1Bl,-JI8RS 

plastbord o stolar l dåligt skick 

Ryttartorpet inne 
3 frysboxar 
4 kassaapparater 
1 mikro 
1 dubbel kaffebryggare 

18 bord 
60 stolar 
1 tv 

d iv tallrikar, termosar, bestlek m, m 
Ute och verkstad 

10 skott kärror 
1 gallersläp reg TXN769 
1 saab GSY284 

1 Ponny startbil WJY884 
1 spånsug 
l vatten tank 
l snöslunga 
2 skopor till traktor 
l gafflar till traktor 
l traktor valtra WVJ "r1~ 
1 högtryckstvätt 
1 bansladd 
1 åkgräsklippare 
1 startbli stora travet 
8 Tävlingsulky ponny 
5 Ponny Rockard 
2 långsulv ponny 
4 dubbelsulky stor häst 

12 pallar spån 
13 balar spån 
1 handtruck 
1 kompressor stor 

diverse verktyg 
l röjsåg 
1 motorsåg 

borrmaskiner 
lednycklar o hylsnycklar 

selkamaren 
1 standard remsele stor 
1 qh sele stor 
2 qh sele ponny 
3 ponny remsele 

obs 1 sele o ponny rocl<ard utlånad 
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2 tömkörningssele 
3 sadlar 
2 klippmaskiner 

Kontoret 

2 datorer 
4 SKRIVARE 
5 bord 9 stolar 

1 aleorneter 
1 Chl~läsore 
5 Telefoner 

2 bärbara datorer 
1 räknemaskin 

1 hylla 
2 whiteboard 
1 litet bord + 4 stolar 
1 hyllskåp 

2 skåp 
2 mobiltelefoner 

2 fax,scanner,koplerlng stora 
1 kassasläp 
1 datorskärm 

1 stålskåp 

Kök 
1 kaffebryggare 

2 mikro 

l bord+6 stolar 

Utbildningsrum o konferans 
1 rittavla 

2 glashyllor 
2 soffor 

l tv 
2 tv bänk 

12 stolar 
1 tv 

dlvtavlor 
1 glasskåp 

10 bord 
1stort bord 

60 stolar 

10 röda stolar 
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GUMSTEDT 

EGENDOM SOM ÄGS A V ANNAN 

Rottne Glass AB 
Ängsvägen 2 
363 31 Rottne 

Två frysboxar 

Lisa Grantås 
Ängsvägen 2 
363 31 Rottne 

Husvagn Suller, 1982 

Sicmens Financial Services AB 
Box 460 
901 09 Umeå 

l ISDN GW Patton DT N2BiS4 

Sharp Nordie Finans 
Box 2257 
403 14 Göteborg 

MXFXX2NI Faxenhet 
MXDEX7 Systemskåp 

Nordea Finans Sverige AB 
Collection/Krcditbevalming L 413 
105 71 Stockholm 

Teleffekt, Teleffekt VXLpaket 

Rolf Ericsson 
Genesmåla gård 
362 93 Tingsryd 

Bilagaj 

Hästtransportvagn; Det föreligger osäkerhet angående huruvida egendomen omfattas av 
äganderättsförbehåll till förmån för Rolf Ericsson. I Transportstyreisens register står Rolf 
Ericsson som ägare. 

BABS Paylink AB 
Box 45039 
104 30 Stockholm 

Betatterminal Xenta E2E x/n AOC0761 samtOPUs/n AT07824 
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Kopparbergs Bryggeri AB 
714 82 Kopparberg 

Läskkylar 

GLIMSTEDT 

Tingsryds Lastbilscentral ek. för. 
Transportvägen 
362 32 Tingsryd 

Container 

Börjes Tingsryd AB 
Box 7 
362 21 Tingsryd 

Försäljningsvagn 

Svensk Travsport ATG 
161 89 Stocldlolm 

Målkamera + data 
A TG spelmaskin 
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medlemmars vagnar som de har på travet 20150521 

Bo Nilsson box D 6-7 l st långvagn 

Anna Wiktorsson Box B 14 1st sulky 

Emma Fredriksson B 23 l St vagn 

:Amanda M Gustavsson Bl3 l röd champion ponnysulkett och sv långvagn 

Maria resenberg D 13-14 u 1-2 Blå custom speedcart-alminium pensbyru speedcart 

. Ingrid Hagelberg B 4-5 blå ponnysulky champion 

~Ann-sofie Nilsson C8 långvagn 

ida Lundqvist c 3-10 långvagn 

rnaria therese davidsson d8 vagn + vattenhink 

Helena Gustavsson D 12 vagn 

Yvonne Storm C4-5 Långvagn 

Emma Holmqvist D 1-2 Långvagn 

Lars Erik albrekt 03 Långvagn 

Petra jensen D 4-5 Långvagn och tävlingssulky 

Benny jl nilssen c 23-24 långvagn Grön 

Bengt Håhansson o olof D-10-11 2 Långvagnar, 1 suklkett, l sulky 

Håkan danielsson u 7-8 ! Långvagn customer, l sulky customer 

Ramona Nilsson c 21-22 1 St långvagn 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-09-28 

§ 147 

Förvärv av fastigheten Tingsryd 4:95 
Dm 2015/210 106 

Kommunfullmäktiges beslut 

5 (22) 

l. Tingsryds kommun förvärvar fastigheten Tingsryd 4:95 i Tingvalla 
Travsällskaps konkurs för en köpesumma om 4,9 mkr innefattande 
hela konkursboet inklusive fast och lös egendom. 

2. Finansiering sker med tillgängliga likvida medel och inom befintlig 
investeringsbudget 

3. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson utses att 
undetieckna samtliga handlingar i ärendet. 

4. Imiktningen är att kommunen ska överlåta fastigheten till Tingsryds 
Industristiftelse under 2015. 

Reservation 

Göran Mård (V), Jörgen Forsberg (V), Leon Jensen (SD), Roger Rydberg 
(SD), Carl-Hemik Henmalm (M) och Marie Sohlberg (M) reserverar sig till 
förmån för Göran Mårds (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Travsällskap gick på egen begäran i konkurs 2015-05-21. 
Tingsryds kommun hade vid konkurstillfållet en fordran på travsällskapet på 
ca l O mkr avseende överlåtelse av mark när anläggningen byggdes samt ett 
borgensåtagande från 2007 om drygt 2 mkr avseende byggnation av 
veterinärsklinik För kommunens fordran mot travsällskapet 
finns panträtt i fastigheten (Tingsryd 4:95) som är ställd efter bankemas 
panträtt i samma fastighet. Borgensåtagandet har infriats efter 
konkurstillfållet. För mer information om bakgrund och ekonomi hänvisas 
till konsekvensanalysen i bilaga. 

I juni månad (2015-06-15 § 231) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
(Ksau) att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i första hand inrikta 
arbetet i konkursförfarandet mot att anläggningen förvärvas av annan aktör 
än kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade vidare, i samma 
beslut: "att olika altemativ som uppstår ska värderas med beaktande av 
bästa nytta för kommunen utifrån tidigare mål och arbete, gjorda 
investeringar, ekonomiska effekter och framtida utveckling. Ur kommunens 
perspektiv ska bra verksamhet som kännetecknas av bredd, professionalitet, 
långsiktighet och engagemang på banan säkras. Ett kommunalt ägande kan 
inte uteslutas om 

rv\) Utdragsbestyrkande 
r 

11F 
2015-09-30 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunfullmäktige 

usterare 

:1Y!) ,(),;/l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 

2015-09-28 

§ 147 forts. Dnr 2015/210 106 

det bedöms som det bästa alternativet, för att trygga anläggningens värde, 
givet ovanstående utgångspunkter". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 § 283 att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att ta :fi·am ett beslutsunderlag med 
ekonomisk konsekvensanalys för om anläggningen säljs till en extern aktör 
jämfört med ett kommunalt övetiagande. Denna konsekvensanalys 
redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21, se bilaga. 

Vid sammanträde 2015-09-21 (§292) beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
scenario 2b i tjänstemannautredningen, innebärande att kommunen 
förvärvar fastigheten i konkursen och därefter, inom samma redovisningsår, 
överlåter fastigheten till Industristiftelsen. Vid samma sammanträde gav 
arbetsutskottet i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande, ekonomichefen 
och VD för Tingsryds Industristiftelsen att förhandla fram en 
affärsuppgörelse med konkursförvaltaren och bankerna. 

Efter förhandling med bankerna har nåtts en överenskommelse mellan 
parterna om en köpesumma om 4,9 mkr innefattande fast och lös egendom 
på fastigheten (Tingsryd 4:95). Kommunstyrelsens föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med föreliggande skrivelse från 
ekonomichefen. 

Beslutsunderlag 
l. Kmia över fastigheten Tingsryd 4:95 
2. Protokoll Ksau 2015-09-21, § 292 inklusive konsekvensanalys 
3. Protokoll Ksau 2015-09-07, § 283 
4. Protokoll Ksau 2015-06-15, § 231 
5. Protokoll Ks 2015-11-28, § 204 
6. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-09-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C), 
Lennart Fohlin (C), Björn Hvornum (TiA), Patrick Ståhlgren (M), Johan 
Karlson (C), Britt-Louise Berndtsson (C), Lars Nilsson (C) och Barbro 
Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Marie Sohlberg (M), Carl
Henrik Henmalm (M) och Leon Jensen (SD) avslag på köp av fastigheten 
Tingsryd 4:95. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDEs PROTOKOLL 7 (22) 

2015-09-28 

§ 147 forts. Dm 2015/210 106 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Mikael Jeansson (S) yrkande mot Göran Mårds (V) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande. 

Med 27 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med Mikael Jeanssons (S) yrkande. 5 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
Konkursförval tar en 
Sparbanken Eken 
Swedbank 
Kommun! edningsförv al tningen 
Industristiftelsen 

Juster~z_ l u /1 F 1 Utdmgsbestyrkande 
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Bilaga _: Kf§ 147 2015 - 09 - 28 

1Tnnn~§noya:Il§ 
Ik.CIDllTffimnl1illiill 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Förvärv av fastigheten Tingsryd 4:95 

Förslag tiJl beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen 

l. Tingsrycls kommun förvärvar fastigheten Tingsryd 4:95 i Tingvalla Travsällskaps 
konkurs för en köpesumma om 4,9 mkr innefattande fast och lös egendom. 

2. Finansiering sker med tillgängliga likvida medel och inom befintlig investeringsbud
get 

3. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson utses att underteckna samtliga hand
lingar i ärendet. 

4. Inriktningen är att konununen ska överlåta fastigheten till Tingsrycls Industristiftelse 
uneler 2015. 

Besl{rivning av ärendet 
Tingsryds Travsällskap gick på egen begäran i konkurs 2015-05-21. Tings1-yds kommun 
hade vid konkurstillfåll et en fordran på travsällskapet på ca l O mkr avseende överlåtelse 
av mark när anläggningen byggdes samt ett borgensåtagande från 2007 om drygt 2 mkr 
avseende byggnation av veterinärsklinile För kommunens fordran mot travsällskapet 
finns panträtt i fastigheten (Tingsryd4:95) som är ställd efter bankernas panträtt i 
samma fastighet. Borgensåtagandet har infriats efter konkurstillfållet. För mer informat
ion om bakgrund och ekonomi hänvisas till konsekvensanlaysen i bilaga 2. 

I juni månad (2015-06-15 §231) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) att 
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i första hand inrikta arbetet i konkursförfa
randet mot att anläggningen förvärvas av annan aktör än kommunen. Ksau uttalade vi
dare, i samma beslut: "att olika alternativ som uppstår ska värderas med beaktande av 
bästa nytta fcir kommunen utifrån tidigare mål och arbete, gjorda investeringar, ekono
miska effekter och framtida utveckling. Ur kommunens perspektiv ska bra verksamhet 
som kännetecknas av bredd, professionalitet, långsiktighet och engagemang på banan 
säkras. Ett kommunalt ägande kan inte uteslutas om det bedöms som det bästa alternati
vet, för att trygga anläggningens värde, givet ovanstående utgångspunkter". 

Ksau beslutade 2015-09-07 §283 att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram 
ett beslutsunderlag med ekonomisk konsekvensanalys för om anläggningen säljs till en 

1(2) 
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2(2) 

extern aktör jämfört med ett kommunalt övertagande. Denna konsekvensanalys redovi
sades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21, se bilaga 2. 

Vid sammanträde 2015-09-21 (§292) beslutade Ksau att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med scenario 2b i tjänstemannautredningen, innebärande att kommu
nen förvärvar fastigheten i konkursen och därefter, inom samma redovisningsår, överlå
ter fastigheten till Industristiftelsen. Vid samma sanunanträde gav ksau i uppdrag till 
kommunstyrelsens ordförande, ekonomichefen och VD för Tingsryd s Industristiftelsen 
att förhandla fram en affärsuppgörelse med konkursförvaltaren och bankerna. 

Efter förhandling med bankerna har nåtts en överenskommelse mellan parterna om en 
köpesumma om 4,9 mkr innefattande fast och lös egendom på fastigheten (Tingsryd 
4:95). Baserat på ksau:s beslut 2015-09-21 föreslås kommunstyrelsen således lämna 
beslutsförslag till kommunfullmäktige i enlighet med denna skrivelse. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen i enlighet med de uppdrag 
som givits i nämnda protokoll. 

Beslutsunderlag 
l. Katia över fastigheten Tingsryd 4:95 
2. Protokoll Ksau 2015-09-21 § 292 inklusive konsekvensanalys 
3. Protokoll Ksau 2015-09-07 § 283 
4. Protokoll Ksau 2015-06-15 § 231 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Konkursförvaltaren 
Sparbanken Eken 
Swedbank 
Kommunledningsförvaltningen 
Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryd 2014-09-28 

Enligt uppdrag från kommunstyrelsens ordförande 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Bilaga 2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 

KommunstyJrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

§ 292 

Anläggningen Tingsrydtravet 
Dm 2015/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med scenario 2b i tjänstemannautredningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till kommunstyrelsens 

ordförande Mikael Jeansson att tillsammans med ekonomichef Daniel 

Gustafsson och VD för Tingstyds industristiftelse Thomas Mattsson att 

förhandla fram en affärsuppgörelse med konkursförvaltaren och bankema. 

Beskrivning av ärendet 

Tingvalla travsällskap gick i konlmrs 2015-0 5-il. Kollimrsförvaltaren har 

kontakter med ett antal intresserade köpare av anläggningen. 

Vid arbetsutskotte~s sammanträde medverkar representanter från 

interimsstyrelsen för intresseföreningen för hästspmtanläggningen; Anders 

Roos, Anders Gustafsson, Håkan Danielsson, Marie-Louise R.ungegård. De 

informerar om den verksarnhet som föreningen planerar att ha vid 

anläggningen oavsett vem som blir ägare till den. VD för Tingslyds 

industristiftelse Thomas Mattsson och ekonomichef Daniel Gustafsson 

presenterar en tjänstemannautredning med olika scenarier beroende på hur 

Tingstyds kommun väljer att agera. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från VD för Tingsryds industristiftelse Thomas Mattsson, 
ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecldingschef Eva Palmer, 
2015-09-21 
Kommunstyrelsen§ 126, 2015-05-1.1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 231,2015-06-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 
VD för Tingsryds industristiftelse 

p~ppledare för de partier som inte är representerade i arbetsutskottet 

2015-09-23 
/ 

;/)/'L--.()1 
/1 . 
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Bilaga Ks Au § 292 2015-09-21 

Jfftnng§noyrlt§ 
killlmmun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

.At11läggningen "lingsrydTravef' = ~mnsekvensarnalys 

Allmän bakgrund 

Investeringm· 
ca 69 mh varav ca 49 mh offentliga medel (46 %kommun, 38 % EU, 16% övrig 
offentlig) samt ca 20 mkr privat finansiering. 

Utöver kommunens investering i anläggningen har tmcler åren olika former av bidrag 
lämnats till verksamheten, bl a via attraktivitetsprogrammet 

Anläggningen 
Utöver travtävlingar för stoltrav och ponnytrav, har anläggningen under senare år 
använts får ridtävlingar för olika discipliner, träning, barn- och ungelomsverksamhet i 
form av bl a ponnytravskola, Konga MudDrivers tränings- och tävlings-verksamhet, 
Monster Race med flera tusen besökare, veteranbilsmarknad, rallydepå mm. 

P å anläggningenfinns följande faciliteter: 
o Mil e bana får trav 1609 m (enda milebanan i norra Europa) 

Pmmytravbana 800m 
o Islandsoval 
o Ridbanor för hoppning, dressyr, western mm · 
o Restaurangbyggnad med omklädningsrum mm 

Handikappanpassat utbildningsstall 
stallbyggnader med uteboxar för 98 hästar 

o Spolspilta 
o Förrådsbyggnad 
o Kontorsbyggnad med konferens/utbilningsfaciliteter, inlclusive imedning 
o Veterinärklinik 
o Måldomartorn 
o "Korvbod" och "toto-bodar" 
o Toalettbyggnad med förråd 
o Diverse maskiner för unelerhåll av banorna, traktor etc 

1(5) 
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. Konsekvensanalys 

Konselevensanalysen nedan utgår från anläggningen TingsrydTravet, oalctat 
hittillsvarande eller framtida verksamhet. Således refererar analysen tiiJ anläggningen 
och inte till det i dagligt tal ofta använda begreppet "travbanan" eller 
travbaneverksamheten. 

2(5) 

Analysen redovisar ett antal möjliga scenarier, belysta ur ett ekonomislet perspelctiv men 
med hänsyn tagen även till bedönmingar av mer politisk karalctär, avseende frågor som 
ansvar, trovärdighet och ursprungliga visioner. 

Koppling finns till Hållbar ekonomi/6. 6 Bästa nytta av gjorda investeringar (utredning 
pågår, fårdigställs hösten 2015, planerat beslut innan årsskiftet), vilken omfattar så väl 
anläggningen TingsrydTravet. som Hästriket, A.J\18 m fi satsningar. 

Bal<grnnd - Ekonomi 

I lltgångspmlicten har bankerna, Swedbank och Sparbanken Eken, förmånsrätt framför 
kommunen avseende fordran på konkursboet. Först därefter följer eventuellt övriga 
fordringar. 

Vid konkurstillfåll et hade kommunen en fordran på Tingvalla Travsällskap avseende 
revers för överlåtelse av mark (inklusive markarbeten) när anläggningen byggdes. 
Summan var ursprungligen ca 14 mkr och kommunen har via avtal/beslut i fullmälctige 
åtagit sig att lämna driftbidrag till travsällskapet motsvarande amortering och ränta 
under 33 år. Detta innebär att kommunens kostnad för de 14 mkr har fördelats på 33 åt~ 
dvs. 0,424 mkr per år. Bidraget har enligt avtalet inte betalats ut till travsällskapet, utan 
har kvittats mot amortering/minskning av kommunens fordrani både kommunens och 
travsällskapets redovisning. Vid konkurstillfåll et återstod ca l O mkr av fordranmot 
travsällskapet, motsvarande ca 24 år driftbidrag. Delllla fordran består således av 
utgifter somkommunen redan betalat ut och som man, via avtal, åtagit sig att stå för 
genom kostnaclsföring under kommande ca 24 år. Komnumen har panträtt i fastigheten 
för derma fordran, med fönnånsrätt som ligger efter bankernas fordringar i konkursen. 

Därutöver har kommunen efter konkursen, infriat borgensåtagande om ca 2 mkr 
avseende travsällskapets lån för veterinärkliniken. Detta ställs som foreliall mot 
travsällskapet i kqnkursen, dock utan förmånsrätt. Infriandet av borgensåtagandet 
minskar bankernas fordran i konkursen från ca 9 mkr till ca 7 mla'. 

Kommunens totala fordran i konkursen uppgår dänned till ca 12 mkr. Den del av 
kommunens fordran som inte täcks genom utdelning i konkursen innebär en 
engångskostnad som en konstaterad förlust för kommunen. I praktiken innebär detta att 
kostnaden, som enligt avtalet skulle uppstå med 0,424 mkr per år under de kommande 
24 åren, istället blir en engångskostnad där hela beloppet belastar 2015 års 
resultaträkning. 

kL ;bl/- fl~ w 
tA-- q,.J . vv 
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Scenario 1 - Extern försäljning 

utgångspunkt för extern försäljning 
Om köpesumman överstiger 7 mh minskas kornmunens engångskostnad motsvarande 
den del som överstiger 7 mkr. Om köpesununan t ex upp går till l O mkr blir kommunens 
engångskostnad 9 mkr istället for 12 m la'. 

Exempel A: 
Bud x mkr inkommer fi·ån privat aletör 

Ingen direlct avsikt att upplåta anläggningen för externa evenemang 

Konsekvenser 
o Vid försäljning under 7 mh får inte kommunen igen några pengar, all utdelning från 

lconlcursen går till bankerna, som har panträtt före konununen. 
o Påverkar 2015 års resultat med ca -12 mkr. 
o Konununen slipper årlig kostnad netto 0,424 mkr som finns budgeterade per år i 24 

år. 
o Politiskt ansvar och långsiktighet- Hur forhåller sig dagens politik till beslut fattade 

av tidigare politik 

Fördelar 
o Allt formellt ansvar för kommunen försvinner. 

Nackdelar/Risk 
o Innebär -12mla· i 2015 års resultat 
o Kommunen har ingen tillgång till eller kontroll över anläggningen. Ingen kontroll 

över den tätmtsnära ytan. 
o Kommunen har alltid ett indirelct ansvar för offentliga medel som satts in i 

anläggningen. 

Exempel B 
Gruppering/partnerskap bestående av lokalt förankrade ideella och privata aktörer 
köper anläggningen för x mkr. 

o Ekonomiska konsekvenser i konummens redovisning blir samma som i Exempel A. 
o Grupperingen/paltnerskapet äger anläggningen 
o Kommunen förväntas ställa upp med sponsring och bidrag motsvarande lilmande 

verksamheter och andra arenor i kommunen. 

Konsek!'enser 
Pm·tnerskapet driver verksamhet där kommunen kan vara delaktig inom ramen för 
kommunala intre.ssen, t ex säkra barn- och ungdomsverksamhet, att anläggningen är 
tillgänglig för lokala verksamheter och event mm 

Fördelar 
o Kommunen och Grupperingen/partnerskapet kan avtala om vissa delar av 

verksamhet och drift 

Nackdelar/Risk 
" Om paltnerskapet spricker har kommunen fortfarande ett "moraliskt" ansvar for 

offentliga medel, egna och andras, som satsas i anläggningen 

7~L ~~~ f;FrV'J 
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Scenario 2- Kommunen äger anläggningen 

Exempel A 

Ekonomi 
o Kommunen betalar bankerna x mkr beroende på förhandling och intresse från 

externa inh·essenter/inkomna bud, och blir dänned ägare till anläggningen. 
" Nyttjanderättsavtal teclmas med hyresgäst. 
o Köpesumman= anskaffuingsvärde =anläggningstillgång hos kommunen 

(investering) 
o Förutsätter att hyresgäst/er betalar marknadsmässig hyra som minst täcker 

avskrivningar, ränta och eventuellt andra kostnader. 
o Kommunens resultaträlming, smmna som i scenario l, elvs en engångskostnad om 

12 mkr som belastar 2015 års resultat. 

Fördelar 
o K.onnmmen har kontroll över anläggningen och dess långsiktiga underhåll och 

användning (skydd för gjord investering) 

4(5) 

o Kommunen kan bidra till och har möjlighet att påverka och driva anläggningens 
utveckling 
Kan ställa krav på hyresgäst i enlighet med kommunens värdegrund 
Kommunen (politiken) upplevs ta ansvar för samlad offentlig investering, dvs 
kommunen, EU, med flera offentliga aktörer. 
Kommunen säkrar marken för eventuellt andra framtida behov 

Nackdelar/Risk 
Hyresgästs verksamhet havererat~ kommunen förlorar hyresinkomst och hittar ingen 
ny hyresgäst. 

Exempel B 
Industristiftelsen köper av kommunen 

Ekonomi 
Kommunen köper anläggningen i konkursen för x mh och överlåter den seelan till 
Indtistristiftelsen till ett högre pris. Mellanskillnaden skapar en bokföringsmässig 
reavinst, somkan minska resultateffekten av nedskrivningen av kommunens fordran. 
Överlåtelsenmåste ske 2015. Priset för överlåtelsen får ej överstiga marlmadsvärde, i 
annat fall tvingas Industristiftelsen till nedshivning. Marknadsvärdet styrs i första hand 
av möjlig hyresintäkt. 

Exempel: Kmmmmen köper anläggningen av konkursboet för x mkr (efter förhandling 
med bankerna). Industristiftelsen köper sedan anläggningen av kommunen för y mh. 
Reavinsten hos kommunen blir (y-x) mh, vilket minskar nettokostnaden för kommunen 
i 2015 års resultat med samma summa. N ettakostnaden i kommunens resultaträlming 
blir således 12 mkr minus reavinsten. 

Ovanstående resonemang förutsätter att Inc1ustristiftelsenlmr en årlig hyresintäkt från 
hyresgäst om ca 1 O % av Industristiftelsens anskaffningsvärde för anläggningen. 
Industristiftelsen använder del av hyresintäkten för att amortera på revers hos 
kommunen. Summa summarum: kommtmen tar en del av kostnaden för 
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fordringsförlusten i lconkmsen som kostnad direkt, medan resterande del "återfås", via · 
Industristiftelsens hyresintäkt, ytterst via hyresgästen. 

Konsekvenser 
Samma konsekvenser som exempel a ovan, allt annat lika. 

Fördelar 
o Industristiftelsens kapital kan användas för att återställa kommunens likvida medel 

avseende köpet av anläggningen i konkursen samt fårbättra kommunens resultat för 
2015 jämfört med de andra scenariema. 

o Kmmmmen säla-ar marken för eventuellt framtida behov 

Nackdelw/Risk 
Ökad risk för InclustTistiftelsen med en relativt osäker hyresgäst. 

o Fastighetsinnehavet ökar i industristiftelsen när beslut om att ayveckla elen finns. 

Scenario 3- Exekutiv auktion 

Kommunen eller bankema godkänner inte de köpare eller bud som inkommit och 
kommunen köper inte själv anläggningen. Konkursförvaltaren väljer att sälja 
anläggningen på exekutiv auktion, där både ballicens och kommunens möjlighet att 
påverka vem som köper begränsas. 

Konselrvenser; jöJdelarlnackdelar 
Samma scenarion som i lA eller lB beroende på vem som står som köpare i slutändan. 

Tingsrycl2015-09-21 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Jrfci '$J/ 11 F W 
~-- 9-.J--:> l CV'-j 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Eva Palmer 
Utvecldingschef 
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S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Bi laga 3 

22 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

§ 283 

Anläggningen Tingsrydtravet 
Dm 201.5/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l . Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag i 
ärendet som kan presenteras vid sammanträde för kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21 september. 

2. Beslutsunderlaget ska innehålla en ekonomisk konsekvensanalys för 
om anläggningen Tingsrydtravet säljs till en extern aletörjämfört 

med ett kornnmnalt övertagande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingvalla travsällskap gick i leonieurs 2015-05-21. Konkursförvaltaren har 
sedan dess haft kontalet med flera intressenter som är beredda att köpa 
anläggningen. 

UtvecklingschefEva Palmer och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar 
ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 126, 2015-05-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231,2015-06-15 

Beslutet sidekas till 
d;~ ? l/ UtvecldingschefEva Palmer $/- c;Jf/1- /lfkwr:;nichefDaniel Gustafsson 
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Bilaga 4 

Tmg§Irycdl§ 
ll{<OJIDitTilliD.mn 

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29) 

2015-06-·15 

l tv 

§ 231 

JIIl1 r ildming gällande Till1gvaUa travssällskaps konkurs 
Dm 2015/210 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Konm1Unstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att i första hand imilcta arbetet i 
konkursförfarandet mot att anläggningen förvärvas av annan aktör än 
kommunen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalar att olika alternativ som 
uppstår ska värderas med beaktande av bästa nytta för kommlmen 
utifrån tidigare mål och arbete, gjorda investeringar, ekonomiska 
effelcter och framtida utveclcling. Ur leonummens perspelctiv ska bra 
verksamhet som kännetecknas av bredd, professionalitet, 
långsiktighet och engagemang på anläggningen säkras. Ett 
kommunalt ägande kan inte uteslutas om det bedöms som det bästa 
alternativet, för att trygga anläggningens värde, givet ovanstående 
utgångsplmkter. 

Beskrivning av ärendet 

Näringslivsutvecldare Thomas Mattsson, chef för utvecldingsavdelningen 
Eva Palmer och ekonomichef Daniel Gustafsson infmmerar om den alctuella 
situatlonen i konkursförfarandet för Tingvalla travsällskap. 

Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecldare Thomas Mattsson 
Chef för utvecklingsavdelningen Eva Palmer 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

201 5- 06- 22 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 340 

Förslag till policy fOr god etik i Tingsryds kommun 
2015/496 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fdrslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar policy for god etik i Tingsryds kommun enligt 
bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

År 2013 granskades inom intern kontroll det kommunövergripande 

kontrollmålet "Personal använder kommunens egendom för privat bruk". 
Flera nämnder och styrelser uppgav då i sina respektive 
granskningsrapporter att man gärna såg att kommunövergripande rutiner 
upprättas vad gäller privat användning av kommunens egendom. 

Kansliavdelningen har tagit fram forslag till policy för god etik i Tingsryds 

kommun. Detta är ett övergripande dokument som inte bara omfattar privat 
användande av kommunal egendom utan även regler beträffande ett etiskt 
forhållningssätt för anställda och fortroendevalda, gåvor, representation, jäv 
m.m. Med policyn som stöd har tjänstemannaorganisationen möjlighet att 
anta riktlinjer inom de områden som behöver regleras på detaljnivå. 

Förslaget har godkänts av Centrala chefsgruppen den 17 september 2015. 

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för god etik i Tingsryds kommun 

l O tdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-09-18 
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1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till policy för god etik i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar policy för god etik i Tingsryds kornmun enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
År 2013 granskades inom intem kontroll det kommunövergripande kontrollmålet "Per
sonal använder kommunens egendom for privat bruk". Flera nämnder och styrelser 
uppgav då i sina respektive granskningsrapporter att man gäma såg att konummövergri
pande rutiner upprättas vad gäller privat användning av leonummens egendom. 

Kansliavdelningen har tagit fram forslag till policy för god etik i Tings1'Yds lconunun. 
Detta är ett övergripande dokument som inte bara omfattar privat användande av kom
ullmal egendom utan även regler beträffande ett etiskt förhållningssätt för anställda och 
föliroendevalda, gåvor, representation, jäv m.m. Med policyn som stöd har tjänsteman
naorganisationen möjlighet att anta riktlinjer inom de områden som behöver regleras på 
detaljnivå. 

Förslaget har godkänts av Centrala chefsgruppen den17 september 2015. 

Ärendets be1·edning 
Ärendet har beretts på kansliavdehringen och i konnm.mens centrala chefs grupp. 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy för god etik i TingSl'Jds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Samtliga närmKler, bolag och stiftelser 

K~;_§~hefen 

2 / ) // 
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Allmänt om förhållningssätt för anställda och förtroendevalda 
Anställda och förtroendevalda arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Tingsryds kommuns värdegrund utgör en ledstjärna i vårt dagliga arbete och kan 
sammanfattas i värdeorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang. 
Medborgarnas fötiroende för kommunen hänger ihop med att anställda och fötiroendevalda 
inte låter sig påverkas av saker som skulle uppfattas som fötiroendeskadliga. 

Som anställd eller förtroendevald präglar man andras bild av Tingsryd kommun genom sitt 
uppträdande, sitt förhållningssätt och sitt bemötande. Som anställd eller förtroendevald ska 
man ha fokus på och visa respekt för dem som använder kommunens tjänster. Handla alltid på 
ett sätt som går att försvara inför allmänheten och massmedia, och inom den egna 
organisationen. Fötiroendevalda och personal företräder inte bara en nämnd eller förvaltning, 
utan är också ambassadörer för hela Tingsryd kommun. Kommunens kontakter med 
allmänheten, massmedia och andra organisationer ska utmärkas av öppenhet, korrekthet, 
serviceanda och respekt. 

Till stöd finns till exempel lagar, förordningar, policys och riktlinjer. Men oavsett vilka 
riktlinjer som finns dokumenterade, krävs i många situationer egna överväganden och 
ställningstaganden. Det som inte är fel i juridisk mening kan ändå vara olämpligt ur 
exempelvis förtroendesynpunkt Det förutsätts därför att varje anställd och förtroendevald tar 
ansvar för sitt agerande. 

Nämnderna och bolagens styrelser ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde se till att 
riktlinjerna är väl kända av förtroendevalda och anställda. Det är därutöver vmje anställds 
ansvar att sätta sig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat att 
den anställde i diskussion med sina chefer och kollegor aktivt ska medverka till att 
tillämpningen av riktlinjerna på arbetsplatsen uppfyller högt ställda etiska krav. 

Läs mer om Tingsryds kommuns värdegrund på kommunens intranät. 

Kommunal egendom 
Utrustning som kommunen som arbetsgivare och organisation tillhandahåller för att den 
enskilde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter/åtaganden ska användas på ett effektivt sätt. 
Utrustning, fordon och lokaler som tillhandahålls anställda och förtroendevalda ska användas 
för sitt ändamål och är inte en förmån. Grundprincipen är att all kommunens egendom är 
avsedd för tjänstebruk och får därför inte användas för privat bruk eller lånas ut till 
utomstående. 

Utgångspunkten är att den egendom som alla kommunmedborgare kan använda kan också 
anställda och fötiroendevalda använda på samma villkor. 

Anledningarna till att det inte är tillåtet att använda kommunens egendom för privat bruk är 
flera, bland annat: 
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• Det ingår inte i det kommunala uppdraget att tillhandahålla exempelvis lokaler, 
maskiner och annan utrustning till anställda eller förtroendevalda för privat bruk. 

• Ansvarfrågan - Arbetsgivaren har ansvar for lokaler, fasta anordningar samt maskiner 
och är därigenom skyldig att se till att denna egendom inte orsakar skador och ohälsa. 

• Ansvar vid uppkommen skada- vem ersätter om det uppstår personskador, skador på 
allmän egendom eller på kommunal egendom. 

• Ökat slitage på egendom, vilket i förlängningen kan leda till att en säker arbetsmiljö 
inte kan garanteras. 

• skatteverkets regler om skattepliktiga förmåner. 
• Det är inte att betrakta som god ekonomisk hushållning av kommunala medel eftersom 

den egendom som används finansieras av skattebetalarna. 

Gåvor 
Gåvor från medborgare, leverantörer m.fl. till enskild anställd eller fötiroendevald ska som 
huvudregel inte tas emot. Detta eftersom det kan finnas en beroendeställning som kan leda till 
att opmiiskheten kan ifrågasättas. Det kan någon gång hända att en förtroendevald eller 
anställd erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar att acceptera men där sedvanligt 
umgänge förutsätter att den tas emot. Gåvan bör då snarast lämnas till behörig chef för beslut 
om hur kommunen ska ta hand om den. 

Huvudregeln när det gäller beskattning är att alla gåvor som arbetsgivaren lämnar är 
skattepliktiga, i synnerhet om gåvan grundar sig på en arbetsprestation. Andra gåvor än dem 
som skattelagstiftningen accepterar som avdragsgilla kan medföra skatteplikt för den 
anställde. Gåvor får förekomma i fmm av julgåva, minnesgåva efter 25 års anställning, 
minnesgåva vid pensionsavgång eller anställningens upphörande samt vid 50-årsdagen för en 
anställd eller förtroendevald. 

Läs mer om vad som gäller i Personalhandboken Minnesgåva och uppvaktning som finns på 
kommunens intranät. 

Förmåner 
Till anställning kan, vid sidan om ordinarie lön, kopplas olika förmåner till exempel 
friskvårdsbidrag eller gratis fika. Detta bör dock användas med restriktivitet. Hänsyn ska i 
vmje enskilt fall tas till gällande skatteregler. Relationen mellan kommunen och den anställde 
bygger på fötiroende. 

Eventuella förmåner ska ha ett naturligt samband med den yrkesmässiga utövningen och får 
inte hanteras på ett sådant sätt att allmänhetens tilltro till kommunen skadas. Att ha tillgång 
till kommunens egendom i tjänsteutövningen ses inte som en anställningsförmån. 

Om en vara eller en tjänst som en anställd får av arbetsgivaren är av stor betydelse för att den 
anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och om förmånen är av begränsat värde för 
den anställde ska förmånen av varan eller tjänsten som regel inte tas upp som till beskattning. 
Detta gäller till exempel förmån av fria arbetskläder, vilket uttrycks som kläder som är särskilt 
anpassade för arbetet och inte lämpligen kan användas privat. 
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När det gäller privat användning av tjänstemobiltelefon är det tillåtet om tjänsten 
fakturadelning är tecknad hos nätoperatören. Detsamma gäller kommunens datorer som endast 
får användas för privata ärenden så länge kommunens riktlinjer för användandet av datorer 
följs. 

Policys och riktlinjer för användning av datorer och tjänstemobiltelefoner finns att läsa på 
kommunens intranät. 

Läs mer om anställningsförmåner under fliken Personal på kommunens intranät. 

Rekrytering 
Arbetsgivarens överväganden i samband med rekrytering av personal ska tillgodose högt 
ställda krav på opartiskhet och professionalitet. Den som ansvarar för en rekrytering ska inte 
själv fatta beslut om anställning av personer till vilka han/hon har ett släktskaps- eller 
vänskapsförhållande med eller är i någon form av beroendeställning till. Detta gäller även 
vikariatstillsättning. Detsamma gäller vid beslut om lönesättning vid nyanställning. 

Läs mer om rekrytering under fliken Personal på kommunens intranät. 

Representation 
Representation ska vara till nytta för kommunen. Syftet är att skapa goda relationer. 
Representationen ska ha samband med den kommunala verksamheten och får aldrig vara ett 
uttryck för personlig gästfrihet. För att utgiften ska godkännas måste det finnas ett omedelbart 
samband mellan representationen och verksamheten. Kommunen ska i normalfallet hålla en 
restriktiv linje vad gäller representation med alkoholservering. Beslut om servering av alkohol 
fattas antingen av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller av 
kommunchefen. 

Tjänsteresor 
Tjänsteresor ska vara kopplade till uppdrag inom arbetet. Om tjänsteresa kombineras med 
privat resa, får detta inte medföra ökade kostnader för kommunen. Färdsätt och övemattning 
ska väljas på rimlig kostnadsnivå, så att kommunens anseende inte skadas. Vid val av 
färdmedel ska, om möjligt, även möjligheten till miljövänligt resande beaktas. Anställda och 
föttroendevalda ska inte delta i aktiviteter som kan skada kommunens anseende. 

Skadliga kopplingar och jäv 
Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner finns i 6 kap. 24-27 §§ 
kommunallagen (1991 :900). De beskriver när anställda och föliroendevalda ska anses ha ett 
sådant intresse i ett ärende att opartiskheten kan ifrågasättas. Den som är jävig får inte delta i 
handläggningen av ärendet och har själv ansvaret att meddela detta. Det kan ibland 
förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt I sådana fall bör 
förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Den som är jävig 
får inte heller närvara vid det sammanträde där ärendet behandlas och/eller beslutas. 

Fötiroendevald, som är anställd hos ett företag eller har uppdrag i annan organisation som har 
affärsförbindelser med kommunen, måste agera med gott omdöme. 

s 
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Bisyssla 
Bestämmelser hing bisyssla regleras i Allmänna bestämmelser och lagen (1994:260) om 
offentlig anställning. Där framgår bland annat att bisysslan får förbjudas om arbetsgivaren 
anser att den är förtroendeskadlig, dvs. att bisysslan kan rubba förtroendet för den anställdes 
opmiiskhet eller skada myndighetens anseende. I samband med nyanställning av tillsvidare
anställda och vid medarbetarsamtal ska eventuella bisysslor antecknas. Arbetstagare är 
skyldiga att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter, som behövs för att arbetsgivaren 
ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 

Läs mer om bisysslor i kommunens policy för bisysslor på kommunens intranät. 

Information om policyn för god etik i Tingsryds kommun 
Varje chef ansvarar för att dokumentet diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar. Vid mötet 
lyfts också frågan om det finns behov av att bryta ner dokumentet ytterligare utifrån de 
förutsättningar som finns på respektive arbetsplats. Detta ska i så fall klargöras i lokala 
riktlinjer som antas av centrala chefsgruppen. 

Vid introduktion för nyanställda tas dokumentet upp som information. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ledamöter i nämnder och styrelser informeras. 

Denna policy ska finnas tillgänglig på kommunens intranät. 

6 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 344 

Mottagande av skuldförbindelse från Tingsryds 
kommunföretag AB 
Dnr 2015/213 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen mottar revers från Tingsryds kommunföretag AB om 

2 950 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har en fordran på Tingsryds kommunföretag AB om 2 950 000 

kr. Fordran uppkom genom att kommunens fordran mot Tingstydsbostäder 

AB, med motsvarande belopp överläts till Tingsryds kommunforetag den 14 

september 2015. Enligt reversen ska fordran mellan kommunen och 

Tingsryds kommunföretag vara reglerad senast den 31 december 2015. 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att revers rörande fordran 

gentemot Tingsryds kommunföretag AB mottas. 

Beslutsunderlag 

Skri velse från kanslichef G ar o Lorfalk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 

2015-09-21 

l Utdmgsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 

''\ :F-' 
l 

l Ll0 

§ 31 

Upprättande av revers till Tingsryds kommun 
Dnr 2015/213 099 

Beslut 

Styrelsen upprättar en revers om 2 950 000 kr till Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Tingsryds kommunföretag har genom beslut§ 30,2015-10-02, 

tagit emot en revers från Tingsryds kommun. I gengäld ställer bolaget ut en 

ny revers gentemot kommunen. Det är ett beslutsled i avsikten att öka 

aktiekapitalet i både Tingsryds kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder 
AB. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommunföretag § 30,2015-10-02 

Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 

2015-08-27 - kvittningsemission i Tingsryds kommunkoncern 
Kommunfullmäktige§ 83, 2015-05-25 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~Tingsryds 
'\.!) kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 4 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 

§ 30 

Mottagande av revers från Tingsryds kommun 
Dnr 2015/213 099 

Beslut 

styrelsen tar emot revers om 2 950 000 kr från Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en fordran gentemot Tingsl-ydsbostäder om 
2 950 000 kr till Tingsryds kommunföretag genom beslut KS § 192, 2015-
09-14. Det är ett beslutsled i avsikten att öka aktiekapitalet i både Tingsryds 
kornmunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 192, 2015-09-14 

Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 
2015-08-27- kvittningsemission i Tingsryds kommunkoncern 
Kommunfullmäktige§ 83, 2015-05-25 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kornmunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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Aren de 41 

Kvittningsemission och 

ändring av 
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Tingsryd s 

kommunföretag samt 

ändring av 
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Tingsrydsbostäder AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 47 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 345 

Kvittningsemission och ändring av bolagsordning Tingsryds 
kommunföretag samt ändring av bolagsordning 
Tingsrydsbostäder AB 
2015/213 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i 
bolagsordningar för Tingsryds Kommunföretag AB och 
Tingsrydshestäder AB. 

2. Kornmunfullmäktige godkänner kvittningsemission i Tingsryds 
Kornmunföretag AB och ger kornmunens ombud i uppdrag att 
verkställa beslutet på Tingsryds Kornmunföretag AB:s 
bolagsstämma. 

3. Kornmunfullmäktiges ordförande, Britta Lunden utses att som 
kornmunens ägarrepresentant vid extra stämma i bolaget godkänna 
beslut om kvittningsemission, teckna emission av nya aktier samt 
reglera fordran därvid. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Kommunföretag AB 
Kommunen har reversfordringar på Tingsryds Kornmunföretag AB om 
4 132 000 kr (l 082 000 kr+ 100 000 kr+ 2 950 000 kr). skulderna har 
uppkornmit dels genom aktieöverlåtelser i Tingsryds Energi AB och 
Tingsryds utvecklings- och fastighets AB (l 082 000 kr+ 100 000 kr), dels 
genom kornmunens fordran mot Tingsrydsbostäder AB. Den senare fordran 
har uppstått i samband med att fastigheten Nestorn l (Tingsgården) 
överfördes från kommunen till Tingsrydsbostäder mot reversfordran. 
Fordran för Nestorn l överläts den 14 september 2015 från kommunen till 
Tingsryds Kornmunföretag AB (Ks 2015-09-14 § 192). 

Reverserna från aktieöverlåtelserna löper på obestämd tid och räntan 
motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av två 
procentenheter. Reversen avseende Nestorn l förfaller per den 31 december 
2015 och räntan är medelvärdet av statslåneräntan + 0,5 %. Tingstyds 
Kornmunföretag AB bedriver ingen verksamhet och skulden behöver därför 
täckas. Förslaget är att samtliga reverser kvittas mot aktier, s.k. 
kvittningsemission. En emission av nya aktier i bolaget forutsätter även att 

l Utdmgsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 48 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 345 forts. Dnr 2015/213 099 

dess bolagsordning ändras vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet 
aktier. 

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB har föreslagit ny lydelse för 
sjätte och sjunde paragraferna i bolagsordningen samt föreslagit en 
nyemission av aktier i bolaget. Bolaget har även kallat till extra 
bolagsstämma. Relevanta beslut vid bolagsstämman fattas under 
förutsättning att fullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen och 
godkänner kvittningsemissionen. 

Tingsrydsbostäder AB 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015 (Kf§ 83) att en utökning 
av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder ska genomföras under 2015. 

En ökning av aktiekapitalet i bolaget forutsätter att dess bolagsordning 
ändras vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har föreslagit ny lydelse för sjätte och 
sjunde paragraferna i bolagsordningen. Bolaget har även kallat till extra 
bolagsstämma. Relevanta beslut vid bolagsstämman fattas under 
förutsättning att Tingsryds Kommunföretag AB tillstyrker ändring i 
bolagsordningen samt att fullmäktige godkänner den föreslagna ändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-09-14 § 192 
Tingsrydsbostäder AB 2015-09-16 §§ 44-45, med bilagor 
Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 §§ 32-34 med bilagor 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 83 
Kanslichefens tjänsteskrivelse Kvittningsemission i Tingsryds 
kommunkoncern 

l Utdragsbestyrf<ande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2015-09-06 

Kompletterande tjänsteskrivelse avseende kvittningsemission i 
Tingsryds kommunkoncern 

Sammanfattning av ärendet 
Denna kompletterande tjänsteskrivelse avser endast kvittningsemissionen i Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

I dagsläget har kommunen reversfordringar mot Tingsryds Kommunföretag AB. Detta 
samtidigt som bolaget har ett lågt aktiekapital, vilket hämmar bolagets handlingsut
rymme. Som ett steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskon
cernen behövs en långsiktigt hållbar lösning. Genom att kvitta fordringar mot aktier 
stärks ekonomin i bolaget genom en förstärkning av aktiekapitalet. Detta möjliggör att 
goda resultat på sikt kan ackumuleras i kommunkoncernen samt komma ägaren (Tings
ryds kommun) tillgodo genom framtida utdelningar. Viktigt att påpeka är att det inte är 
fråga om att tillföra nytt kapital till bolaget från ägaren, utan enbart att befintliga ford
ringar kvittas mot nya aktier. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har reversfordringar på Tingsryds Kommunföretag AB om 4 132 000 kr. 
Förslaget är att skulden regleras genom en kvittningsemission. Detta ger en bättre soli
ditet i bolagskoncernen, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna konsolidera ekonomin 
i såväl moderbolag som dotterbolag. Det är viktigt att redan nu möjliggöra att goda re
sultat kan ackumuleras i koncernen även om utdelning kan ske först vid ett senare till
fälle. Utifrån kommunkoncernens arbete med långsiktigt hållbar ekonomi förefaller ett 
förfarande med ökning av aktiekapitalet i båda bolagen vara det mest fördelaktiga till
vägagångssättet. 

I tidigare tjänsteskrivelse (2015-08-27) har föreslagits att teckningskursen avseende 
2 500 aktier ska uppgå till l 000 kr, innefattande en överkurs om 567,20 kr per aktie. 
Detta skulle innebära att Tingsryds Kommunföretag AB:s aktiekapital skulle ökas till 
5 550 000 kr. Efter att underlaget granskats av auktoriserad revisor har dock framkom
mit att fordran om 4 132 000 kr anger gränsen för hur mycket aktiekapitalet kan ökas 
genom att kvitta bort fordringarna. Aktiekapitalet kan alltså maximalt ökas med 4 132 
000 kr genom kvittningen. Det har ingen betydelse hur fordringarna har uppstått. 

Vill Tingsryds Kommunföretag AB att aktiekapitalet ska ökas med 5 550 000 kronor 
måste resterande del ske genom kontant betalning. Vidare har i samma kontakt fram
kommit att Tingsryds Kommunföretag AB:s aktier har ett kvotvärde på l 000 kr styck. 
Det är det lägsta belopp man kan betala för aktierna i en nyemission. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Detta innebär att kommunen inte utan vidare kan godkänna en nyemission som översti
ger den kvittningsgilla fordran, dvs. 4 132 000 kr utan att samtidigt vara berett att er
lägga kontant betalning för ev. överkurs (mellanskillnaden 5,55 mkr-4,132 mkr =1,418 
mkr. 

Tidigare förslag bör således revideras enligt följande. 

A) Bolagets nuvarande aktiekapital l 00 000 ( etthundratusen) kronor ska ökas med 
4 132 000 kronor till 4 232 000 kronor. 

B) Bolaget ska utge 4 132 aktier 

C) Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor. 

D) De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommun och betalas med kvittningsgill 

fordran om 4 132 000 kronor 

E) Teckning och betalning av aktierna genom kvittning ska ske i samband med ex

tra bolagsstämma den 26 oktober 2015. När teckning skett är kvittningen verk

ställd. 

F) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande rä

kenskapsår. 

Det reviderade förslaget innebär även att den tidigare föreslagna ändringen i Tingsryds 
Kommunföretag AB:s bolagsordning behöver justeras. 

Sjätte och sjunde paragraferna i bolagsordningen bör således ha följande lydelse. 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 232 000 kronor och högst 16 928 000 kronor. 

7 §Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 4 232 aktier och högst 19 928 aktier. 

Nytt förslag till kvittningsemission och ändring av bolagsordning, ny redogörelse från 
Tingsryds Kommunföretag AB:s styrelse samt revisorsintyg bifogas. 

Garo Lm·falk 
Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 52
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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över 
styrelsens redogörelse för kvittning 

Till bolagsstämman i Tingsryds kommunföretag AB, 556876-5035. Jag har granskat styrelsens 
redogörelse avseende kvittning, daterad 2015-10-02. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det 
finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen 
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Min uppgift är att uttala mig om kvittningen på grundval av min granslming. Jag har utfört 
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordning en. Denna rekommendation kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens 
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan inforrnatic 
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedörr. 
riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för b 
styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforrna granskningsåtgärder som är ändamålsenliga me, 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna 
kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den 
värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. J ag anser att de bevis ja1 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 
J ag anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och 
kvittningsrätten avser giltiga motfordringar. 

Övriga upplysningar 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen 
och får inte användas för något annat ändamål. 

2015-10-06 

____ _ :z:ttuJ:ze. ___ ~~ 
vonne Lundin 
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Styrelsens förslag avseende kvittningsemission i Tingsryds kommunföretag AB samt 
ändring av bolagsordning 

I dagsläget har kommunen reversfordringar mot Tingsryds Kommunföretag AB. Detta 
samtidigt som bolaget har ett lågt aktiekapital, vilket hämmar bolagens handlingsutrymme. 
Som ett steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncernen som 
helhet samt i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsryds 
kommunföretag AB enligt nedan. 

Tingsryds kommun har reversfordringar mot Tingsryds kommunföretag AB uppgående till 
4,132 mkr. Genom kvittningsemission erläggs 4,132 mkr för vilka Tingsryds kommun 
tilldelas 4 132 nyemitterade aktier. 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta: 

A) Bolagets nuvarande aktiekapital l 00 000 ( etthundratusen) kronor ska ökas med 
4 13 2 000 kronor till 4 23 2 000 kronor. 

B) Bolaget ska utge 4 132 aktier 

C) Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor. 

D) De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommun och betalas med kvittningsgill fordran 
om 4 132 000 kronor 

E) Teckning och betalning av aktierna genom kvittning ska ske i samband med extra 
bolagsstämma den 26 oktober 2015. När teckning skett är kvittningen verkställd. 

F) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande 
räkenskapsår. 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom bolaget behöver bolaget justera sin 
bolagsordning vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna: 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 232 000 kronor och högst 16 928 000 kronor. 

7 § Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 4 232 aktier och högst 19 928 aktier. 

Dessutom föreslås att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller från den l januari 
2013 och avser nya regler för de aktiebolag där en kommun eller ett landsting direkt eller 
indirekt äger samtliga aktier (kommunallagen). Följande måste finnas med i bolagsordningen: 
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• Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som är ram för 

verksamheten. Det räcker alltså inte längre att det framgår av exempelvis ett ägardirektiv eller 

ett avtal. 

• Att fullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas. 

Ovanstående beslut förutsätter för sin verkställighet godkännande av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun varför kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ovanstående 
förslag och förelägga detsamma till kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015. 

Tingsryd, oktober 2015 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Barbro Svensson 
Ordförande 

Lars Nilsson 

Inge Strandberg 

Anna Johansson 

Åke Gummesson 
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Styrelsens redogörelse avseende kvittningsfordran enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 

Tingsryds Kommunföretag AB har till ägaren Tingsryds kommun en skuld avseende tre 
reverslån om sammanlagt 4 132 000 kr (l 082 000 kr+ l 00 000 kr+ 2 950 000 kr). Skulden 
avser köpeskilling för dotterbolag i samband med bildandet av koncernen samt övetiagande 
av reversfordran gentemot Tingsrydsbostäder AB, avseende överlåtelse av Fastigheten 
Nestorn l (Tingsgården), Tingsryd. Kvarvarande skuld till kommunen är 4 132 000 kr. Denna 
skuld sammantaget med ett lågt aktiekapital hämmar bolagets handlingsutrymme. Som ett 
steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncernen som helhet samt 

i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsryds kommunföretag 
AB. Aktiekapitalet ska öka med 4 132 000 kronor genom en nyemission av 4 132 aktier där 
betalning ska ske genom kvittning. Tingsryds kommun har förklarat sig villig att teckna 4 132 
aktier och därmed kvitta bort sina fordringar. Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 

kronor. För Tingsryds kommunföretags del innebär detta att bolagets egna kapital förstärks 
och att bolaget får en förbättrad soliditet. 

Tingsryd, oktober 2015 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Barbro Svensson 
Ordförande 

Lars Nilsson 

Inge Strandberg 

Anna Johansson 

Åke Gummesson 

Laila J eppsson 
Verkställande direktör 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 

§ 32 

Tillstyrkande av ändring i Tingsrydsbostäders bolagsordning 
Dnr 2015/213 099 

Beslut 

l. Styrelsen tillstyrker ändringen Tingstydsbostäders bolagsordning. 

2. styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av 

bolagsordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingstydsbostäder AB föreslår följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier. 

6 § Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kr och högst 12 000 000 kr. 

7 § Antal aktier 

I bolaget skall finnas lägst 50 aktier och högst 12 000 aktier. 

Beslutsunderlag 
Tingsrydsbostäder AB § 45, 2015-09-16 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tingsrydsbostäder 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 
n 
\J-;? 

/ 

§ 33 

Godkännande av kvittningsemission i Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2015/213 099 

Beslut 

l. Tingsryds Kommunföretag godkänner kvittningsemission i 
Tingstydsbostäder AB och ger bolagets ombud i uppdrag att 
verkställa beslutet på Tingstydsbostäder AB:s bolagsstämma. 

2. Ordförande Barbro Svensson utses att som Tingsryds 
Kommunföretag AB:s äganepresentant vid extra stämma i bolaget 
godkänna beslut om kvittningsemission, teckna emission av nya 
aktier samt reglera fordran därvid. 

Beskrivning av ärendet 

Tings1-yds Kommunföretag AB har reversfordringar mot Tingstydsbostäder 
AB om 2 950 000. Skulden har uppkommit genom Tingsryds 
Kommunföretag AB:s fordran mot Tingstydsbostäder AB i samband med 
att fastigheten Nestorn l (Tingsgården) överfördes från kommunen till 
Tingsrydsbostäder mot reversfordran. Fordran för Nestorn l överläts den 14 
september 2015 från kommunen till Tingsryds Kommunföretag AB. 

Reversen avseende Nestorn l förfaller per den 31 december 2015 och räntan 
är medelvärdet av statslåneräntan + 0,5 %. I samband med beslut om 
fastighetsöverföringen den 25 maj 2015 beslutade kommunfullmäktige att 
en utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska ske under 2015. 
Förslaget är således att förefintlig revers kvittas mot aktier och det är 
Tingsryds Kommunföretag, såsom ägare, som tecknar emission. En 
emission av nya aktier i bolaget förutsätter även att dess bolagsordning 
ändras vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har kallat till extra bolagsstämma. 
Relevanta beslut fattas under förutsättningatt kommunfullmäktige 
godkänner ändring i Tingsrydsbostäder AB:s bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kanslichef Garo L01·falk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 

2015-08-27- kvittningsemission i Tings1-yds kommunkoncern 

l Utdragsbestyrkande 
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r:i:l Tingsryds 
\:!l kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 
}q 

§ 33 fmis. Dnr 2015/213 099 

Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 

l Utdragsbestyrkande 

8 (15) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

Tings1-yds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare~ 

§ 34 

Förslag avseende kvittningsemission i Tingsryds 
kommunföretag AB och ändring av bolagsordning 
Dm 2015/213 099 

Beslut 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta: 
A) Bolagets nuvarande aktiekapital l 00 000 ( etthundratusen) kronor ska 

ökas med 5 550 000 kronor till5 650 000 kronor. 

B) Bolaget ska utge 5 550 aktier 

C) Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor innefattande 
en överkurs om 567,20 kr för de 2 500 första aktierna. Överkursen 
ska tillforas överkursfonden och behandlas som fritt eget kapital. 
Resterande aktier tecknas utan överkurs. 

D) De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommun och betalas med 
kvittningsgill fordran om 5 550 000 kronor 

E) Teckning och betalning av aktierna genom kvittning ska ske i 
samband med extra bolagsstämma den 26 oktober 2015 

F) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med 
innevarande räkenskapsår. 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte 
och sjunde paragraferna: 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 23 000 000 

kronor 

7 § Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst l 00 aktier och högst 23 000 aktier 

Beskrivning av ärendet 

I dagsläget har kommunen reversfordringar mot Tingsryds Kommunföretag 
AB. Detta samtidigt som bolaget har ett lågt aktiekapital, vilket hämmar 
bolagens handlingsutrymme. Som ett steg att konsolidera och stärka 
ekonomin i den kommunala bolagskoncernen som helhet samt i syfte att öka 
det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsryds 
kommunföretag AB enligt nedan. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l o (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2015-10-02 

Justerare 

§ 34 forts. Dnr 2015/213 099 

Tingsryds kommun har reversfordringar mot Tingsryds kommunföretag AB 
uppgående till4,132 mkr. Genom kvittningsemission erläggs 5,550 mkr för 
vilka Tingsryds kommun tilldelas 5 550 nyemitterade aktier. 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom bolaget behöver 
bolaget justera sin bolagsordning vad avser storleken på aktiekapitalet samt 
antalet aktier. 

Ovanstående beslut förutsätter för sin verkställighet godkännande av 
kommunfullmäktige i Tingsryds kommun varför kommunstyrelsen föreslås 
besluta i enlighet med ovanstående förslag och förelägga detsamma till 
kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kanslichef Garo Lm·falk och ekonomichef Daniel Gustafsson, 
2015-08-27- kvittningsemission i Tingsryds kommunkoncern 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

l Otdragsbeslyrkande 
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Styrelsens förslag avseende kvittningsemission i Tingsryds kommunföretag AB samt 
ändring av bolagsordning 

I dagsläget har kommunen reversfordringar mot Tingsryds Kommunföretag AB. Detta 
samtidigt som bolaget har ett lågt aktiehipital, vilket hämmar bolagens handlingsutrymme. 

Som ett steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncernen som 
helhet samt i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsryds 
kommunföretag AB enligt nedan. 

Tingsryds kommun har reversfordringar mot Tingsryds kommunföretag AB uppgående till 
4,132 mkr. Genom kvittningsemission erläggs 5,550 mkr för vilka Tingsryds kommun 
tilldelas 5 550 nyemitterade aktier. 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta: 

A) Bolagets nuvarande aktiekapital l 00 000 ( etthundratusen) kronor ska ökas med 5 550 

000 kronor till5 650 000 kronor. 

B) Bolaget ska utge 5 550 aktier 

C) Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor innefattande en överkurs om 
567,20 kr för de 2 500 första aktierna. Överkursen ska tillföras överkursfonden och 
behandlas som fritt eget kapital. Resterande aktier tecknas utan överkurs. 

D) De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommun och betalas med kvittningsgill fordran 

om 5 550 000 kronor 

E) Teckning och betalning av aktierna genom kvittning ska ske i samband med extra 
bolagsstämma den 26 oktober 2015 

F) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande 

räkenskapsår. 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom bolaget behöver bolaget justera sin 
bolagsordning vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna: 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 23 000 000 kronor 

7 § Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst l 00 aktier och högst 23 000 aktier 

Ovanstående beslut förutsätter för sin verkställighet godkännande av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun varför kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ovanstående 
förslag och förelägga detsamma till kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015. 
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Styrelsens redogörelse avseende kvittningsfordran enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 

Tingsryds Kornmunföretag AB har till ägaren Tingsryds kommun en skuld avseende tre 
reverslån om sammanlagt 4 132 000 kr (l 082 000 kr+ l 00 000 kr+ 2 950 000 kr). Skulden 
avser köpeskilling för dotterbolag i samband med bildandet av koncemen samt övertagande 

av reversfordran gentemot Tingsrydsbostäder AB, avseende överlåtelse av Fastigheten 
Nestom 1 (Tingsgården), Tingsryd. Kvarvarande skuld till kommunen är 4 132 000 kr. Denna 
skuld sammantaget med ett lågt aktiekapital hämmar bolagets handlingsutrymme. Som ett 
steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncemen som helhet samt 
i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsryds kommunföretag 
AB. Teckningskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor innefattande en överkurs om 
567,20 kr för de 2 500 första aktiema. Överkursen ska tillföras överkursfonden och behandlas 
som fritt eget kapital. Resterande aktier tecknas utan överkurs. För Tingsryds 

kornmunföretags del innebär detta att bolagets egna kapital förstärks och att bolaget får en 
förbättrad soliditet. 

Tingsryd den 2 oktober 2015 

Tingsryds Kornmunföretag AB 

cw b . ~ ~ . r~~ (//0 
Barbro Svensson 
Ordförande 

Anna Johansson 

~ 

A C::-L/~ 
Å~e Gurnmesson 

,~J.~ 
Laila Jepps~:Glt 
Verkställande direktör 
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Tingsryd 2 oktober 2015 

Tingsryds Kommunföretag AB 

:)rmfpwj~ 
Barbro Svensson 
Ordförande 

~(~ 
Lars Nilsson 

\11 Å r- C(:/((fJ{J) 
In/e~~ 

Jv~-~--~ 
Anna Johansson 

)e:~ L~ 
Åke Gummesson 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB S~TRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 
plats och tid 

Under

skrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

2015-09-16 

Sammanträdesrummet "Åsnen", Torggatan 12, Tingsryd 
Onsdagen den 16 september 2015, 13.00 - 17.00 

Patrick Ståhlgren 
Gmmar Fransson 
Lennart Karlsson 
Britt-Louise Bemdtsson 
Tomas Blomster 

Peråke J an en 
Björn Davidsson 

Lennart Karlsson 

Sammanträdesrummet "Åsnen", Torggatan 12, Tingsryd 

Paragrafer 

ANSLAG!BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Tingsl-ydsbostäder A!3 
2015-09-16 

Datum då 
anslaget tas ned 

Tingsrydsbostäder AB:s kontor i Tingsryd 

Utdragsbestyrkande 

§ 44:.45 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-09-16 

§ 44 

Kvittningsemission i Tingsrydsbostäder AB 

Styrelsens beslut 

l. Bolagets nuvarande aktiekapital 50 000 (femtiotusen) kronor ska ökas 

med 2 950 000 kronor till 3 000 000 kronor. 

2. Bolaget ska utge 2 950 aktier. 

3. Teclmingskursen per aktie ska uppgå till l 000 kronor. 

1(2) 

4. De nya aktiema teclmas av Tings1yds Kommunföretag och betalas med 

kvittningsgill fordran om 2 950 OOÖ laonor .. 

5. Teclming och betalnin!S av aktiema genom kvittning ska ske i samband 

med extra bolagsstämma den 26 oktober 2015. 

6. De nya aktiema ska berättiga till vinstutdelning från och med 

innevarande räkenskapsår. 

7. Omgående justering av paragrafen. 

Beslu-iyning av ärendet 

I dagsläget har Tings1yds kommunföretag AB reversfordringar mot 
Tingsrydsbostäder AB. Detta samtidigt som bolaget har ett lågt aktiekapital, 
vilket hämmar bolagets handlingsutrymme. Som ett steg att konsolidera och 
stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncemen som helhet samt i syfte 
att öka det egna kapitalet i bolaget fareslås en nyemission i 
Tingstydsbostäder AB enligt nedan. 

Tingstyds Kommunföretag har en reversfordran på Tingsrydsbostäder AB 
uppgående ti112,95 mkr. Genom kvittningsemission erläggs 2,95 mkr för 
vilka Tings1yds Kommunföretag tilldelas 2 950 nyemitterade aktier. 

Utdragsbestyrkande 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-09-16 

§ 45 

Åndring av bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB 

Beslut 

l. styrelsen tillstyrker ändringen av bolagsordningen. 

2. styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringen i 
bolagsordningen. 

3. Omgående justering av paragrafen. 

Beslu·ivning av ärendet 
Tingslydsbostäder AB fcireslår följande lydelse ~v sjätte och sjunde 
paragraferna i bolagsordillngen avseende aktiekapital och antal aktier: 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 12 000 000 
kronor 

7 § Antal aktier 
I bolaget skall flnnas lägst 50 aktier och högst 12 000 aktier 

Utdragsbestyrkande 

2(2) 

67



Styrelsens forslag avseende kvittningsemission i Tingsrydsbostäder AB samt ändring av 

bolagsordning 

I dagsläget har Tingsryds koinmunföretag AB reversfordringar mot Tingsrydsbostäder AB. 

Detta samtidigt som bolaget har ett lågt aktiekapital, vilket hämmar bolagets 

handlingsutrymme. Som ett steg att konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala 

bolagskoncernen som helhet samt i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en 

nyemission i Tingstydsbostäder AB enligt nedan. 

Tingsryds Kommunföretag har en reversfordran på Tingstydsbostäder AB uppgående till 2,95 

mkr. Genom kvittningsemission erläggs 2,95 mkr för vilka Tingsryds Kommunföretag 

tilldelas 2 950 nyemitterade aletier. 

Styrelsen fareslår extra bolagsstämma att besluta: 

l. Bolagets nuvarande aktiekapital 50 000 (femtiotusen) kronor ska ökas med 2 950 000 

leronor till 3 000 000 kronor. 

2. Bolaget ska utge 2 950 aletier 

3 .. Teckningskursen per aletie ska uppgå till l 000 kronor, 

4. De nya aletierna teclmas av Tingsryds Kommunföretag och betalas med kvittningsgill 

fordran om 2 950 000 kronor 

5. Teclming och betalning av aktierna genom kvittning ska ske i samband med extra 

bolagsstämma den 26 olctober 2015 

6. De nya aletierna ska berättiga till vinstutdelning från ochmed innevarande 

räkenskapsår 

För att möjliggöra förstärkning av aletiekapitalet inom bolaget behöver bolaget justera sin 

bolagsordning vad avser storleken på aletiekapitalet samt antalet aktier. 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna: 

6 § Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 12 000 000 laonor 

7 § Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 50 aletl.er och högst 12 000 aletier 

Beslutet förutsätter för sin verkställighet godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 

kommun varför kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ovanstående förslag och 

förelägga detsamma till kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015. 
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Tingsryd 16 september 2015. 

Tingstydsbostäder AB 

~J~ikt 
Lennart Karlsson 

~~-
Gunnar Fransson 

L~ 13/;;1/v;/-
Tomas Blomster 
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Styrelsens redogörelse avseende kvittningsfordran enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 

Tingsrydsbostäder AB har till ägaren Tingsryds Kommunföretag AB en skuld avseende ett 

reverslån om 2 950 000 kr. Skulden avser köpeskilling får fastigheten Nestoml 

(Tingsgården) i Tingsryd. Kvarvarande skuld till kommunen är 2 950 000 la. Denna skuld 

sammantaget med ett lågt aktiekapital hämmar bolagets handlingsutrymme. Som ett steg att 

konsolidera och stärka ekonomin i den kommunala bolagskoncemen som helhet samt i syfte 
att öka det egna kapitalet i bolaget föreslås en nyemission i Tingsrydsbostäder AB. 
Teckningskursen per aletie ska uppgå till l 000 laonor. För Tingsrydsbostäder AB:s del 

innebär detta att bolagets egna kapital förstärks och att bolaget får en fårbättrad soliditet. 

Tingsryd den 16 september 2015 

Tingsrydsbostäder AB 

Gunnar Fransson 

o::;,~~ lj~NJ~ 
Tomas Blomster 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-27 

Kvittningsemission i Tingsryds kommunkoncern 

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

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

Bakgrund 
Den l september 2015 överfördes fastigheten Nestorn l (Tingsgården) från kommunen 
till Tingsrydsbostäder AB, genom fastighetsreglering. Ersättningen för fastigheten be
stämdes till 2 950 000 kr, vilket motsvarade det bokförda värdet för fastigheten. Ersätt
ningen erlades genom en säljanevers, vilket innebär att Tingsrydsbostäder AB har en 
skuld till kommunen. I samband med fastighetsöverföringen beslutade kornmunfullmäk
tige att en utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska ske under 2015. 

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

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

Som ersättning för tecknandet av emissionen i Tingsrydsbostäder AB bör reversen om 
2 950 000 kr kmma användas. Reversen bör därför överlämnas från kommunen till 
Tingsryds Kornmunföretag AB. Detta innebär att Tingsryds Kornmunföretag AB får en 
skuld till kommunen med motsvarande belopp. Ersättningen erläggs genom en revers 
mellan kommunen och Tingsryds Kornmunföretag AB. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(4) 

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

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

Sedan tidigare finns två reverser mellan kommunen och Tingsryds Kommunföretag AB. 
Dessa avser aktieöverlåtelser från kommunen till Tingsryds Kommunföretag AB i 
kommunkoncernens övriga två bolag, Tingsryds energi AB och Tingsryds utvecklings
och fastighetsbolag AB, i samband med koncernbildnigen år 2011. Det sammanlagda 
värdet på dessa reverser uppgår till l 182 000 kr. Ä ven dessa reverser bör regleras på 
samma sätt som ovan föreslås och vid samma tillfälle. Total skuld att reglera blir såle
des 4 132 000 kronor (l 082 000 kr+ l 00 000 kr + 2 950 000 kr= 4 132 000 kr) 

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

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

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

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

l 418 000)) = 5 550 000), dvs. 5 550 nyemitterade aktier. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Kommunen 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Tingsrydsbostäder AB 

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

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

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo L01·falk och ekonomichefen Daniel Gustafsson 

Beslutsunderlag 
Kf2015-05-25 § 83 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
T arggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
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e-post/hemsida 
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Tingsryds kommunföretag AB:s förslag angående kvittningsemission, med underlag1 

Garo Lm·falk 
Kanslichef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 Detta forslag utgör inte underlag for kommunstyrelsens beslut att överlämna revers om 2,95 mkr, då 
forutsättningen for forslaget är just att kommunstyrelsen först beslutar att överlämna reversen. 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäldige 

Justerare 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-25 

§ 83 

Överföring av Nestorn l (Tingsgården) till 
Tingsrydsbostäder AB 

Dnr 2015/213 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

5 

l, Kommunfullmäktige godkänner överföring av fastigheten Nestorn l 
(Tings gården) till Tingstydsbostäder AB i enlighet med bifogat 
avtal. 

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

Besh:rivning av ärendet 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konse1tlokal 
AMB/Gibson auditorium vid W asaskolan fattade kommtmfullmäktige 
2013-04-25 ett imiktningsbeslut med formuleringen att inriktningen är att de 
delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna 
utgöra elevboende år 2016, 

Utifrån detta beslut fick k01mnunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens 
framtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från 
lokalforsörjningsgruppen. I utlåtandet forordades att Tingsgården överlåts 
till Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska 
inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket innebär att 
2 nya forskaleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 250 att uppdra åt kornmunchefen 
att ta fram slutliga beslutsunderlag med imiktning i enlighet med redovisat 
utlåtm1de (se beslut och utlåtm1de i bilaga 1). Det föreslås att fastigheten 
Nestom l (Tings gården) överförs till Tingstydsbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingstydsbostäder 
AB ska genomforas under 2015. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson och ekonomichef Daniel 

Gustafsson2015-04-23 

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande Nestorn l 

ut<tragstJestyrRancte 
~~ l 2015-05-29 . vw 

' 
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~Tingsryds 
'\!:9 kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

Kommunfullmäktige 2015-05-25 

Justerare 

§ 83 forts. 2015/213 099 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, samhällsbyggnadschef Jonas 

Weidenmark, VD Tingsrydshestäder Peråke Janen, skolchefYngve 
Rehnström, ekonomichef Daniel Gustafsson och kanslichef/kommunjurist 

Garo L01·falk, 2015-04-22 

Kommunstyrelsen§ 250, 2014-12-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 151, 2015-05-04 

Kommunstyrelsen§ 119, 2015-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

;t:: rvv l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 
K.s § 
Kf § 

151 
119 

83 

~ T:ingsryds 
~kommun 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsf6I·valtningen 2015-04-23 

Daniel Gustafuson 
0477 44126 

1(1) 

danicl.gustafsson@tingsryd.se Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Överföring av fastigheten Nestom l (Tings gården) till Tingsrydsbostäder AB godkänns i 
enlighet med bifogat avtaL 
2. Utölming av aktiekapitalet i Tingslydsbostäder AB ska genomforas under 2015. 

Beslcrivning av ärendet 
I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito
rium vid W asaskolan fattade kommunfhlhnäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med fonnu
leringen att inriletningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att 
utreda Tingsgårdens fi·amtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från lokalförsötjningsgruppen. I utlå
tandet förordades att Tingsgården överlåts till Tingslydsbostäder AB och att fastigheten som 
framtida användning ska inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskoleavdelningar (vilket inne
bär att 2 nya förskaleavdelningar ska tillskapas). Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med imiktning i enlighet med 
redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga 1). 

Föreslås att fastigheten Nestorn l (Tingsgården) överförs till Tingsrydsbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydshestäder AB ska genomföms 
under2015. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar 
och företag. Ett gemensamt beslutsunderlag har tagits fram. 

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

Beslut sim skiclms till 
Tingstydsbostäder AB 
Tingstyds kommunföretag AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) 

Tingsryd 2015-04-23 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~w 
bos· (sa dress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postfhemsida 
komm1men@tingsryd.se 
www.tingSl·yd.se 
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Bilaga 1 
l 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan 212000-0621 Tings1-yds kommun, Box 88, 362 22 Tingst-yd, ägare till 
Nestorn 1, Tingst·yds kommun, nedan kallad överlåtaren och 556872-6938 
Tingsrydsbostäder AB, Box 140, 362 22 Tingstyd, ägare till Nestorn 2, 
Tingsryds kommun, nedan kallad förvärvaren, har följande överenskommelse 
om fastighetsreglering träffats. 

1. Överlåtelsens omfattning och ersättning 

Genom fastighetsreglering överfors hela Nestom l ti11 Nestorn 2. FörvälVaren 
skall som full och slutHg ersättning för fastigheten till överlåtaren utge ett 
belopp om två miljoner niohundra femtiotusen (2 950 000) kronor. 

Fastigheten är markerat på bilagd katta. 

2. TiUtt·äde 

Förvärvaren tillträder markområdet efter det att beslut om erforderlig 
fastighetsreglering vunnit laga kraft, alternativt 2015-09-01. 

3. Ersättnings erläggande 

Ersättningen erläggs genom säljarrevers per tillträdesdagen. 

4. Lantmäteriförrättning 

Fastighetsbildningskostnaderna skall erläggas av förvärvaren. 

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

5. Markområdets skick 

Förvärvaren har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestämmelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av be~Jdelse somrör fastigheten. Pmtermi 
är överens om att inte några ytterligare överenskommelser avseende 
fastighetens skick träffats dem emellan än vad som redovisats här. 

6. Äganderättens övergång 

Överlåtaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess 
fastighetsreglering vunnit laga kraft och ful1 ersättning erlagts. 
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7. Godl{äunande 

Denna överenskommelse skall godkäm1as av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun annars är den till alla delar fdrfallen. 

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

Tingsryd 2015-

För Tingsryd kommun 

Mikael Jeansson 
Överlåtare 

Tingsryd 2015-

Tingslydsbostäder 

Willy Karlsson 
Förvärvare 

Tingsryd 2015 

Tingstydsbostäder AB 

Peråke Janen 
Förvärvare 

Överlåtarens egenhändiga namnteclming bevittnas: 

Sanna Runeson Margareta Hall 

2 
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~Tingsryds 
~ kontmun 
Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gusta!Sson@tingsryd.se 

BESLUTSUNDERLAG 

2015-04-22 

Bilaga 2 

1(1) 

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

Bakgl'llnd 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito
rium vid W asaskolan fattade kommunfbllmäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med fonnu
leringen att inriktningen är att de delat· av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

(J.mföring av faslighet 

Fastigheten öveJfors från kommunen till helägda Tingsrydsbostäder AB med planerad tillträ
desdag 2015-09-01. Överföringen kan genomföras som fastighetsreglering, då Tingsrydsbostä
der äger intilliggande fastighet (Nestom 2). 

Ersättningen föreslås uppgå til12 950 tla', vilket motsvarar komnumens bokförda värde per 
2015-08-31. Ersättningen erläggs genom säljarrevers, vilket hmebär att kommunen får en ford
ran på Tingsrydsbostädel'. 

Fastighetens cmvändning 

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

. Upplägget avseende förskolan im1ebär att Bam- och utbildningsförvaltningen lämnar nuvarande 
lokaler för Slottets och Junibackens förskolor och istället flyttar denna verksamhet till de två 
tillkommande avdelningarna på Tingsgården (i anslutning till nuvarande två avdelningar på 
Älvans förskola). Tillträde till de nya forskoleavdelningarna i Tingsgården förutsätts ske senast i 
böljan av 2017 och förh~ ;ni ng av lokalerna ska göras på affärsmässiga grunder. Inga budget-
mede ka tillföras eller ifr:n ban -och utbildningsfcirvaltningens budgetram. 

' ' ~A. t ' ij..::_ vv 
besö!{Sadress 
Torggalan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 o o (vx) 

f ax 
0477313 00 

e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsl·yd.se 
www.tingsryd.se 
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Upplägget avseende elevbostäder innebär att Tingstydsbostäder möjliggör elevboende med ca 
30 mindre lägenheter under höstterminen 2015. Diskussion och förhandting med AlvlB avse
ende boende, undervisningslokaler m.m. pågår. 

Ägartillslwtt till Tingsrydsbostlider 

Fastighetsöverföringen innebär en utökning och utveckling av Tingslydsbostäders verksamhet, 
vilket kan motivera en förstärkning av bolagets atiiekapital/egna kapital. I nedanstående tabell 
sammanfattas bolagets ekonomiska ställning och resultat 2012-2014. 

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

Lån 23000 31000 31000 
Totala tillgångar 25111 41576 43518 
soliditet 1,3% 8,2% 9,0% 
Nettoomsättning 1558 17605 14816 
- varav hyresintäkt o 3458 4032 
- varav övr f<irv.intälct 1558 14147 10784 
Årets resnitat e fin poster 380 4363* 375 
Årets resultat e skatt 203 2939 459 

*reavinst vid försäljning av fastighet år 2013 var 3543 tkr. 

Förstädming av bolagets egna kapital kan, forutom genom bolagets egna vinster, ske antingen 
genom ägartillskott eller emission. Ägartillskott (eller kapitaltillskott) kan vara villkorade eller 
ovillkorade och tillförs bolagets fria egna kapital, medan emissioner möjliggör förstärkning av 
aktiekapitalet i bolaget. Olika typer av emissioner är nyemission (kontant), app01iemission 
(egendom) och kvittningsemission (fordran). En emission i aktuellt ärende förutsätter bl a änd
ring i bolagsordning, stämmobeslut m.m. Det är Tingstyds Kommunföretag AB som äger akti
erna i Tingstydsbostäder AB och som isåfall ska teckna emissionen. 

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

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

Finansiering av ombyggnad 

Finansiering av Tingstydsbostäders ombyggnad till två nya förskaleavdelningar sker genom 
nyupplåning, vlllcet hmebär att fullmäktige behöver utöka bolagets borgenstam. Bolaget har for 
avsikt att återkomma med en sådan ansökan under 2015 eller 2016 när projektering m.m. ät· 
fardigställ d. 

För att kommunkoncernens totala låneskuld inte ska öka bör en utökning av Tingstydsbostäders 
borgensram kombineras med en minskning av borgensramen för stiftelsen Kommunhus. En 
minskning av stiftelsens borgensram bör besintas med en tidsfrist om 2-3 år, vilket bedöms vara 
hanterbart med nuvarande kassaflöde i stiftelsen. 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag till beslut i olika instanser 

Fullmäktige l. Godkätma överföring av fastigheten Nestorn l (Tings gården) 
till Tingsrydsbostäder AB i enlighet med bifogat avtal. 
2. Utökning av aktiekapitalet i Tingstydsbostäder ska genomfö
ras under2015. 

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

Tingstydsbostäder AB 

Tingstyds Kommun
företag AB 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Tingsryd 2015-04-22 

Laila Jeppsson 
Kommunchef/VD Tikab 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

_f ingsryds kommun, 
/' Box88 

362 22 Tingsryd 

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

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

l. Ställa sig positiv till att ersätta nuvarande förskalelokaler för 
slottets och Junibackens förskolor med två nya föreskoleavdel
ningar i anslutningtill Älvans förskola i fastigheten Nestom 1, 
Tingsryd. 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 

Peråke J an en 
VD Tingsrydsbostädet· 

Garo Lm-falk 
Kanslichef/kommunjurist 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2014-12-08 

Ks § 250 Dm· 2014/548 293 

Ågandedtttsö-verföring 'l':ingsgårclen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchef Laila Jeppsson i uppdtag 
att litreda Tingsgårdens framtida användning ooh ägarfdrhållanden. 
Lokal:rursörjningsgtUJllleil hår utrett frågan och tedogör fo1· sitt arbete. 

Beslutsundedag 
Lo1calförsörjningsgtnppens skdvelse, 2014~10-29med tillhömnde bilaga 1 
Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 65 
Barn- och utbildningsnämnden§ 81, 2014-08-27 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-11, 47 
Samhälls byggnadsutskottet 2013-10-28, § 270 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-09M25, § 120 
Kommunstyrelsens arbetsntskott § 409> 2014"11M24 

Efter betedning mellan arbetsutskottets sammanb:äde och kommuosty.telsens 
sammanträde av konunuosty:telsens ordförande) kommunchefen och 
ekonomichefen föreslås följande beslut: 

Kommunstyrelsen beshlta:t 

att. uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med 
inriktning i eulighet med redovisat utlåtande, sntnt 

13 

att de slutliga 1Hl8lutmmcledagen skickas till berörda styrelser o oh närund el' för 
ställningstagande. 

Därmed fu' atbetsutskottets förslag till beslut inte aktuellt. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beshttsuncledag med 
itu:ilct.ning 1 enlighet med redovis~t utlåtande) samt 

att de slutliga beslutsunderlagen skickas till berörda styrelser och nfunnder för 
stiillnings. tagande. 

I~,AiZ vv 

,O,W 
2014~12-10 
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~fugslvyds 
~kommmn. 
Kommunstyrelsen 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Ks § 250 Dnr 2014/548 293 

Reservation: 

B:rltt~Lonise Berndisson (C) reserverar sig mot att ettfåtslag till ändring av 
attHsats i rubetsutskottets :förslag inte togs upp som yrkande. 

Exp: 
Kommunchef Laila Je,P1lSson 

.w 
J(( 
"U . 

Utara~sbesty.tkande 

14 
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Kommunledning s· 
förvaltningen 

Redovisning av uppdrag 
Tingsgårdens inriktning 

Uppdrag 

1 (6) 

Lokalförsötjn:ingsgruppen hm· :fatt i uppdrag från kommunchefen att lämna utlåtande till Ksau 
gällande Tingsgårdens fi·amtida användning och ägatf'drhållanden. Utlåtandet ska enligt upp
dragsbeshivningen innehålla konsekvensbeskrivning för berörda kommunala verksamheter, 
konsekvensanalys gällande olika ägarfdrhållanden samt ekonomJsk kal1cyl. 

Bakgrund 

Tingstyds kotnml111 bygger nytt äldreboende i Kvatteret Ömen, vilket ska ersätta nuvarande 
äldreboende Tingsgården. Verksamheten beräknas flytta ur Iokalema i Tingsgården sommaren 
2015. 

I Tingsgården fums idag 46 st lägenheter, varav ca 40 st för närvarande används som äldre bo~ 
ende. Dätti!l fitms i äldreboendedelen gemensamhetsutrymmen (samlingssal, matsal m.m.) samt 
kontorsutrymmen och ett tillagningskök Utöver äldreboendet finns i fastigheten två avdehtingar 
fdl'skola (Älvans f'drskola) som tillskapades åren2005~2006. Barn~ och utbildningsfårvattningen 
betalar idag en internhyra om ca 420 tkr per år föl' dessa lokaler. 

Byggnaden omfattar totalt ca 5800 m2 (bmksarea) och ligger på en fastighet där den gällande 
deta"ljplanen anger "bostäder" som användningsområde. Förskoleverksamheten har ett tillfälligt 
bygglov som löper ut 20 15~0 1-11. AJ'bete med ny detaljplan är i slutfasen och beräknas kunna 
behandlas i samhällsbyggnadsnänmden2015~01~20. · 

Det finns det ett betydande underhållsbehov i fastigheten. Detta har sin orsak i att planeringen 
och genomfårandet av projekt Ömen hal' pågått under ett antal år, ooh att osäkerl1eten i vad 
Tingsgåt•den ska användas till har inneburit att allt plauemt underhåll har lagts på en mycket låg 
nivå. Behovet av underhållrör i f'drsta hand upprustning av klimatskydd (tak, dörrar, fonster och 
fasader) och tekniska installationer. Motpatten av investeringama har sitt Ul'spmng från när 
byggnaden uppfordes i början av 1970-talet. 

Fastighetens bokfdrda värde uppgår till2,9 mkt· per 2014- 12~31. Det bolcfdrda värdet avser ute~ 
slutande den del av fastigheten som avser fdrskoleavdeh1ingar. För den del som avser äldrebo~ 
endct har nedskrivning gjorts. 

I samband med beslut om byggnation av undervisnjngs- och. konselilokal AMB vid W asaskolan 
fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 §65 ett imiktningsbes[ut med formuleringen att inrlkt~ 
ningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör !ildreboende vid behov ska kutma utgöra 
elevboende år 2016. 

85



( 

2(6) 

AMB hat• under hösten 2014, genom sitt fastighetsbolag AMB Park AB, fårdigställt studentlä
genheter med boende for 40 elever i anslutning till skolan. I arbetet med detaljplanen får områ
det skisserades fi•amtida byggnation av studentlägenheter med boende fdr totalt 80 elever på 
området. 

Wasaskalan har signalerat att det bötjar bli trångt i undel'visningslokaletna på skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har framfort önskemål om ytterligare två fcirskoleavdeh1ingar i 
anslutning till de befintliga. Avsikten ät: att dessa två avdeh1ingar skulle ersätta de två enavdel
ningsfdrskoloma Slottets fårskola (i Gränsströmska villan vid Dackeskolan) samt Junibackens 
forskola (i Mårdslycke). Som orsak till önskemålet anges att nuvarande lokaler inte är optimala 
ur verksamhetssynpunkt I oktober månad inkom även skrivelse från skyddsombud avseende 
denfysiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Komml1nkoncernen (kommunen och dess helägda bolag och stiftelser) har ett mycket begränsat 
investeringsutrymme framöver. Koncernens totala låneskuld bör inte öka mer, utan istället bör 
en amortering av låneskulden påbötjas. Arbete pågår i konummstyrelsens uppdrag Hållbar eko
nomi, vilket syftar till att fullmäktiges långsiktiga mål om en stabil och långsiktigt hållbar eko
nomi ska uppnås. Detta innebär i praktiken att resultatet måste höjas och investeringsnivån sän
kas for att möjliggöra årliga amorteringar av lånesk:ulden. 

Avgränsningar 

Ganska tidigt i utredningatbetet framstod det tydligt att så mycket som möjligt av den befintliga 
planlösningen och funktionema i lägenheterna bör bibehållas· får att hålla kostnadema nere. 
Låga kostnade1' i renovering och ombyggnad ger bättre forutsättningar får tin1liga hyresnivåer. 
Bostäderna är i forsta hand tänkt for studerande ungdomar med små ekonomiska möjligheter 
och beroende av studiebidrag och inackorderingsbidrag får sitt uppehälle. En större ombyggnad 
av lokalema skulle dessutom innebära att nybyggnadsregler sannolilet skulle gälla, vilket skulle 
innebära betydligt högre kostnader på grund av högre <mergikrav, tillgänglighetskrav m. m. 

Utredningen har därf'cir i fårsta hand imilctats på hur man med så små ekonomiska resurser som 
möjligt kan iordningsställa silldent- eller ungdomsbostäder på Tingsgården, Denna illl'ilctning 
motiveras utifrån både det begränsade investeringsutrymmet och möjligheten till rimliga hyres
nivåer for målgruppen. 

Därutövel' har ävenmöjligheten till ytterligare färskolelokaler enligtBam- och utbildningsfdr
valtningens framställan benletats i utredningen. 

Behov av ungdomsbostäder 

I tätorten bedrivs i dag flera olika utbildningsprogram, där det finns ett långsiktigt behov av 
ungdomsbostäder får bl a ishockeygymnasiet och AMB-skolan. Detta behov har ökat i och med 
etableringen av AMB Education, men det :filllis också ett behov av billiga bostäder för ungdo
mar som flyttar till sin forsta egna bostad. 

Kommunhus och Tingslydsbostäder som ät· de allmännyttiga bostadsforetagen i kommunen, har 
tillsammans ca 100 små lägenheter om ett rum och lcök eller kokvrå i centralorten. Med rådande 
bostadsefte1frågan så är samtliga redan uthyrda, och efterfrågan är stön·e än tillgången. Detta 
märks mycket tydligt i anslutning till terminsstart på sensommaren. En markant fdl'ändring har 
skett sedan AMB~skolan etaplerades, och efterfrågan ökar infor vatje terminsstart då det totala 
elevantalet ökar for vmje år fram till intagningen hösten 2015. 

86



( 

( 

3(6) 

Behov av förskolelokale1· 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i skrivelse för behovet av forskalelokaler (bilaga l). 
Nuvarande forskalelokaler i slottets och Junibackens forskolor bedrivs som enavdelningsfdr~ 
skolor och bedöms inte vara optimala ur verksamhetsperspektiv. Som skäl for detta anges i skri~ 
velsen bl a kostnadseffektivitet, brandsynpunkt och geografiskt läge i forhållande till miljöpro~ 
fiL 

I oktober månad inkom som nämnts tidigare även skrivelse från skyddsombud avseende den 
fysiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Projektförslag - två olika altemativ 

Utredningen harfokuserats på h>å olika a/temativ för denframtida användningen av Tingsgår
den; antingen enbart studentlägenheter och befintligförskola eller utökning av förskolanfrän 
två till fyra avdelningar och något färre lägenheter. 

Altemativ 1 
Upprustning av 30 lägenheter i hus C samt orobyggnation till yttm•ligare 2 st fdrslmleav
delningar i hus B. 

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

Mittdelen (hus A) lämnas tom och ofOrändrad, Potential finns sannolikt for annan användning, t 
ex matsal för AMB samt ytterligare undervisningslokaler. Detta medfor sannolikt dock ytterli
gare investet•ingsutgifter, n1en också en möjlighet till externa hyres:intäktet•. Nuvarande tillag-
ningskök kan användas som mottagningskök for forsko lan. · 

Underhållsbehovet for fastigheten uppskattas till ca l O mkr 1mder dennätmaste l 0-årsperioden. 

bmebär att lediga lokaler uppstår i Slottets förskola (Gränssh·ömska) och Junibackens forskola 
(Mårslycke). Försäljning eller alternativ användning möjlig. Bokf<:irda värden uppgår till 360 tkr 
respektive O tkr. 

BUN kan effektivisera verksamheten motsvarande 0,81jänst, vilket bedöms ungefår motsvara 
kapitalkostnader får iordningställalldet av två nya avdehungar på Tingsgården. För BQN:s del 
tillkommer den ekonomiska effekten att hyreskostnader f6r nuvarande lokaler (ca 0,4 mkr) upp
hör, fåtutsatt att man inte använder lokalerna till annan verksamhet. För kommunen kvarstår 
huvuddelen av dessa kostnader om fastighetema behålls i kommunens ägo. 

Altemativ 2 
Upprustning av 46lägenhcter i hus C och B. SJottets och Junibackens fdrslmlor fortsätter i 
befintliga lolmler. 

Uppskattad byggkostnad 6 mkr. Tillkommer gör sannolika framtida behov av renovering av 
Junibackens och Slottets förskolor avseende åtgärder kopplade till arbetsmi\jö och undet1låll. 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oforändrad .. Potential finns sannolikt formman användning, t 
ex matsal fot' AMB samt ytterligare undervisningslokaler. Detta medför sannolikt dock ytterli
gare investel'ingsutgiftel', men också en möjlighet till externa hyresintäkter. Nuva1'ande tillag
ningskök kan användas som moltagningskök for forsko lan. 

Underhållsbehovet for fastigheten uppskattas till ca 1 O mkr under den närmaste 1 0-åt'spedoden. 

87



( 

4(6) 

BUN får fo1tsätta bedriva de två avdelningama som ena v delningsforskolor i befintliga lokaler, 
vilket enligt förvaltningens bedömning inte är optimalt sett till kostnadseffektivitet, brandsyn
punktm.m. 

Ägandet och dess konsekvenser 

Kommunen böJ• ej äga ochförvaltafastigheter som huvudsakligen utgör hyresbostäder. Den 
typen m1 verksamhet bör istället antingen hanteras i något av de kommunägdaföretagen Tillgs
rydsbostäder/ Stiftelsen Kommunhus eller m' en extem aktör. Båda alternativenförutsätter att 
kmnmunen jörsäljerfastigheten, 

Altemntiv J 
Försäljning av fastigheten till Tingsrydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus 

Innebär att kommunen överlåter fastighet0n till Tingstydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus. Be·· 
slut om fastighetsforsäljningar (och köp) fattas av kommunfnlhnäktige. 

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

Ett försäljningspris understigande det bokf6Tda värdet innebär en rearorlust i kommunens resul
taträkning. Det skulle också kunna tolkas som underprissättning ur ett skatterättsligt perspektiv. 
Ett försäljningspris överstigande det bokförda väl'det innebär en reavinst i kommunens resultat
räkning. 

Försäljningspriset påverkar bl a köparens möjlighet tilllönsamhet och rimliga bytesnivåer för 
målgruppen (d v s möjligheten till uthyrning). 

Investeringenlupprustningen (lO mkr eller 6 mkr) genomfors av Tingsrydsbostäder/Stiftelsen 
Kommunhus. Sammanlagd investering fåt• f6retaget, inkl köp av fastigheten, blir initialt således 
ca 13 mkr eller ca 9 tnkr beroende på vilket alternativ som väljs. Därtill ska läggas framtida 
underhållsbehov om ca 10 mkr inom den nännaste 10-årsperioden. 

Förvärv och upprustning kan genomforas i antingen Tingsrydsbostäder AB eller i Stiftelsen 
Komnnmhus. Ambitionen utifrån koncembildandet och bildandet av aktiebolaget Tings1ydsbo" 
städyr är att all nybyggnad avseende bostadsfastigheter ska ske i TingSlydsbostäder. Arbete med 
stiftelseavveckling ocl1 tillhörande överfödng av verksamhet och fastigheter från stiftelsen till 
aktiebolaget pågår, men går tt·ögt. I ett långsiktigt perspektiv bör investering och tlppmstning 
genomforas i Tingstydsbostäder, Föt· bolaget skulle Tingsgården innebära möjlighet till större 
volym i fastighetsinnehav och därmed omsättning samt möjlighet till sammanläggning av be" 
fintlig fastighet med gruppbostad i samma kvmter, Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv vore 
det sannolikt mest fårdelaktigt genomföra fårvärv och upprustning i stiftelsen Kommunhus. 

Förvärv och upprustning genom Tingsrydsbostäder AB innebär att finansiering måste ske ge
nom nyupplåning, då bolaget i dagsläget inte har något utrymme får delfinansiering med egna 
medel. 

TingBlyels bostäder AB har idag en låg soliditet, vilket innebär att marginaloma fo1· att genom~ 
föra forvärva och upprustning i den här omfattningen är små både i Tesultat- och balansräkning. 

Ett genomforande av fdl'viirv och upprustning av Tingsgården i Tingslydsbostäder innebär att 
detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen som görs i bolaget, med konsekvensen att an dm 
planer/önskade investeringar måste skjutas på framtiden, t ex fler bostadslägenheter i bankfas-
tiglwten i Tingstyd, · 
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AltemaNv 2 
Fö1·säljning av fastigheten till extern aktöt• 

Intresse kan finnas hos extern aktör att fårvärva fastigheten. Verkligt intresse kan bam avläsas 
vid skarp annonsering/anbudsfol'farande. 

Försäljning kan ske med långvarigt hyreskontrakt avseende de befintliga fårskoleavdelningarna. 

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

Kommunen tappar kontrollen över fastighetens användning. Kvarvarande stytmedel är detalj
planen. 

En försäljning till AMB Park AB kan eventuellt prövas/diskuteras med dem. Incitament finns 
genom elevboende samt möjligheten till matsal, undervisningslokaler m.m. 

Lokalförsörjningsgruppens utlåtande 

Lokalforsörjningsgruppen forordar att Tingsgården överlåts till Tingstydsbostäder AB och att 
den framtida användningen av fastigheten skavamenligt alternativ l, vilket innebär att fastig
heten ska inrymma 30 studentlägenhete1· och 4 forskoleavdelningar. 

Förslaget innebär att ytterligare två forskoleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd bygg
kostnad om ca 5,5 mkr samt att begt·änsad upptustning av befintliga 30 lägenheter i hus C ge
nomfors till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

Förslaget gtundar sig på bedömningen att behovet av både lägenheter och färskoleavdelningar 
är bestående. 

Förslaget innebär vidare: 

att fastigheten överlåts fi•åu kommunen till Tingsrydsbostädet' till bokfört viirde (ca 2,9 mkr 
2014-12-31 ). Beslut om fOrsäljning fattas av kommunfullmäktige. 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och of'årändrad. Potential finns fcir c:\.iem uthyr
ning, t ex for att möta signalerad trångboddhet på Wasaskalan (matsal, undervisningsloka
ler). Tingsrydsbostädm· har incitament att öka fastighetens nyttjandegrad och dänned hy· 
resintäkter. 

att imiktni11gen bör vara att nuvarande förskolefastigheter, Slottet och Junibacken, avyLtTas, 
bl a i syfte att de totala lolcalytorna inte ska öka samt för att undvika fi·amtida underhållsut
gifter. 

att kommunen tillsl<juter aktiekapital till Tingsrydshestäder motsvarande ungefar köpeskil
lingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och minska bolagets lånebehov inför 
genomforandet av projektet. 

att Tingstydsbostäders :finanso;~ring av pl'ojektet i övrigt sker genom nyupplåning (ca 10 
mkr). Amortering av motsvarande belopp bör via huvudmannadirektiv åläggas Stiftelsen 
Kommunhus under t ex en två· eller treåtsperiod. 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar fullmäktiges inriktningsbeslut avseende 
elevbostäder och att man dä1med prioriterar, fokuserar och möjliggör fortsatt utveckling av 
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den satsning på AMB-skolan som gjmis i och med byggnation av undervisnings- och kon
sertlolcal. 

att detta blir den pdoriterade bostadsinvesteringen i Tingstydsbostäder på kort silct: och att 
andra önskade/diskuterade bostadsinvesteringar i bolaget därmed skjuts på fi·amtiden till 
dess att etforderlig fmansiedng är möjlig. 

att Tingstydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenlteter och kommunala verksam
hetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig risk begränsning, riskspridning och hyresintäkt 
får fastigheten. A-husets (mittdelens) potential ger möjlighettiii ytterligare fårstärkning av 
dessa, fOr bolaget viktiga, falct:ot·er. 

att Barn- och utbildningsfÖrvaltningens lokalf'årändringm· hanteras inom förvaltningens be
fintliga budgetram, vilket bl a innebär minskning av minst 0,8 tjänst inom fdrskoleverk
samheten, Nuvarande intemhym får befintlig fårskola på Tingsgården upphör och istället 
tecknas nytt hyresavtal fot· fyra fårskaleavdelningar med Tingstyds bostäder. Hyresavtalet 
ska tedmas på affårsmässig gmnd, 

att .lägenheter och nya förskaleavdelningar bör kunna vara :f'drdigställda senast sommaren 
2016. Detta förutsätter att slutliga politiska beslut hos både kommunen och Tingstydsbo
städer fattas under forsta kvartalet 2015. 

att slutliga politiska beslut böt• föregås av f'årdjupad utredning av eventuella konselevenser 
avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjuridik nun. 

Lol,alforsörjningsgl'Uppen 2014~10-29 

Jonas Weidenmarlc Stefan J ollansson Peråke Janen 

Yngve Rehnsb·öm Katarina Carlzon Daniel Gustafsson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) 

2015-04-28 

SAMEALLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr: 2015 0836 253 

Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till 
Tingstydsbostäder AB 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkärnler överföring av fastigheten Nestom l 
(Tings gården) till T:ingsrydsbostäder AB i enlighet med upprättad 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal 
AMB/Gibson auditorium vid W asaskolan fattade kommunfullmäktige 2013w 
04-25 ett imiktningsbeslut med fonnuferingen att imiktningen är att de delat· av 
Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov ska lemma utgöra 
elevboende år 2016. · 

Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens 
fi'amtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från 
lokalförsö1jningsgruppen. I utlåtande förordades att Tingsgården överlåts till 
Tingsrydshestäder AB och att fastigheten som framtida användning ska 
intymma 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket innebär att 2 
nya forskaleavdelningar ska tillskapas). 

Konununstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 250 att uppdra åt kommunchefen att 
ta fram slutliga beslutsunderlag med imiktning i enlighet med redovisat 
utlåtande. 

1 Utdragsbestyrkande 
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SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (29) ~fingsryds 
\;!!/kommun 
Sruiiliällsbyggnadsnämnden 2015-04-28 

§ 75 forts 

Beslutsundedag 

Sla:ivelse från ekonomiohefDruliel Gustafsson, 2015-04-24 
Överenskommelse om fastighetsreglering 

MBL 

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

Beslutet sldclms till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weiderunruk 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

l~ 

§ 341 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2016 inom intern 
kontroll fOr Tingsryds kommun 
Dnr 2015/494 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande kommungemensamma kontrollmål för 
granskning i Tingsryds kommuns in tema kontroll 2016, gällande samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser: "Kontrollera hur det säkerställs att 
kommunens tjänstegarantier uppfylls". 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglemente för 
Tingsryds kommuns intema kontroll. A v reglementet framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa kommunövergripande 
kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. Centrala chefsgruppen 
(CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemensamma 
kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Med anledning av ovanstående har CCG föreslagit att under 2016 granska 
uppfyllelsen av tjänstegarantierna i kommunen. Granskningen ska ta reda på 
hur kommunens olika verksamheter säkerställer att tjänstegarantierna 
uppfylls. Begreppet "kommunen" innefattar samtliga nämnder, bolag och 
stiftelser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lot'falk, 2015-09-16 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lerfalk 
047744113 
garo.lorfalk@tlngsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-09-16 
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1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2016 inom intern kontroll för 
Tingsryds kommun ·· 

Förslag till beslut 
Konummstyrelsen fastställer följande konunungemensamnia kontrollmål for granskning 
i Tingstyds kommuns interna kontroll 2016, gäl hm de samtliga nänmder, bolag och stif
telser: "Kontrollera hur det säkerställs att kommunens tjänstegarantier uppfylls". 

Beskl'ivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglemente för Tingstyds kom
muns interna kontroll. A v reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar for att 
årligen fastställa kommunövergripande kontrollmål for samtliga nämnder och styrelser. 
Centrala chefsgruppen (CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga forslag till gemen
samma kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. · 

Med anledning av ovanstående hat• CCG föreslagit att under 2016 granska uppfyllelsen 
av tjänstegarantierna i kommunen. Granskningen ska ta reda på hur kommunens olika 
verksamheter säkerställer att tjänstegarantierna uppfylls. Begreppet "konununen" inne
fattar samtliga nämnder, bolag och stiftelser. 

Årendets beredning 
Ärendet har beretts av kru1slichefen Garo Lorfalk 

Kommunfulbnäldiges beslut sl{a skickas till 
Kommunchefen 
Kanslichefen 
Samtliga nämnder, !J_Qlag och stiftelser 

~ .. · 1111~~·· '(J,;znz__ 
aro rfallc 

Kansli 

Tingsryds kommun 
Box 88 
36~ _22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

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