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Tid:  Måndagen den 2 november  2015, kl. 08.30       
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 
 
Ärende  Föredragande  Anteckningar 
   tjänsteman 
 
   
1.  Val av justeringsman 

 
  

2.  Meddelande 
 

  

3.  Remisser  
 

  

4.  Delegationsbeslut 
 

  

5.  Kartstrategi för Tingsryds geografiska system 
 

AnAn Kl. 09.00 

6.  Överföring av attraktivitetsmedel till Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB – ramprojekt 
”Näringsliv i utveckling” 
 

DG, EP  

7.  Landningsbana för familjer och ensamkommande 
barn 
 

EP  

8.  Ansökan om medel från attraktivitetspotten för 
anläggande av hästbadplats 
 

  

9.  Projektansökan ESF – utveckling socialt 
företagande 
 

  

10. Översyn av allmänna ordningsföreskrifter i 
Tingsryds kommun 
 

  

11. Yttrande över bredbandsstrategi för Kronobergs län 
 

  

12. Angående kommunal medfinansiering för 
bredbandsutbyggnad Hensnet 
 

  



13. Motion om digitalisering av fullmäktige 
 

JöW  

14. Bärbara datorer revisionen 
 

LJ  

15. Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 
 

  

16. Hållbar ekonomi - styrning av bolagen 
 

DG  

17. Arbetsprocess budget 2016 
 

DG Handlingar fre 

18. Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och 
styrelser  
 

DG Handlingar fre 

19. Samtal om samverkan mellan socialnämnden och 
barn och utbildningsnämnden (enligt arbetssätt i 
Grästorps kommun) 
Inbjudna är ordföranden i de båda nämnderna. 
 

 Kl. 11.30 
Inga handlingar 

20. Ställningstagande gällande avtal med 
Kulturverkstan 
 

  

21. Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 
 

  

22. Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 
 

  

23. Återrapportering från kurser och konferenser 
 

 Inga handlingar 

24. Information om flyktingsituationen  
 

LJ Inga handlingar 

25. Kommunledningsförvaltningen informerar  Inga handlingar 
  
 
 
 
Tingsryd 2015-10-28 
 
Mikael Jeansson   Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 



Ärende 2  

Meddelanden 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2015/548   133 1.  Regeringskansliet,  
Investeringar för bättre mottagande och snabbare etablering  
 

2015/567   133 2.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kristina Alsér 
Brev till kommunstyrelsen med anledning av flyktingkrisen 
 

2015/552   106 3.  Länssstyrelsen i Kronobergs län, Inbjudan 
Strategiskt samtal för en hållbar konsumtion,  
2015-11-23  
 

2015/301   093 4.  Jordbruksverket,  
Samråd för bredbandsstöd, landsbygdsprogrammet 2014-2020  
Wexnet AB  
 

2015/576   133 5.  Hedemora kommun, kommunchef Annika Strand, skrivelse  
Stopp för fler ensamkommande barn i Hedemora under 3 månader  
 

2015/405   106 6.  Socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 
Skrivelse till Samordningsförbundet Värend, Växjö 
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend 
 

 7.  Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev nr 4, 2015  
 

2015/583   469 8.  Lessebo kommun – Tingsryds kommun, Avsiktsförklaring  
Samarbete inom Miljöbalkens, Livsmedelslagstiftningens och  
Plan- och bygglagens områden  
 

 9.  Socialnämnden, kallelse 2015-10-20  
 

__________ 



Ärende 3  

Remisser 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Remisser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande         
nedanstående verkställda remisser: 
 

2015/563   870 Länsstyrelsen i Kronobergs län, remiss  
Förnyat kulturmiljöarbete – kulturmiljöstrategi för Kronobergs län  
2016-2020  
  
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande 
 

_________ 



Ärende 4  

Delegationsbeslut 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x 
   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
 
 
 
 
 
  

 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

Anmälan delegationsbeslut 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 
   

Ärende                                                                   Delegat 
      

2015/556   191 
 
 

Avslag på begäran om utlämnande av  
allmän handling 
 
 

Garo Lorfalk 

2015/579   002 Borgen för lån,  
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
1) 3.000.000 kr  lånenr 77308  
2) 4.550.000 kr  lånenr 77309 
 
 

Daniel Gustafsson 
 
 

2015/580   002 Antagande av leverantör  
Upphandling av företagshälsovård 
AB Previa 
 
 

Laila Jeppsson 

2015/514   002 Avtalsförlängning  
Driften av Kaskad  
Medley AB 
 
 

Mikael Jeansson  
Laila Jeppsson 

2015/57    002 Avtalsförlängning  
Lekmaterial, Rekolek har bytt namn  
GoodforKids Scandinavia AB  
 
 

Mikael Jeansson 

2015/57    002 
 
 

Avtalsförlängning   
 Personaladministration  
Skadikon Administration AB  
 
Avtal 
 MF Maskiner (kopiatorer / skrivare)  
Richo Sverige AB 
 
Avtalsförlängning   
 Resebyråtjänster  

Mikael Jeansson 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x 
   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
 
 
 
 
 
  

 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 
   

Ärende                                                                   Delegat 
      
Lingmerths Resebyrå 

2015/57    002 Avtalsförlängning  
 IT-konsulttjänster, Klienter   
Advitum AB   
  
 IT-konsulttjänster,  Server och katalog, 

samarbete, databas 
Atea Sverige AB  
  
 IT-konsulttjänster, IT-strateg och IT-

konsultmanagement 
Avega Group AB  
 
 IT-konsulttjänster, server och katalog, klient, 

samarbete, resurs konsult, databas 
CGI Sweden AB  
  
 IT-konsulttjänster resurs konsult 
Experis AB  
  
 IT-konsulttjänster samarbete och 

infrastrukturmanagering  
Lumagate  
  
 IT-konsulttjänster, IT-strateg och IT-service 

management 
Olingo Consulting  
  
 IT-konsulttjänster, IT-konsulttjänster, IT-

strateg och IT-service management 
Sentensia Q AB 
 
 IT-konsulttjänster, server och katalog, IT-

strateg och IT-service management    
Swedish Consulting Group AB 
 

Mikael Jeansson 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x 
   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
 
 
 
 
 
  

 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 
   

Ärende                                                                   Delegat 
      
 
 

2015/541   002 Avtal/beställning gällande bilar  
6t fordon, Renault Kadjar 
Liljas Personbilar AB 
 

Patrick Ståhlgren  

2015/57    002 Avtalsförlängning  
 Idrottsmaterial, 
Kontroll Gymnastik Montage i Hultsfred AB 
(KGM AB)  
 
Avtal  
 IT-Klient hårdvara  
Atea Sverige AB 
 

Patrick Ståhlgren 

______ 
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företagande 











Ärende 10 

Översyn av allmänna 

ordningsföreskrifter i 
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medfinansiering för 

bredbandsutbyggnad 
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  Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    
 
 
Angående kommunal medfinansiering gällande Hensnet Ekonomisk före-
ning 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av projekt gällande 
bredbandsutbyggnad för Hensnet ekonomisk förening med Länsstyrelsens beslut 
som underlag. 

 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår att återkräva redan utbetald kommunal 

medfinansiering med 60 000 kr för 12 tillkommande fastigheter i projektets 
etapp 2. Motiveringen är att Länsstyrelsen vid tidpunkt för ansökan om slututbe-
talning saknade ekonomiskt utrymme för att höja stödet. 

 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Tingsryds kommun har betalat 360 000 kr i offentlig medfinansiering till Hensnet enligt 
tidigare fattade beslut i arbetsutskottet. En första delsumma om 300 000 kr i beslut 
KSAU § 320, 2010-09-06, för 60 fastigheter i etapp 1 samt 60 000 kr i beslut KSAU § 
197, 2012-06-25, för 12 tillkommande fastigheter i etapp 2.  
 
Baserad på föreningens inlämnade slutredovisning fattade länsstyrelsen 2013-03-07  
beslut om en slutlig medfinansiering vilket enbart omfattar etapp 1. Beslutet medför en 
möjlighet för kommunen att återkräva 60 000 kr för fastigheter i etapp 2 som Länssty-
relsen inte beviljat stöd till. 
 
I inkommen skrivelse från ordförande i Hensnet ekonomisk förening framgår att Läns-
styrelsen inte hade pengar för de fastigheter i etapp 2 föreningen beslutat om. Handläg-
garen vid länsstyrelsen bekräftar för kommunledningsförvaltningen att Länsstyrelsen 
vid tidpunkt för ansökan om slututbetalning saknade ekonomiskt utrymme för att höja 
stödet (för fastigheter i etapp 2). 
 
I regelverket för kommunal medfinansiering av bredbandsutbyggnad framgår att den 
kommunala medfinansieringen omvandlas till ett bidrag om maximalt 5000 kr per fas-
tighet, i de fall länsstyrelsen (Jordbruksverket/PTS) gett avslag på föreningens ansökan 
(KS § 87, 2012-06-18). Det kan också konstateras att föreningen i etapp 2 har handlat i 
enlighet med beslut om medfinansiering till föreningar för byggande av lokala fibernät, 
då det gäller att tillfråga fastigheter i glest bebyggda områden att ingå i föreningen på 
lika villkor (KF § 88 2010-06-23). 
 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Som en följd av detta föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott avstår att återkräva 
redan utbetald kommunal medfinansiering med 60 000 kr för 12 tillkommande fastig-
heter i projektets etapp 2. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts vid kansliavdelningen och ekonomiavdelningen. 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Hensnet ekonomisk förening 
Ekonomiavdelningen 
 
Jörgen Wijk    
Kommunsekreterare 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Förslag till svar på motion om att digitalisera fullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen tar ställning till de olika alternativen 
i samband med behandling av ärendet.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Nuläge: 

För närvarande använder 30 politiker surfplattor. Hittillsvarande antal plattor är självfi-
nansierade. Det beror på att de politiker som idag har surfplatta har sådana roller som 
medför många utskick (ledamöter i t ex. kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunsty-
relsen, revisionen). 
 
Kostnadsberäkning för olika alternativ:  

Alternativ nuläge 220 000 kr 
Alternativ 2   395 000 kr 
Alternativ 3  320 000 kr 
 
 
Kostnader för alternativ nuläge rör tryckning, papper och porto för sammanträdeshand-
lingar till alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag. (Kost-
nad för de som redan idag har surfplatta är inte medräknad, eftersom den kostnaden 
anses som självfinansierad.)  
Alternativ 2. Alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag får 
surfplatta. Totalt 91 personer omfattas av detta alternativ, 61 av dessa är tillkommande.  
Alternativ 3. Alla ordinarie och ersättare i samtliga nämnder och bolag får surfplatta. 
Totalt 77 personer, 47 av dessa är tillkommande.  
 
I kalkylen för alternativ 2 och 3 ingår: 
Kostnad för Ipad med en avskrivningstid på 4 år. 
Frakt, stöldmärkning och installation. 
Löpande kostnader: supportkostnad, mobilt abonnemang, kostnad för program gällande 
distribution, läsning och skrivande + licens (Netpublicator). 
 
(Se bilaga för mer information.) 
 
Tidsåtgången för den personal som idag har hand om distribution av sammanträdes-
handlingar bedöms vara likvärdig oavsett alternativ. En eventuell utökning av antalet 
plattor medför dock en större tidsåtgång för personal på IT-avdelningen.  
 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Följande föreslås gälla om politikerna väljer att utöka antalet surfplattor: 
 

 En eventuell utökning av antalet plattor finansieras av varje nämnd, bolag eller 
fullmäktige inom befintlig budgetram. I första hand finansieras en surfplatta av 
aktuell nämnd/bolag, i andra hand av kommunstyrelsen, i tredje hand av kom-
munfullmäktige.  

 Viktig utgångspunkt att politiker väljer system för distribution av handlingar; 
antingen papper eller plattor. Om beslutet blir att köpa in flera surfplattor, kom-
mer tryckning av pappersexemplar att helt upphöra sånär som på några exemplar 
till allmänheten som besöker medborgarkontoret eller fullmäktiges samman-
träde. Att ha dubbla system, både tryckning och distribution via surfplattor, kan 
inte betraktas som vare sig kostnadseffektivt eller rationellt.  

 En utökning av antalet plattor kan genomföras tidigast 1 april 2016.  
 I likhet med en av motionens intentioner kan det konstateras att det behövs en 

gedigen utbildningsinsats av både nya och gamla användare i samband med en 
eventuell utökning.  

 
 
Omvärldsbevakning av några närliggande kommuners användning 
 
Karlshamn och Växjö har surfplattor till fullmäktige, alla nämnder samt helägda bolag. 
Ljungby och Älmhult har surfplattor till fullmäktige och alla nämnder. Karlskrona har 
det för alla utom kultur- och fritidsnämnden och fullmäktige, medan Ronneby har plat-
tor till enbart kommunstyrelsen. Leverantör av programvara varierar. Ibland är det upp-
handlat som en del av dokument- och ärendehanteringssystem och ibland är det en leve-
rantör av enbart distribution av handlingar till surfplattor.  
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har handlagts av kommunsekreteraren i samråd med informationschefen och 
kanslichefen.  
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
 



Alternativ 2 Alternativ 3
Per ex. 91 ex 77 ex 61 ytterl. plattor + 47 ytterl. plattor 

Engångskostnader:

Kostnad för Ipad 6085 553735 468545 371185 285995

Frakt, stöldm, installation 600 54600 46200 36600 28200

Summa engångskostn 407785 314195

Löpande kostnader:

Support/år 1824 165984 140448 111264 85728

Mobilt abonnemang 1488 135408 114576 90768 69936

Netpublicator månadsavgift + licens 90 000 86 400 90 000 86 400

Summa löpande kostn 292032 242064

Avskrivning 4 år 101 946,25 78548,75

Inköpskostnad Netpublicator 20 000 kr

Per gång Årligen

KF porto 1000 g, 56 utskick 3136 34496

KS porto 1000 g, 17 utskick 952 10472

SBN porto 500 g (125 s) , 18 utskick 756 8316

SN porto 250 g (90 s), 13 utskick 364 4732

BUN porto 250 g (60 s), 3 utskick 84 924

Jävsn porto 50 g (12 s), 3 utskick 21 231

TEAB porto 50 g (15 s), 10 utskick 70 770

TINGBO porto 50 g (25 s) 10 utskick 70 700

Tryckning schablon KF 70 ex 6000 66000 Kostnader nuläge, 220 000 kr

Tryckning schablon KS 50 ex 6000 66000 Kostnader Alternativ 2, 395 000 kr

Trycking schablon SN 18 ex (30 färg, 60 sv v) 1150 12500 Kostnader Alternativ 3, 320 000 kr

Tryckning schablon SBN 28 ex (50 färg, 75 sv v) 725 8000

Tryckning schablon BUN 3 ex (10 färg, 50 sv v) 72 800

Tryckning schablon TEAB 10 ex (15 sv v) 6 smtr 40 250

Tryckning schablon jävsn 6 ex (4 färg, 8 sv v) 17 200

Tryckning schablon TINGBO 14 ex (5 f, 20 sv v) 132 1320

Summa porto och tryckning - nuläge 19589 215711
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Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

  
 
Bärbara datorer till representanter inom politiken 
  
 
 
Förslag till beslut  
Att vid behov så har följande politiker möjlighet att ha bärbar dator istället för Ipad:  
inom revisionen.  
 
Att den ökade kostnaden tas inom befintlig budget för respektive verksamhet 
 
 
 
Sammanfattning 
Det finns ett ökat behov av att ha bärbara datorer istället för Ipad. Skälen kan vara flera 
och variera utifrån behov.  
 
Kostnad Ipad har en kostnad på fyra år, 13 381 kr 
Kostnad bärbar dator på fyra år, 54 480 kr  
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 Till fullmäktiges presidium 
 och kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
Förslag på sammanträdesdagar för KSAU, KS och KF 2016 
 
Utgångspunkter för förslaget är: 
 

 Sammanträdesdagar är företrädesvis måndagar.  
 Sammanträdesdagarna för fullmäktige förläggs till sista måndagen i månaden. 

(Förutom vid påsk, då det förläggs till tisdagen istället): 
 Fullmäktige i juni läggs något tidigare så att de sammanträdesfria veckorna är 

sex till antalet. 
 Fullmäktige i december läggs något tidigare på grund av julledigheter.   
 På grund av utrymme för justering och utskick är det som regel två veckor mel-

lan sammanträdena som följer på varandra (KS innan KF samt ”sista” AU innan 
KS). Detta leder till att vissa måndagar hålls både ett sammanträde för AU och 
ett för KF.  

 Fullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsen om sina 
och arbetsutskottets.  

 
December 2015 
Ett extrainsatt KSAU hålls 2015-12-14 december (hör ihop med KS i januari). (Kom-
munstyrelsens ordförande avser att ställa in AU 2015-12-07). 
 
Januari 
AU 2016-01-18 (hör ihop med KS i februari) 
KS 2016-01-11 
KF 2016-01-25 
 
Februari 
AU 2016-02-01 (hör ihop med KS i februari) och 2016-02-22 (hör ihop med KS i mars)  
KS 2016-02-15 
KF 2016-02-29 
 
Mars 
AU 2016-03-07 (hör ihop med KS i mars), 2016-03-21 (hör ihop med KS i april) och 
tisdag 2016-03-29 (hör ihop med KS i april) 
KS 2016-03-14 
KF tisdag 2016-03-29 
 
April  
AU 2016-04-18 (hör ihop med KS i maj) 
KS 2016-04-11 
KF 2016-04-25 
 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Maj 
AU 2016-05-02 (hör ihop med KS i maj), 2016-05-09 (hör ihop med KS i juni) och 
2016-05-23 (hör ihop med KS i juni) 
KS 2016-05-16 
KF 2016-05-30 
 
Juni  
AU 2016-06-13 (hör ihop med KS i augusti)  
KS tisdag 2016-06-07 
KF 2016-06-20 
 
Augusti 
AU 2016-08-08 (senarelagt så att AU beredning är 2016-08-01 - hör ihop med KS i 
augusti), 2016-08-22 (hör ihop med KS i september),  
KS 2016-08-15 
KF 2016-08-29 
 
September 
AU 2015-09-05 (hör ihop med KS i september) och 2016-09-19 (hör ihop med KS i 
oktober) 
KS 2016-09-12 
KF 2016-09-26 
 
Oktober  
AU 2016-10-03 (hör ihop med KS i oktober), 2016-10-24 (hör ihop med KS i novem-
ber) och 2016-10-31 (hör ihop med KS i november) 
KS 2016-10-17 
KF 2016-10-31 
 
November 
AU 2016-11-07 (hör ihop med KS i december) och 2016-11-21 (hör ihop med KS i de-
cember) 
KS 2016-11-14 
KF 2016-11-28 
 
December 
AU 2016-12-12 (hör ihop med KS i januari 2017) 
KS 2016-12-05 
KF 2016-12-19 
 
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
 





Ärende 16 

Hållbar ekonomi – 

styrning av bolagen 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2015-10-26 
 
Daniel Gustafsson 
0477 441 26  
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  Tingsryds Kommunföretag AB 
 
 
 
 
Hållbar ekonomi 2.7.1 Styrning av bolagen 
 
Förslag till beslut 
 
Tingsryds Kommunföretag AB 
 
Förslag till styrdokument för kommunens bolag översänds till styrelserna för Tingsryds 
Energi AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB för 
remissyttrande med svar senast 30 november 2015. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
1. Förslag till styrdokument för kommunens bolag översänds till samhällsbyggnads-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för remissyttrande med 
svar senast 21 december 2015. 
 
2. Tingsryds Kommunföretag AB får i uppdrag att samordna remissförfarande inom 
bolagskoncernen och därefter lämna ett samlat remissyttrande från moderbolaget i sen-
ast 21 december 2015. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till reviderad ägarpolicy, bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv 
och särskilda ägardirektiv för kommunens bolag i enlighet med utredningsuppdrag 2.7.1 
i Hållbar ekonomi.  
 
Ärendegången är planerad med följande tidsplan: 
 
26 okt Tikab – remiss till bolagsstyrelser 
2 nov Ksau – remiss till nämnder 
  
nov-dec Remissvar bolag och nämnder 
30 nov Remissvar Tikab tillhanda 
21 dec Remissvar Ksau tillhanda 
  
jan Ksau – förslag till Ks 
jan Ks – förslag till Kf 
jan Kf - beslut 



  2(2) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

Remissvar bör hänvisa till sidnummer och stycke samt innehålla konkret förslag till 
ändring av formulering/text.  
 
Remissvar från nämnder bör i första hand fokusera på frågor som rör samordning och 
samverkan mellan bolagens och nämndernas verksamheter. 
 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Genomgång, diskussion och 
justeringar har genomförts i VD-gruppen samt i TIKAB:s styrelse under september och 
oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till styrdokument (bilaga) 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Remissinstanserna 
 
 
 
Laila Jeppsson  Daniel Gustafsson  Garo Lorfalk 
Kommunchef  Ekonomichef  Kanslichef 
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2.7.1 Styrning av bolag 

 
 

Styrdokument för  
kommunens bolag 

____________________________________ 
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Översikt styrdokument bolag Tingsryds kommun  
 
Ägarpolicy Bolagsordning Gemensamt ägardirektiv Särskilt 

ägardirektiv 
1. Bakgrund och inledning 
2. Styrdokument för kommunens bolag 
- planer, program och policys 
3. Samverkan och samförstånd inom koncernen 
4. Ansvarsfördelning 
- kommunfullmäktige 
- kommunstyrelsen 
- lekmannarevisorer 
- kommunens revisorer 
- bolagets revisorer 
- stämmoombud 
- kommunchefens roll i förhållande till bolagen 
- kommunchefens roll i förhållande till kommunalförbunden 
- moderbolaget 
5. Rätt att ta del av handlingar 
6. Planerings- och uppföljningsprocessen för kommunens 
företag 
7. Särskilda frågor 
 
 
Beslutsärende och frekvens/tidpunkt 
-fullmäktige 
-kommunstyrelsen 
-moderbolaget  
Utdrag ur kommunallagen  
Definitioner och begrepp 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremål för bolagets verksamhet 
4. Ändamål 
5. Fullmäktiges rätt att ta ställning 
6. Aktiekapital 
7. Antal aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisorer 
11. Räkenskapsår 
12. Kallelse till bolagsstämma 
13. Utomståendes närvarorätt på 
bolagsstämma 
14. Ärenden på årsstämma 
15. Firmateckning 
16. Inspektionsrätt 
17. Ändring av bolagsordning 

1. Principer för styrning av bolag som ägs av kommunen 
2. Allmänt 
-Instruktion för VD 
-Arvoden 
3. Bolagets verksamhet 
4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter 
5. Anställningsvillkor för ledning och personal i kommunägda bolag 
6. Bolagens stämmor 
-extra bolagsstämma 
7. Informationskrav 
-information till allmänheten 
-kommunens insyn i bolagets verksamhet 
-informationsskyldighet för bolaget 
-moderbolagets insyn och information 
8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen 
9. Planerings- och uppföljningsprocessen 
-ägardialog 
-ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet 
-affärsplan inklusive investeringsplan 
-budget och verksamhetsplan 
-låne- och borgensram 
-avvikelser 
-uppföljning 
10. Inhämtande av kommunens yttrande 
11. Inhämtande av kommunens godkännande 
12. Underlag för kommunens koncernredovisning m.m. 
13. Policy, planer och program 
14. Utdelning och koncernbidrag 
15. Årsredovisningens innehåll 
16. Revision 
-förvaltnings- och verksamhetsrevision 
-uppföljning 
 

Tikab (moderbolag) 
1. Uppdrag 
2. Investeringar, lån och kommunal 
borgen 
3. Avkastning och utdelning 
 
Tingsrydsbostäder AB 
1. Uppdrag 
2. Köp och försäljning av fastigheter 
- bolagets fastighetsportfölj 
-värdering av bolagets fastigheter 
3. Investeringar, lån och kommunal 
borgen 
4. Långsiktig avkastning och 
soliditet 
 
Tingsryds Energi AB 
1. Uppdrag 
2. Avgiftsfrågor 
3. Investeringar, lån och kommunal 
borgen 
4. Långsiktig avkastning och 
soliditet 
 
Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
1. Uppdrag 
2. Köp och försäljning av fastigheter 
- bolagets fastighetsportfölj 
-värdering av bolagets fastigheter 
3. Investeringar, lån och kommunal 
borgen 
4. Långsiktig avkastning och 
soliditet 
 
 

 
 
 

R
em

is
sv

er
si
on

1 av 52



  

Dokumenttyp 
Policy 
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1. Bakgrund och inledning  
 

”Kommuner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.”  
Ur 3 kap. 16 § kommunallagen (1991:900)  

 
Kommunalt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel 
aktiebolags-, årsredovisnings-, konkurrens- och bokföringslagen och insiderlagstiftningen. 
Utöver dessa lagar lyder de kommunala bolagen även under kommunallagen. 
 
Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform. Verksamheten inom ”kommunkoncernen”, dvs. 
kommunens verksamhet och verksamheten i kommunens bolag, ska drivas utifrån en 
helhetssyn. Det är av vikt att ägaren löpande prövar associationsformen. Val av driftsform 
styrs av ändamåls- och, effektivitetskrav samt värderingar. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa krav och värderingar och beslutar om associationsformen.  
 
De kommunägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att kommunen har en 
löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Det är viktigt att skapa likartade och 
goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett 
associationsform. Detta innebär att kommunen måste ha en klar och tydlig bild av varför man 
äger bolaget och hur kommunen (ägaren) vill att det ska utvecklas. Genom att använda och 
utveckla de formella styrinstrumenten, bl.a. ägardirektiv är det möjligt att styra och följa upp 
att verksamheten och bolagen utvecklas i önskad inriktning. Härigenom skapas också 
förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete i syfte att nå kommunens vision, Vision 
2030, kommunfullmäktiges kommunövergripande mål, även i den del av den kommunala 
verksamheten som bedrivs i annan associationsform.   
 
Ägarpolicyn beskriver principer om den övergripande fördelningen av ansvar och befogen-
heter inom kommunkoncernen1 vid kommunens ägande av bolag där kommunen har ett 
bestämmande inflytande. Policyn är en sammanfattning av vad som beslutats i kommun-
fullmäktige samt reglerat i lagstiftning och som ska utgöra grund för upprättande för 
bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Policyn anger vidare hur ägaren följer upp 
verksamhet som drivs i bolagsform eller kommunalförbund.  
 
Delägda bolag2 samt övriga företag3 omfattas också av i denna handling formulerade 
principer. I delägda bolag ska kommunen avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om 
hur ägarstyrningen ska utövas. På motsvarande sätt ska avtal och styrdokument formuleras för 
kommunalförbund.  
 
 
2. Styrdokument för kommunens bolag  
 
Kommunen fastställer bolags- och förbundsordningar, stiftelsestadgar, aktieägaravtal, 
gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv till bolagen samt huvudmannadirektiv 
                                                 
1 Med begreppet ”kommunkoncern” omfattas i detta dokument Tingsryds kommun och samtliga kommunala 
bolag. 
2 I begreppet delägda kommunala bolag ingår inte bolag som ägs av kommunen eller dotterbolag till mindre än 
25 %  
3 Med begreppet ”övriga företag” avses i det här sammanhanget stiftelser, föreningar och intresseföretag 
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vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagens verksamhet ska kunna ha en 
affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser.  
 
2.1 Planer, program och policys  
Kommunfullmäktige beslutar om planer, program och policys som ska vara styrande för 
kommunal verksamhet. Dessa styrdokument är i huvudsak riktade till verksamhet som är 
organiserad i förvaltningsform men utgör också i flera fall ramar för de helägda bolagen. 
Kommunägda bolag ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt 
agera på ett sätt så att de har offentligt förtroende. En aktiv intern kontroll med fokus på 
väsentligheter och uppmärksamhet på risker ska åvila samtliga kommunägda bolag  
 
 
3. Samverkan och samförstånd inom kommunkoncernen  
 
Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform 
respektive kommunalförbund ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det innebär 
att verksamheterna ska tillgodose behov hos olika kommunmedborgare, näringsliv, kunder 
och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom kommunkoncernen gagnas. 
Suboptimering ska undvikas och de affärsmässiga principerna i bolagsformen får normalt inte 
missgynna den totala kommunkoncernen.  
 
I de fall kommunen och kommunägda bolag/kommunalförbund i ”vardagen” har relationer 
som kund och/eller leverantör ska dessa ske på marknadsmässig och affärsmässig grund. 
 
Alla kommunägda bolag och verksamheter som bedrivs i förvaltningsform ska söka lösningar 
i samförstånd i alla situationer. Detta förutsätter en öppenhet och dialog inom 
kommunkoncernen.  
 
 
4. Ansvarsfördelning  
 
4.1 Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag, kommunalförbund, 
stiftelser etc. Direktiv utfärdade av fullmäktige har därför alltid företräde framför direktiv 
utfärdade av annan. 
 
Fullmäktige ska hållas väl informerat om företagens förhållanden och utveckling. Det 
ankommer på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och på det sätt som fullmäktige 
bestämmer svara för sådan information. Företagens ledning ska också på begäran lämna 
fullmäktige information. 
 
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får inte avgöras av 
företagen innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i frågan4. Regler för detta anges i 
gemensamt ägardirektiv. 
 
Utöver detta har fullmäktige att fastställa övergripande mål för kommunens företag utifrån 
Vision 2030, fastställa låne- och borgensram för kommunens företag, besluta om resultatmål 

                                                 
4 De kommunala stiftelserna omfattas inte av detta krav då ett sådant krav skulle stå i strid med stiftelselagen 
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och soliditetsmål för kommunens företag, godkänna aktieägaravtal för delägda bolag samt 
utse styrelseledamöter i företagen. 
 
För ägardialog med moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB, nedan kallat TIKAB, utser 
fullmäktige ägarens företrädare. Om inget annat beslutas fullgör kommunfullmäktiges 
ordförande rollen som kommunens ägarrepresentant och stämmoombud i TIKAB. 
 
4.2 Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag eller 
kommunalförbund. Styrelsen ska i årliga beslut för varje aktiebolag pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen utövar dessutom den samordnande funktionen över 
företagen, såsom framgår av kommunstyrelsereglementet. När det gäller de kommunala 
bolagen utövas den samordnande funktionen i samarbete med moderbolaget. Kommunstyrel-
sen ska utöver detta godkänna bolagens redovisning avseende dessas uppfyllelse av det 
kommunala uppdraget (ändamålet). 
 
4.3 Lekmannarevisorer  
Lekmannarevisorer granskar om företagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
4.4 Kommunens revisorer  
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina skyldigheter avseende de 
kommunala bolagen samt hur kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt.  
 
4.5 Bolagets revisorer  
Bolagets revisorer ska granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning.  
 
Kommunens revision är enligt kommunallagen samordnad med bolagsrevisionen genom de 
av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna, vilka ska hämtas ur kretsen av kommunens 
revisorer. 
 
Aktiebolagsrättslig tystnadsplikt är avlyft för lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i 
förhållande till de förtroendevalda revisorerna i kommunen genom bestämmelser i 
aktiebolagslagen. 
 
4.6 Stämmoombud  
Stämmoombudet företräder ägaren i bolagsstämma och extra bolagsstämma samt ägarmöten 
om inget annat beslutas.  
 
4.7 Kommunchefens roll i förhållande till de kommunala bolagen  
Kommunchefen är verkställande direktör i TIKAB och ska svara för kommunens löpande 
kontakter med ledningen för TIKAB och respektive dotterbolag. Verkställande direktörer i 
dotterbolagen är i detta sammanhang underställda verkställande direktör i TIKAB. 
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Verkställande direktören i TIKAB ska hålla sig särskilt underrättad om bolagens verksamhet 
för att bedöma när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv ska lämnas 
till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för information, för yttrande eller för 
godkännande.  
 
Verkställande direktören i TIKAB ska svara för den löpande ägardialog som äger rum mellan 
TIKAB och respektive dotterbolag i den kommunala bolagskoncernen samt säkerställa att 
kommunstyrelsen ges förutsättningar att uppfylla sin uppsiktplikt över bolagen. 
 
4.8 Verkställande direktörens roll i förhållande till kommunalförbunden  
Verkställande direktören i TIKAB ska svara för kommunens löpande kontakter med 
ledningen för kommunalförbunden.  
 
Verkställande direktören i TIKAB ska hålla sig särskilt underrättad om förbundens 
verksamhet för att bedöma när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv 
ska lämnas till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för information, för yttrande eller 
för godkännande.  
 
4.9 Moderbolaget TIKAB  
Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen – TIKAB – har en viktig roll i kommunens 
ägarstyrning av bolagen och har i uppdrag att svara för en löpande ägardialog med respektive 
dotterbolag i koncernen. Detta regleras närmare i gemensamt ägardirektiv för bolagen. 
 
TIKAB svarar för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till 
kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige avseende affärsplan, budget, investeringar, delårsrapporter samt 
årsredovisning. 
  
Inför fortsatt behandling i kommunen, bereder och samordnar TIKAB förslag till köp och 
försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens 
tillgångsportföljer i enlighet med de ägardirektiv som anges för respektive bolag. 
 
Mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och moderbolagets styrelse ska råda personunion 
genom att ledamöter i arbetsutskottet bildar styrelse för moderbolaget.  
  
TIKAB ska även medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med 
tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur. Moderbolaget utövar härvid ägaransvaret 
för de kommunägda bolagen i syfte att bl.a. uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de 
kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.  
 
När så erfordras svarar TIKAB för att formella överläggningar äger rum mellan företrädare 
för kommunen och moderbolagets ledning. Vid sådant samråd kan representanter för ett 
dotterbolag delta.  
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5. Rätt att ta del av handlingar  
 
När kommunen utövar bestämmande inflytande över aktiebolag, kommunalförbund, stiftelser 
och ekonomisk förening omfattas företagen av offentlighetsprincipen. Företaget jämställs 
härmed med myndighet utifrån 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.  
 
Kommunen ska säkerställa att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 
avtal lämnats över till företaget med undantag för de begränsningar som anges i OSL. 
 
Företaget ska i fråga om handlingars utlämnande iaktta de regler om allmänna handlingar som 
föreskrivs i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105), i synnerhet kravet på skyndsamhet.  
 
Bestämmelser som begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar finns i OSL, 
se t.ex. 19 kap. samt 31 kap. 16 och 17 §§. 
 
 
6. Planerings- och uppföljningsprocessen för kommunens företag  
 
Företagens planering och uppföljning ska följa kommunens planerings- och 
uppföljningsprocess i syfte att främja helhetsperspektiv och koncernnytta. Det innebär bl a att 
företagens styrelsemöten och beslutsprocesser ska anpassas till kommunens. 
 
Följande utgör viktiga delar i planerings- och uppföljningsprocessen: 

• ägardialog 
• ägardirektiv med uppdrag för bolagens verksamhet 
• affärsplan inklusive investeringsplan 
• budget och verksamhetsplan 
• låne- och borgensram 
• rapportering av större avvikelser 
• uppföljning 

 
Närmare anvisningar för dessa delar ges i gemensamt ägardirektiv. 
 
 
7. Särskilda frågor 
 
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter. 
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagen. 
 
Policys, riktlinjer och liknande dokument som antagits av fullmäktige och av vilka det 
framgår att de ska gälla även bolagen, ska i tillämpliga delar följas av bolagen från det att 
dokumenten överlämnats till dem. 
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Ägarpolicy 
 
Sammanställning      Bilaga 1  
 
Beslutsärende   
   

Frekvens 

 Utöver vad som föreskrivs nedan kan 
justering ske vid behov 

Kommunfullmäktige   
Bolagsordning/Förbundsordning  
    

vid bolagets bildande 

Bolagsstyrelsers storlek och sammansättning 
    

1 gång/mandatperiod 

Val av styrelseledamöter   
   

1 gång/mandatperiod 

Val av stämmoombud5  
   

1 gång/mandatperiod 

Aktieägaravtal    vid bolagets bildande och vid 
förändringar i avtal 
 

Gemensamma ägardirektiv  
     

1 gång/mandatperiod 

Affärsplan/Investeringsplan 
 

1 gång/år (sept) 

Låne- och borgensram för bolagen  
    

1 gång/år (sept) 

Särskilda ägardirektiv, bolag och dotterbolag
     

1 gång/mandatperiod 

Bolagens uppdragsuppfyllelse  
     

1 gång/år (mars) 

Bolagens årsredovisning 
 

1 gång/år (mars) 

Kommunalförbundens årsredovisning 
 

1 gång/år (maj) 

Granskningsrapporter från revisorerna, samtliga 
företag 
 

1 gång/år (mars) 

Bolagens delårsrapport   
     

2 gånger/år (juni, okt) 

Kommunalförbundens delårsrapport 
 

1 gång/år (okt) 

Strategiska verksamhetsförändringar 
 

vid behov 

  

                                                 
5 Gäller moderbolagen i bolagskoncernen samt övriga delägda bolag  
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Kommunstyrelsen   
Bolagens verksamhetsplan och budget ”godkänna 
redovisning” 
    

1 gång/år (febr.) 

Bolagens årsredovisning 1 gång/år (mars) 
 

Bolagens uppdragsuppfyllelse 1 gång/år (mars) 
 

Kommunalförbundens årsredovisning 1 gång/år  
 

Bolagens delårsrapport   
   
    

2 gånger/år 

Kommunalförbundens delårsrapport 
 

1 gång/år 

Instruktion till stämmoombud6  1 gång/år 
  
Rapport om ägardialog, sammanfattning av årets 
ägardialoger  

1 gång/år (mars) 

  
 
TIKAB  

 

Utse stämmoombud7   
     

1 gång/mandatperiod 

Bolagens affärsplaner 
 

1 gång/år (aug) 

Bolagens verksamhetsplan och budget,  
 

1 gång/år (dec) 

Bolagens låne- och borgensram 
 

1 gång/år (aug) 

Bolagens preliminära bokslut samt förslag till 
resultatdisposition 
 

1 gång/år (feb) 

Bolagens uppdragsuppfyllelse, sammanställning 
och kommentar  
     

1 gång/år (feb/mars) 

Bolagens årsredovisning 1 gång/år (feb/mars) 
 

Bolagens delårsrapporter   
    

2 gånger/år (maj, sept) 

Instruktion till stämmoombud8  
    

1 gång/år (mars) 

Ägarens krav på koncernbidrag, ägarens 
förväntade utdelning, resultatutjämning och andra 
liknande transaktioner mellan moderbolaget och 
dotterbolagen 

1 gång/år 

                                                 
6 Gäller moderbolagen i bolagskoncernen samt övriga delägda bolag 
7 Gäller samtliga dotterbolag inom bolagskoncernen 
8 Gäller samtliga dotterbolag inom bolagskoncernen 
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Ägarpolicy 
 
Ur kommunallagen (gäller från 2015-01-01)  Bilaga 2  
 
Särskilt om näringsverksamhet 
2 kap. 7 §  
Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut 
på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen 
eller landstinget.  
 
Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter  
3 kap. 16 §  
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.  
  Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd 
eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna 
bestämmelse.  
  Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer 
enligt 3 kap. 16 a–18 b §§, finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Kommunala bolag  
3 kap. 16 a §  
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier. 
  Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller 
landstinget bestämmer tillsammans med någon annan.  
 
3 kap. 17 §  
Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige  
  1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  
  2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör   

ram för verksamheten anges i bolagsordningen,  
  3. utse samtliga styrelseledamöter,  
  4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas,  
  5. utse minst en lekmannarevisor, och  
  6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 

till privata utförare.  
 
3 kap.18 §  
Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska 
fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 
  I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos 
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bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
 
3 kap. 18 a §  
Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de 
revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders 
verksamhet.  
 
Stiftelser och föreningar  
3 kap. 18 b §  
Vad som anges i 17 § 1–4 och 6 gäller också när kommunen ensam eller landstinget ensamt 
bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige ska även utse minst en revisor i 
en sådan stiftelse. Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som 
enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.  
  Vad som anges i 18 § gäller också en förening där kommunen eller landstinget bestämmer 
tillsammans med någon annan och om kommunen eller landstinget tillsammans med någon 
annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.  
  Vad som anges i 17 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första och andra 
styckena i stället avse stadgarna i en förening och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden 
i en stiftelse.  
 
3 kap. 18 c §  
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om 
vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §. Med en privat utförare avses inte ett hel- 
eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller förening som avses i  
18 b §.  
 
Kommunala entreprenader  
3 kap.19 §  
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 
ska kommunen respektive landstinget kontrollera och följa upp verksamheten.  
 
3 kap. 19 a §  
Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen 
respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
3 kap. 19 b §  
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
  I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  
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Ägarpolicy 
 
Bilaga 3     Definitioner och begrepp  
 
Dotterbolag – bolag i vilket annat bolag direkt eller indirekt har bestämmande inflytande 
  
Ägardirektiv – av behörigt kommunalt organ utfärdat bindande direktiv rörande 
verksamheten i bolag (formell styrning) 
  
Avkastning – den ökning av bolagets egna kapital som sker under räkenskapsår 
  
Vinst – det överskott i bolags verksamhet för räkenskapsår som enligt fastställd 
årsredovisning betecknas som sådan 
  
Vinstutdelning – den del av den redovisade vinsten som inom ramen för styrelseförslag 
genom bolagsstämmobeslut ska utdelas till bolagets ägare  
 
Koncernbidrag – sådan överföring av vinst inom bolagskoncernen som kan ske utan att 
vinsten först beskattas hos det vinstalstrande bolaget  
 
Soliditet – det egna kapitalet i förhållande till bolagets totala tillgångar 
  
Eget kapital – bundet och fritt eget kapital. (synligt eget kapital)  
 
Justerat eget kapital – bundet och fritt eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver 
  
Justerat eget kapital med hänsyn till övervärden – justerat eget kapital ökat med de 
övervärden i fastigheter eller andra tillgångar som redovisas i not i balansräkningen 
  
Omsättning – nettoomsättning samt eventuella övriga rörelseintäkter dvs. summa 
rörelseintäkter 
  
Balansomslutning – summa tillgångar 
 
Rörelseresultat – resultat före finansiella poster och bokslutsdispositioner, d v s skillnaden 
mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. 
  
Resultat efter finansiella poster – resultat efter finansiella poster dvs. resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt. I tertialrapporterna redovisas resultatet för de fyra respektive 
åtta första månaderna under året 
  
Resultat i % av justerat eget kapital (avkastning/räntabilitet) – resultat efter finansiella 
poster i % av justerat eget kapital. Resultatet kan även beräknas i förhållande till justerat eget 
kapital eller justerat eget kapital med hänsyn till övervärden 
 
Soliditet % – justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar x 100 (synlig soliditet). 
Soliditeten kan även beräknas i förhållande till justerat eget kapital eller justerat eget kapital 
med hänsyn till övervärden 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Kommunföretag AB 

____________________________________ 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Tingsryds Kommunföretag AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län  
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet  
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Tingsryds kommun. 
 
§ 4 Ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna utöva ägaransvaret i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i 
syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala 
bolagen i kommunens tillväxt. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull-
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 232 000 kronor och högst 19 928 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 4 232 aktier och högst 19 928 aktier.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter och inga suppleanter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Den av fullmäktige nominerade revisorn utses av bolagsstämman. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
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lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
 
§ 11 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.  
  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 14 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  
1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet  
5. Godkännande av dagordning  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport  
8. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna  
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens 
förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för 
Tingsrydsbostäder AB 

____________________________________ 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Tingsrydsbostäder AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län  
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Tingsryds kommun förvärva, uppföra, äga, 
avyttra och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål som upplåts med 
hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar. 
 
§ 4 Ändamål 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-
princip främja bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun genom att tillhandahålla goda 
bostäder och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar. För 
ändamålet ska bolaget erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull-
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 12 000 aktier.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter och inga suppleanter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Den av fullmäktige nominerade revisorn utses av bolagsstämman. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
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§ 10 Lekmannarevisor  
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
 
§ 11 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.  
  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 14 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  
1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet  
5. Godkännande av dagordning  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport  
8. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 
löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
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§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB 

____________________________________ 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län  
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja näringslivsutvecklingen i Tingsryds 
kommun med det vidare syftet att stärka tillväxten i kommunen. 
 
Bolaget ska också erbjuda näringslivet lokaler genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, 
förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter i Tingsryds kommun jämte annan därmed jämförlig 
verksamhet. 
 
§ 4 Ändamål 
Bolaget har till ändamål att 
 

1. med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja 
ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa ett gott näringslivsklimat, ge 
befintliga företag service, attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera 
utvecklingen av nya företag. 
 

2. med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga grunder 
tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till näringslivet samt att svara för 
mark- och fastighetsförvaltning. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig 
avkastning. 

 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull-
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter och inga suppleanter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
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§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Den av fullmäktige nominerade revisorn utses av bolagsstämman. 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
 
§ 11 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.  
  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 14 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  
1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet;  
5. Godkännande av dagordning  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport;  
8. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna  
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
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Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 
löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 

R
em

is
sv

er
si
on

24 av 52



 
 
 
 
 

Bolagsordning för Tingsryds 
Energi AB 

____________________________________ 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma  
Bolagets firma är Tingsryds Energi AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län  
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution samt 
därmed förenlig verksamhet av fjärrvärme. Bolaget ska vidare kunna äga och förvalta aktier i 
hel- eller delägda bredbandsbolag. 
 
§ 4 Ändamål 
Inom affärsområde fjärrvärme har bolaget till ändamål att inom Tingsryds kommun 
distribuera fjärrvärme och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas 
på affärsmässiga grunder. 
 
Inom affärsområde bredband har bolaget till ändamål att, inom ramen för sitt delägarskap i 
det regionala bredbandsbolaget Wexnet, främja utbyggnaden bredband. Delägarskapet ska 
bedrivas på affärsmässiga grunder. 
 
Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull-
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.  
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter och inga suppleanter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Den av fullmäktige nominerade revisorn utses av bolagsstämman. 
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Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisor  
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
 
§ 11 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.  
  
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 14 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  
1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet  
5. Godkännande av dagordning  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport  
8. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna  
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
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§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 
 
§ 17 Förvärv och överlåtelse av fast egendom 
Bolaget får inte utan medgivande av Tingsryds Kommunföretag AB förvärva eller överlåta 
fast egendom eller tomträtt till sådan egendom. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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 Ägardirektivet är fastställt av Tingsryds kommun i kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § yy 
och bekräftat vid årsstämmorna 2016. 
 
 
1. Principer för styrning av kommunägda bolag som ägs av 
Tingsryds kommun 
  
Kommunens styrning av bolag grundas på skriften "Principer för styrning av kommun och 
landstingsägda bolag" utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2006 med de 
tillägg och förändringar som finns i detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv för 
respektive bolag och som krävs för anpassning till förhållandena i Tingsryds kommun.  
 
Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv.  
 
Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla kommunal service och tjänster. Om 
inget annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning, ska därför samma principer 
som för annan kommunal verksamhet gälla: 
 
Självkostnadsprincipen  
Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig 
drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och 
kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig 
avkastning på det egna kapitalet.  
 
Likställighetsprincipen  
Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat.  
 
Lokaliseringsprincipen  
Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Tingsryds kommun. 
För bolag som ägs tillsammans med andra kommuner utgörs det geografiska 
verksamhetsområdet av de delägande kommunerna. 
 
 
2. Allmänt 
  
Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
utfärdade direktiv för verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen 
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 
 
Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande:  
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2.1 Instruktion för verkställande direktören  
Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören för att reglera bl.a. 
befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande förvaltning enligt 8 kap 36 § 
aktiebolagslagen.  
 
2.2 Arvode  
Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige.  
 
 
3. Bolagens verksamhet  
 
De kommunägda bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt och gemensamt verka för att 
Tingsryds kommun utvecklas utifrån vision, övergripande mål samt styrdokument som 
policys, planer och program. 
 
Fullmäktige lämnar i särskilda ägardirektiv för respektive bolag närmare direktiv för bolagens 
uppdrag. 
 
 
4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter  
 
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  
 
Bolagen ska samverka med kommunen i administrativa rutiner och system i syfte att uppnå 
maximal effektivitet utifrån koncernnyttan. 
 
 
5. Anställningsvillkor för ledning och personal i kommunägda bolag  
 
För all personal ska de villkor som gäller vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida 
regleras i anställningsavtalet. Eventuell avgångsersättning för VD ska framgå av avtalet. Vid 
utformning av anställningsavtal ska samråd ske med TIKAB. 
 
Bonuslönesystem eller likande lönesystem ska inte tillämpas för VD, styrelse, personal eller 
motsvarande.  
 
6. Bolagens stämmor  
 
Bolagens årsstämmor ska vara offentliga och genomföras vid samma tillfälle för alla bolagen. 
Bolagen ska i god tid före planerad årsstämma lämna information om årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorer och eventuella övriga ärenden 
som ska behandlas på årsstämman. Årsstämmorna planeras och samordnas av moderbolaget. 
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Tidpunkt för kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. Tillsammans med kallelse ska 
bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas. 
 
Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda kommunen vid årsstämma i 
moderbolaget TIKAB samt förser ombudet med vederbörlig fullmakt samt beslutar om 
instruktion för ombudet.  
 
TIKAB utser den person som ska företräda kommunen och moderbolaget vid bolagsstämma i 
dotterbolagen och beslutar om instruktion och förser ombudet med erforderlig fullmakt. 
TIKAB utser även ombud och beslutar om instruktioner för bolagsstämma i bolag som ägs av 
dotterbolagen. 
 
6.1 Extra bolagsstämma  
På begäran av kommunens stämmoombud ska bolagens styrelser kalla till extra 
bolagsstämma.  
 
 
7. Informationskrav  
 
7.1 Information till allmänheten  
Respektive bolag ska skapa förutsättningar för återkommande dialog med allmänheten utifrån 
bolagets förutsättningar. 
 
7.2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper, 
verksamhet och övriga handlingar samt att även i övrigt inspektera bolaget. 
  
På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar går 
via TIKAB enligt rådande koncernorganisation.  
 
7.3 Informationsskyldighet för bolaget  
Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information 
och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen 
väl informerad om dess verksamheter.  
 
Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen 
på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna 
uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.  
 
7.4 Moderbolagets insyn och information  
TIKAB ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen.  
 
Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska därför hålla moderbolaget 
informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.  
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Moderbolaget har rätt att få ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser 
nödvändigt för att detta åliggande ska kunna fullgöras. Protokoll från dotterbolagens 
styrelsemöten ska löpande översändas till moderbolaget. 
 
8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen  
 
TIKAB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommun-
fullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter 
samt årsredovisning.  
 
TIKAB ska inför beslut i kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av 
fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer i 
enlighet med de ägardirektiv som anges för respektive bolag.  
 
TIKAB ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt 
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda 
bolagen i syfte att bl.a. uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda 
bolagen i samverkan med kommunen.  
 
 
9. Planerings- och uppföljningsprocessen 
 
9.1 Ägardialog  
TIKAB har i uppdrag att svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i 
koncernen. Minst en ägardialog per år och bolag ska genomföras per år beroende på vilka 
aktuella frågeställningar som finns i bolagen.  
 
Utöver andra frågor som kan vara aktuella diskuteras kommunens krav och förväntningar på 
de kommunala bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven för 
ägandet och ägardirektiven tydliggörs.  
 
Om kommunen avser att väsentligen ändra i ägardirektiv ska detta föregås av en ägardialog. 
 
Vid behov kan TIKAB genomföra en gemensam ägardialog med två eller flera bolag 
samtidigt.  
 
TIKAB ska en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till 
kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 
 
9.2 Ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet  
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt och särskilda ägardirektiv för de kommunala 
bolagen. Ägardirektiven innehåller bl.a. uppdrag och långsiktiga avkastnings- och 
soliditetskrav.  
 
Bolagen ska driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram 
samt med beaktande av ägardirektiven.  
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I de fall ägaren signalerat förändring av ägardirektiv och/eller ägarens krav på avkastning, 
soliditet m.m. ska detta ses som planerad förändring av bolagets uppdrag. Större förändringar 
i ägardirektiven ska föregås av ägardialog. 
 
 
9.3 Affärsplan inklusive investeringsplan  
Alla bolag ska årligen redovisa förslag till affärsplan (inklusive investeringsplan) som 
sträcker sig över en treårsperiod. Affärsplanen ska fastställas av fullmäktige i anslutning till 
kommunens budgetbeslut för nästkommande år. 
 
Bolaget bör i samband med affärsplanen redovisa konsekvenser för bolaget och bolagets 
kunder utifrån gällande ägardirektiv och krav på avkastning och soliditet samt argument för 
ev. förändring av dessa krav.  
 
Bolagens förslag till affärsplaner ska godkännas av TIKAB, som sedan översänder 
affärsplanerna till fullmäktige för ställningstagande. Moderbolaget svarar också för att de 
olika bolagens affärsplaner – vid behov – samordnas.  
 
Hos TIKAB sker också den första prövningen av gällande ägarkrav vid analys av bolagens 
eventuella konsekvensbeskrivningar. TIKAB lämnar förslag till beslut avseende bolagens 
affärsplaner. Vid den politiska beredningen hos kommunen inför beslut i kommunfullmäktige 
av affärsplanerna – sker ytterligare prövning av ägarkraven. Förändring av ägardirektiv och 
ägarkrav kan ske som en följd av bolagens konsekvensbeskrivning men också därför att 
ägaren önskar förändra dem av helt andra orsaker.  
 
Om kommunen avser att öka eller minska de ekonomiska kraven eller förändra 
verksamhetskraven informeras bolaget genom beslut i fullmäktige. Fullmäktige redovisar sitt 
preliminära ställningstagande till konsekvensbeskrivning och argument i samband med 
förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende affärsplan. Där bör också kommunen ange 
huvudinriktning på förändringarna så att bolaget kan utarbeta budget, verksamhetsplan och 
ev. förändrad investeringsplan utifrån nya förutsättningar.  
 
I annat fall ska förslag till beslut ange att den redovisade affärsplanen ska ligga till grund för 
bolagets budget och verksamhetsplan utifrån oförändrade förutsättningar.  
 
9.4 Budget och verksamhetsplan  
Nästa planeringssteg innehåller bolagens budget och verksamhetsplan. Detta arbete sker 
antingen utifrån nya förutsättningar eller oförändrade förutsättningar dvs. utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om eventuella kommentarer till affärsplan.  
 
Verksamhetsplanen (eller motsvarande dokument) är bolagets redovisning av hur bolaget 
avser att bedriva verksamheten för att uppnå verksamhetskrav och ekonomiska krav enligt 
särskilt ägardirektiv samt övriga kommunala mål som är relevanta för bolaget. 
 
Budgeten (eller motsvarande dokument) är en siffersammanställning till verksamhetsplanen 
och ska bland annat innehålla resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och vissa 
nyckeltal.  
 
TIKAB svarar för beredning och samordning av budget för information till kommunstyrelsen. 
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9.5 Låne- och borgensram  
Utifrån de av kommunfullmäktiges godkända affärsplanerna beslutar kommunfullmäktige om 
bolagens låne- och borgensram för respektive bolag.  
 
Bolagen inlämnar sitt behov av lån- och borgensram, TIKAB sammanställer och överlämnar 
förslag till kommunen för beredning. Kommunfullmäktige fastställer bolagens lån och 
borgensram  
 
9.6 Avvikelser  
Bolagen ska vid större avvikelser under året mot budget och affärsplan samt andra planer 
informera moderbolaget. 
 
9.7 Uppföljning  
För att verksamhetsplan och budget (”uppdrag för kommunens bolag”) ska kunna följas upp 
lämnas en särskild redovisning i anslutning till förvaltningsberättelsen. Denna redovisning 
utgör bland annat underlag för lekmannarevisorernas bedömning av hur bolaget uppfyllt det 
kommunala uppdraget (ändamålet), vilket lekmannarevisorerna ska uttala sig om i den 
skriftliga granskningsrapporten till bolaget och kommunfullmäktige.  
 
Utöver detta lämnas delårsrapport per 30 april (med prognos helår) samt 31 augusti (med 
prognos helår) till kommunstyrelsen. Delårsrapporterna lämnas för information till 
kommunfullmäktige.  
 
 
10. Inhämtande av kommunens yttrande  
 
Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagen verkställer 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. 
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: denna punkt gäller om inte annat anges i 
respektive bolags särskilda ägardirektiv.  

• Större strategiska investeringar  
• Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet 

inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolagen,  
• Andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolagen eller start av verksamhet inom 

nytt affärs- eller verksamhetsområde samt  
• större förvärv eller större försäljning av fast egendom  
 

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av 
TIKAB.  
 
11. Inhämtande av kommunens godkännande  
 
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder 
verkställs om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv.  

• Ändring av bolagsordning  
• Ändring av aktiekapital  
• Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag  
• Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i 

emission eller lämnande av ägartillskott e dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag  
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• Bildande av stiftelse  
• Fusion av företag 

 
Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av 
TIKAB.  
 
12. Underlag för kommunens koncernredovisning m.m.  
 
Bolagen ska lämna affärsplan, budget, delårsbokslut, preliminärt bokslut och årsredovisning 
till TIKAB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av 
kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra 
underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet.  
 
 
13. Policy, planer och program  
 
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. De 
gemensamma reglerna anger att samtliga bolag med upplåning ska fastställa egen 
finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna.  
 
På motsvarande sätt har fullmäktige fastställt program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet. Samtliga bolag ska utifrån dessa styrdokument ta fram 
egna program.  
 
Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun gäller i sin helhet samtliga helägda bolag, 
alternativt att bolagens fastställda styrdokument är inom ramen för kommunens riktlinjer.  
 
Respektive bolag ska redovisa hur fullmäktiges program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet hanterats inom bolaget i samband med att bolaget 
redovisar sin måluppfyllelse till kommunfullmäktige.  
 
 
14. Utdelning och koncernbidrag  
 
Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till TIKAB.  
 
Bolagen ska medverka i resultatutjämning inom koncernen samt lämna årlig 
utdelning/koncernbidrag till TIKAB. 
 
Styrelsen för TIKAB beslutar om nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen samt beslutar om skattemässiga och andra dispositioner mellan 
bolagen inom bolagskoncernen.  
 
Bolagen ska årligen lyfta ärende om preliminärt bokslut och resultatdisposition till TIKAB 
under februari månad, efter räkenskapsårets utgång. 
 
TIKAB ska i bolagskoncernen ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget långsiktigt 
kan lämna utdelning till ägaren.  
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15. Årsredovisningens innehåll  
 
Bolagens styrelse och verkställande direktörer ska i eller i anslutning till respektive bolags 
årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa 
hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det 
kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 
 
Bolagen ska i årsredovisningen - utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen - redovisa 
utbetalda löner och ersättningar sam andra anställningsförmåner och pensionsförmåner så att 
omfattningen klart framgår för vardera av ordförande, vice ordförande och VD.  
 
16. Revision  
 
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala 
syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och 
pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.  
 
16.1 Förvaltnings- och verksamhetsrevision  
Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd 
förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av 
ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse.  
 
Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse och kommunfullmäktige.  
 
Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala för denna 
förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
16.2 Uppföljning  
Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och verkställande 
direktören årligen lämna redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om 
hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året.  
 
Denna redovisning utgör del av underlag för lekmannarevisorernas redovisning.  
 
Därutöver ska styrelsen lämna en redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll, i 
enlighet med antaget reglemente för intern kontroll. 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Kommunföretag AB, nedan kallat bolaget, gäller 
förutom gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds 
kommun i kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 
 
Bakgrund 
 
Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, 
boende- och näringslivsmiljöer i kommunen. 
 
1. Uppdrag 
  
Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål  
 

• säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn 
genomsyrar bolagen i kommunkoncernen 

 
• utöva ägarstyrning av bolagen i enlighet med uppdrag och mål givna av 

kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl a uppnå samordning och optimalt 
resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen 

 
• genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enligt med fullmäktiges vision,  

kommunövergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och 
samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande 

 
• medverka till att verksamheten i kommunens bolag organiseras med tydligt ägar- och 

kundfokus och i en ändamålsenlig struktur 
 

• svara för information till och dialog med kommunstyrelsen i syfte att säkerställa 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikt över bolagen 

 
• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

 
• tillse att bostadsbyggande är ett prioriterat område under mandatperioden (2014-18) 

 
För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
förvaltningsberättelsen. 
 
2. Investeringar, lån och kommunal borgen 
 
Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 
kommunkoncernen. 
 
3. Avkastning och utdelning 
 
Bolaget ska i bolagskoncernen ha en skälig avkastning och en ekonomisk ställning som 
medger att bolaget långsiktigt kan lämna utdelning till ägaren.  
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsrydsbostäder AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom 
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds kommun i 
kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 
 
Bakgrund 
 
Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer 
i kommunen. 
 
 
1. Uppdrag 
  
Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål  
 

• vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt 
förvärv och försäljning av fastigheter och därigenom tillgodose att hyresbostäder finns 
att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela kommunen och 
därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen 

 
• verka för att Tingsryd ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva 

näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda 
hyresbostäder i kommunens större tätorter  

 
• stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i 

olika former, i både egen regi och via externa aktörer. Minst 150 bostäder ska 
tillskapas i kommunen till år 2020. 

 
• anpassa fastighetsbeståndet till och basera investeringsbeslut på långsiktig efterfrågan 

av bostäder samt genom avyttring möjliggöra finansering av nybyggnation av bostäder 
för att tillgodose efterfrågan 

 
• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom bostadsförsörjningsstrategi, bredbandsstrategi och översiktsplan. 
 

• aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet 
 

• inom ramen för bolagets ekonomi leda och genomföra miljö- och 
kretsloppsanpassning av boende, bostadsområden, verksamheter och tjänster. 

 
• tillsammans med hyresgästerna medverka till energieffektivisering i det samlade 

fastighetsbeståndet 
 

• verka för att öka tillgången till fiberbredband i bolagets hyresbostäder i enlighet med 
kommunens bredbandsstrategi 

 
• arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på 

bostadsmarknaden, bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar samt 
vara en aktiv aktör i kommunens integrationsarbete 
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• arbeta aktivt för att behovet av bostäder ska kunna tillgodoses för dels kommunens 

verksamheter och dels övriga behov av kommunalt intresse, såsom t ex 
gymnasieskola, integration, äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt näringsliv. Behov kan tillgodoses i egen eller extern regi. 

 
• arbeta aktivt för att möjliggöra övertagande av verksamheten i stiftelsen 

Tingsrydsbostäder samt avveckla stiftelsen 
 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 
 
Så länge verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder gäller ovanstående uppdrag 
den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 
 
För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning till 
kommunstyrelsen i anslutning till årsredovisningen. 
 
2. Köp och försäljning av fastigheter 
 
2.1 Bolagets fastighetsportfölj 
 
Förvärv och försäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. Bolaget kan utan 
godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt 5% av 
fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda värden). Beslut om 
försäljning av strategiska fastigheter ska alltid godkännas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget kan självt besluta om förvärv/nybyggnation av fastigheter till en volym uppgående till 
5% av det befintliga fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda 
värden). Förvärv därutöver ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska via Tikab anmäla försäljning och förvärv av fastigheter som inte kräver 
kommunfullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen. 
 
Bolaget ska anta riktlinjer för försäljning av fastigheter där konkurrensutsättning säkerställs. 
 
2.2 Värdering av bolagets fastigheter 
 
Bolaget ska regelbundet genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslutet. 
 
3. Investeringar, lån och kommunal borgen 
 
Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 
kommunkoncernen. Så länge verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder ses 
låneskulden i detta sammanhang som den samlade låneskulden i stiftelsen och bolaget. 
 
Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om minst 25%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 
(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). 
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4. Långsiktig avkastning och soliditet 
 
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 
 

• Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4%. 
 

• Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 15% beräknat på bolagets totala kapital.  
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 
 
Definitioner: 
Direktavkastning = bolagets driftnetto (inklusive administration) i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. 
Soliditet = bolagets egna kapital (justerat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, nedan kallat 
bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa 
av Tingsryds kommun i kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 
 
Bakgrund 
 
Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv och hållbar 
näringslivsmiljö i kommunen. 
 
Tingsryds kommun kan genom aktiva åtgärder och tillhandahållande av lokaler för 
näringslivet bidra till en utveckling inom kommunen för befintliga företag, företag som 
önskar etablera sig samt nystartade företag. Bolaget har därvid en viktig roll som en del av 
kommunens näringslivspolitik och som en aktör för att bidra till sysselsättning och 
arbetstillfällen. 
 
 
1. Uppdrag 
  
Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål  
 
 

• utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik 
 

• inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en 
attraktiv kommun att driva näringsverksamhet i genom att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter.  

 
• fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, 

nyetablerade och växande företag. Verksamhetsidén ska bygga på att fastigheterna 
omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten 
inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. 

 
• stärka och utveckla nätverk mellan kommun, universitet och näringslivet samt 

stimulera utvecklingen av nya företag 
 

• medverka till att företagens långsiktiga konkurrensförmåga stärks 
 

• stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen 
 

• medverka till att utveckla nya klustermiljöer 
 

• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

 
• aktivt arbeta för att avyttra minst huvuddelen av bolagets befintliga fastighetsinnehav 

(alternativt hela bolaget) i syfte att minska bolagets fastighetsinnehav och låneskuld 
och därmed bidra till en minskad total låneskuld i kommunkoncernen.  
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• arbeta aktivt för att möjliggöra övertagande av verksamheten i Tingsryds 
Industristiftelse samt avveckla stiftelsen 

 
• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

 
Så länge verksamhet även bedrivs i Tingsryds Industristiftelse gäller ovanstående uppdrag 
den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 
 
För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
årsredovisningen. 
 
2. Köp och försäljning av fastigheter 
 
2.1 Bolagets fastighetsportfölj 
 
Förvärv och försäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. Bolaget kan utan 
godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt 5% av 
fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda värden). Beslut om 
försäljning av strategiska fastigheter ska alltid godkännas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget kan självt besluta om förvärv/nybyggnation av fastigheter till en volym uppgående till 
5% av det befintliga fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda 
värden). Förvärv därutöver ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska via Tikab anmäla försäljning och förvärv av fastigheter som inte kräver 
kommunfullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen. 
 
Förvärv och nybyggnation av fastigheter ska föregås av en noggrann riskbedömning och ett 
tydligt beslutsunderlag. Bolaget ska fastställa riktlinjer och rutiner för att säkerställa att så 
sker. 
 
Vid nybyggnation eller förvärv ska enskilda fastigheter som huvudregel inte överstiga 10 mkr 
(undantag kan medges av fullmäktige men ska tillämpas restriktivt). 
 
2.2 Värdering av bolagets fastigheter 
 
Bolaget ska regelbundet genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslutet 
 
3. Investeringar, lån och kommunal borgen 
 
Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 
kommunkoncernen. Så länge verksamhet även bedrivs i Tingsryds Industristiftelse ses 
låneskulden i detta sammanhang som den samlade låneskulden i stiftelsen och bolaget. 
 
Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om minst 25%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 
(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). 
 
Bolagets totala balansomslutning bör långsiktigt ej överstiga 60-100 mkr.  
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4. Långsiktig avkastning och soliditet 
 
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 
 

• Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 6%. 
 

• Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets egna kapital.  
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 
 
Definitioner: 
Direktavkastning = bolagets driftnetto (inklusive administration) i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. 
Soliditet = koncernens egna kapital (justerat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 
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Dokumenttyp 
Policy/riktlinje/annat 

Dokumentansvarig 
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Diarienummer 
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Tingsryds Energi AB 
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Antagen av kommunfullmäktige [datum och §nr] 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Energi AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom 
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds kommun i 
kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 
 
Bakgrund 
 
Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, 
boende- och näringslivsmiljöer i kommunen. 
 
 
1. Uppdrag 
  
Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål  
 

• inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en 
attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda tjänster 
av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor 

 
• inom ramen för bolagets ekonomi och på affärsmässig grund fortsätta utveckla 

fjärrvärmeverksamheten till gagn för miljön och kommunens invånare, näringsliv och 
verksamheter.  

 
• genom sitt delägarskap i Wexnet AB aktivt verka för en fortsatt utveckling av 

tillgången till bredband och bredbandstjänster för kommunens invånare, näringsliv och 
verksamheter. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden ett prioriterat fokusområde för 
kommunen och målet är att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (i enlighet med det nationella målet). 

 
• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom bredbandsstrategi, energiplan, miljöprogram och översiktsplan. 
 

• utforma taxor och priser för fjärrvärme så att de bidrar till energieffektivisering och 
gynnar effektivitet och sparande för kunden 

 
• bidra till att ge medborgarna ökad kunskap om energieffektivisering (i samverkan med 

kommunens energi- och klimatrådgivning) 
 

• vara en aktör i kommunens miljö- och klimatarbete 
 

• minimera klimatpåverkande utsläpp 
 

• värna om kundintresset för verksamhet och tjänster där bolaget är leverantör och har 
monopol eller dominerar 

 
• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

 
För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
årsredovisningen. 
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2. Avgiftsfrågor 
 
Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. 
 
Bolaget ska ge löpande information till kommunen och de kommunala företagen avseende 
eventuella avgiftsförändringar som påverkar budgetarbetet.  
 
 
3. Investeringar, lån och kommunal borgen 
 
Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 
kommunkoncernen. 
 
Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om 100%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen (undantag 
kan medges men ska tillämpas restriktivt). 
 
 
4. Långsiktig avkastning och soliditet 
 
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 
 
Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4%. 
 
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 35% beräknat på bolagets totala kapital.  
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 
 
Definitioner: 
Direktavkastning = bolagets rörelseresultat i relation till bolagets totala tillgångar (bokfört värde). 
Soliditet = bolagets egna kapital (justerat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 
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Förslag
Planerings- och uppföljningsprocess

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Gemensamt Informationsdag Inrikningsdebatt (KF) Prel Övergr mål (KFp) Informationsdag (?)

Kommun Årsredovisning (KF) Ek arbetsramar (KS) Delårsrapport (KF) Budgetförslag (nämnd) Budget, mål, skattesats (KF) Delårsrapport (KF) Internbudget (nämnd)
Instruktion stämma Delårsrapport (nämnd) Delårsrapport (nämnd) (eg Verksamhetsplan)

Bolag Årsredovisning (KF) Ägardialog (Tikab) Delårsrapport (KF) Affärsplan (styrelse) Affärsplan (KF) Delårsrapport (KF) Ägardialog (Tikab) Budget
Delårsrapport (styrelse) Borgensram (styrelse) Borgensram (KF)

Årsstämma (?) Delårsrapport (styrelse)

Affärsplan (Tikab)
Borgensram (Tikab)
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Ärende 20 

Ställningstagande 

gällande avtal med 

Kulturverkstan 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 2015-10-25 
 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till KSAU 
 
 
 

Angående avtal med Kulturverkstan 
Dnr 2015/335    818 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att Kulturverkstan erbjuds en förläng-
ning av avtalet om kommunens musik- och kulturskoleverksamhet till och med juni år 
2017 samt att frågan om omförhandling av avtalet eller upphandling av verksamheten 
hänskjuts till den utredning som skall genomföras inom arbetsområdet ”Hållbar eko-
nomi”. Politiskt ställningstagande kan ske i samband med tecknande av nytt avtal som 
ska gälla från 2017-07-01. 

 
Sammanfattning 
I arbetet med hållbar ekonomi finns en utredning kring möjliga åtgärder som rör Kul-
turverkstan. Ett utredningsuppdrag finns hos kommunchefen med en inriktning att sänka 
årskostnaden och därmed ambitionsnivån för verksamheten med 20 %. Uppdraget plan-
eras så att ett politiskt ställningstagande kan ske senast i samband med tecknande av 
nytt avtal. Nuvarande avtal som godkändes av fullmäktige 2012-06-28 har en uppsäg-
ningstid på nio månader.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 79, 2012-06-28 

 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kulturverkstan 
Kommunchef Laila Jeppsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

0477 44401 
barn.utbildning@tingsryd.se 
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Hastighetsöversyn 

inom tätbebyggt 

område 



 2015-10-27  1(1) 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 10 0477 441 00 (vx) 0477 441 77 samhallsbyggnad@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 Dnr: 2011-1734-512/17  
   
    
  KOMMUNSTYRELSENS  
  ARBETSUTSKOTT 
    
 
 
Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hasighetsplan för orterna Tingsryd, Väck-

elsång, Linneryd, Konga, Dångebo, Yxnanäs, Kvarnamåla, Bro och Älmeboda. 
2. 30 km/h införs på Skolgatan i Väckelsång mellan Gamla vägen och Dackegatan (KLF’s 

yttrande). 
3. Hastighetsplan för Ryd, Urshult, Fridafors och Rävemåla bryts ut ur planen för fortsatt 

utredning (Trafikverkets yttrande).  
4. Tätortsavgränsningen för Rävemåla får vänta till hastighetsplanen har antagits (Trafik-

verkets yttrande).  
 

 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-16, § 168, att förslag till hastighetsplan ska 
upprättas Hastighetsutredning har genomförts.  
 
Beskrivning av ärendet 
Hastighetsutredningen bygger till stora delar på metodik ur handboken ”Rätt fart i staden” 
(framtagen av Trafikverket och SKL). Utredningen redovisar förslag till hastighetsplan 
som föreslås bilda underlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser.  
 
Ärendets beredning 
Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti har upprättat förslag till hasighetsplan.  
Remissyttrande har inhämtats från Trafikverket, Polisen, Länstrafiken, Räddnings- och 
ambulansverksamheterna, Kommunstyrelsen, gruppledare i kommunfullmäktige, Tillgäng-
lighetsrådet i Tingsryds kommun, transportsamordnare Yvonne Martinsson (KLF) samt 
gatuchef Ola Karlsson.  
 
Beslutsunderlag 
Reviderad hastighetsplan daterad 2015-10-09. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-20, § 167.  
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Christer Kaisajuntti 
Utredningsingenjör 
 

Christer Kaisajuntti 
 
 

birgitta.holgersson@tingsryd.se 
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