
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 

ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

 

 

Tid:  Måndagen den 14 december  2015, kl. 08.30       
   
Plats:   Tekniska sammanträdesrummet,  Torggatan 10, Tingsryd    
 
 
 
 
 

Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   
1.  Val av justeringsman 

 
  

2.  Meddelande 
 

  

3.  Remisser  
 

  

4.  Delegationsbeslut 
 

  

5.  Översyn av allmänna ordningsföreskrifter 
 

  

6.  Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds 
kommun 
 

  

7.  Ansökan om borgen Tingsryds AIF 
 

DG Kl. 09.15 

8.  Hemställan om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

  

9.  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande 
bevakningstjänster 
 

HÖ Kl. 09.45 

10. Öppettider i medborgarkontoret 
 

  

11. Yttrande över ändring av detaljplan för Staren 16 
mfl – Centrumplan 
 

 Handlingar på 
hemsidan 

12. Framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds 
kommun 
 

  

13. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter 
 

  



14. Förfrågan avseende tillköp av mark och 
stallbyggnad på fastigheten Mårslätt 1:2 
 

  

15. Årsredovisning för Linneryds sparbanks fonder 
 

  

16. Rydkampens ansökan om verksamhetsbidrag  
 

 Handlingar fre 

17. Startbidrag avseende utbyggnad av fibernät inom ett 
område öster om sjön Ygden 
 

  

18. Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
 

  

19. Återrapportering från kurser och konferenser 
 

 Inga handlingar  

20. Information om företagarveckan  
 

EP, SB Inga handlingar 
Kl. 10.30 

21. Näringslivsfrågor  EP, SB 
 

Inga handlingar 

22. Kommunledningsförvaltningen informerar  Inga handlingar 
  
 
 
 
Tingsryd 2015-12-09 
 
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 2015-12-14 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2015/567   133 1.  Migrationsverket, MSB, SKL  

Information om flyktingssituationen 
 

2014/119   041 2.  Barn- och utbildningsnämnden, protokoll  
Hållbar ekonomi  
 

 3.  Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2015-11-18 
 

2015/588   521 4.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Information. Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på kommunala väg- och gatunätet åren  
2016-2018 i Kronobergs län.  
Remiss för besvarande från kommunstyrelsen 
 

2015/563   870 5.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll   
Förnyat kulturmiljöarbete – kulturmiljöstrategi för  
Kronobergs län 2016-2020, Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 

 6.  CKS nyhetsbrev  

 

 7.  Region Kronoberg, nyhetsbrev  

 

 8.  Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär  

15:35 Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i      
kommunal regi  
15:36 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL  
 
 

 

__________ 



Ärende 3  

Remisser 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Remisser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande         
nedanstående verkställda remisser: 
 

2015/662   200 Samhällsbyggnadsnämnden,  
Örmo 1:88  
Åtgärder, ovårdad fastighet och byggnad  
Översänt till ekonomichef David Gustafsson för yttrande  
 

2015/638   007 Kommunens revisorer,  

Granskning av oberoendeaspekten i Jävsnämndens ärendehantering  
Översänd till kanslichef Garo Lorfalk för yttrande  
 

2015/639   007 Kommunens revisorer,  

Granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och 
oegentligheter 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande  
 

 

 

__________ 



Ärende 4  

Delegationsbeslut 



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 
 
 

                                            Ärende                                                                    Delegat 

 
 
 
2015/57   002 Avtal 

Operatörstjänster fast och mobil telefoni 
Telenor Sverige AB 
  
Avtalsförlängning  
AD-madrasser  
Care of Sweden AB  
Parir AB 
GATE Rehab Development 
 
 
 
 

Mikael Jeansson 

2015/656   002 Avtal  
SJ  
  
Avtal  
Visma Enterprise AB 
 

Mikael Jeansson 

_________ 



Ärende 5 

Översyn av allmänna 

ordningsföreskrifter 





































Ärende 6 

Ny organisering av 

folkhälsoarbetet i 

Tingsryds kommun 

























Ärende 7 

Ansökan om borgen 

Tingsryds AIF 



 2015-12-03  1(1) 

 
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 
 

   
   
    
 
Villkor för kommunalt borgensåtagande för Tingsryds AIF1)  
 
Kommunen tecknar kommunal borgen för belopp motsvarande den borgen som före-
ningen erhåller från andra aktörer, dock max 2,5 mkr. I beräkning av belopp för borgen 
från andra aktörer får även inräknas till föreningen inbetalda ”extra” bidrag/tillskott från 
medlemmar eller andra aktörer 2).  
 
Kommunal borgen gäller såsom för egen skuld, dock ej för räntor och andra lånekostna-
der. Amorteringstiden får vara max sju år, vilket också innebär att borgensåtagandet är 
giltigt i sju år från och med borgenstecknandet. Amortering ska göras regelbundet och 
fördelas jämnt över hela borgensperioden. 
 
Samma eller likvärdiga borgensvillkor ska gälla för samtliga borgensmän. Eventuella 
extraamorteringar från föreningen ska fördelas lika mellan borgensmännens åtaganden. 
 
Borgenslöftet är giltigt till och med 2016-01-31. 
 
Under borgensperioden gäller även följande villkor: 
 
Föreningen ska ta ansvar för sin ekonomi genom att prioritera ekonomin före sportsliga 
ambitioner samt säkerställa att ett positivt eget kapital kan uppvisas. 
 
Inga andra borgensåtaganden eller motsvarande från kommunen är aktuella under bor-
gensperioden och sju år därefter.  
 
Betaldatum i befintliga avtal mellan föreningen och kommunen ska följas av båda par-
ter. Det innebär att inga förskottsutbetalningar eller försenade inbetalningar ska före-
komma. 
 
Villkorade medlemstillskott som efterställts och som ingår i föreningens egna kapital får 
ej återbetalas så länge lån med kommunal borgen inte är slutamorterat. 
 
Föreningen skall 4 ggr per år (15/3, 15/6, 15/9, 15/12) till kommunen inlämna och redo-
visa ekonomisk uppföljning och årsprognos. Redovisningen den 15/6 ska innehålla års-
redovisning, årsbudget och flerårsplan som har fastställts av föreningens årsmöte. I rap-
porteringen till kommunen ska föreningen beskriva hur villkoren för den kommunala 
borgen efterföljs. 
 
 
 
 
1) Villkoren gäller både föreningen och eventuellt framtida aktiebolag som ägs av föreningen. 
2) För dessa poster gäller att särskild redovisning ska göras och att inbetalningarna är gjorda från och med 2015-12-15 
fram till dagen för borgenstecknandet. Redan planerade aktiviteter/inbetalningar ska ej medräknas. 















































Ärende 8 

Hemställan om 

revidering av 

kommunstyrelsens 

delegationsordning 











Ärende 9 

Godkännande av 

förfrågningsunderlag 

gällande 

bevakningstjänster 





Ärende 10 

Öppettider i 

medborgarkontoret 





Ärende 11 

Yttrande över ändring 

av detaljplan för 

Staren 16 mfl - 

Centrumplan 





Ärende 12 

Framtagande av nytt 

miljöprogram för 

Tingsryds kommun 



















Ärende 13 

Revidering av lokala 

hälsoskydds-

föreskrifter 















Ärende 14 

Förfrågan avseende 

tillköp av mark och 

stallbyggnad på 

fastigheten Mårslätt 

1:2 











Ärende 15 

Årsredovisning för 

Linneryds sparbanks 

fonder 













Ärende 17 

Startbidrag avseende 

utbyggnad av fibernät 

inom ett område öster 

om sjön Ygden 











Ärende 18 

Protokoll från 

Tillgänglighetsrådet 
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