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Allmänhetens frågestund 
Dnr 2016/22 101 

2 (51) 

Pia Granstedt Söderling undrar hur fullmäktige ställer sig till frågan om att 

skjuta på frågan om eventuell nedläggning av Rävemålaskolan tills 

skolinspektionen har gett sitt utlåtande. 

Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att beslutet 

kommer att tas i mars månads fullmäktige. Däremot kan verkställandet 
komma att senareläggas. 

Johan Karlson (C) svarar att han tycker att frågan är relevant och vädjar om 
att beslutande politiker processar detta ordentligt. 

Signe Uleskog ställer en fråga om en eventuell digitalisering av skolbibliotek. 
Kommer barnen inte att kunna låna riktiga böcker? 

Marie Sahlberg (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att 
skolbarnen kommer att ha tillgång till skönlitteratur. Dagens skola är också en 
moderniserad skola där elever söker kunskap bland annat via datorer. Det kan 
bli framtida skolbibliotek med chatfunktion och bibliotekspersonal kommer 
att kunna ge stöd och hjälp till lärare. 

Martin Uleskog (TiA) vill ha ett förtydligande. Kommer det att finnas ett 
fysiskt rum med böcker? 

Marie Sahlberg (M) svarar att nämnden inte vet detta än. När beslutet är 
taget, kommer man att börja jobba med organisationen. Det finns andra 
lösningar som används runt om bland kommuner i Sverige som nämnden kan 
hämta inspiration ifrån. 

Henrik Nilsson undrar om fullmäktiges ledamöter tycker att det är ett 
tillräckligt underlag för att ta beslut i mars månad i skolfrågan. 

Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, anser att det är ett 
tillräckligt underlag. 

Anna Johansson (C) konstaterar att opposition och majoritet inte tycker helt 
lika i detta. Men vi har processat frågorna gediget. Ett beslutsmaterial kan 
dock kompletteras och det kan vi begära vid ett beslut. 

Utdrags bestyrkande 
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Göran Mård (V) säger att det är mycket svårt att fatta ett beslut på det 
underlag som finns. Han anser inte att det är tillräckligt. 

Martin Uleskog (TiA) anser inte heller att det är tillräckligt. 

Johan Karlson (C) säger att underlaget var ett svar på det vi politiker frågade 
om till nu. Vi bör reda ut fler saker om hur det blir efter beslutet. Hur blir det 
rent praktiskt? 

Henrik Nilsson anger att Tingsryds kommun i fallet med byggnation av 400 
kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö bett om att ett företag ska göra en 
samhällsekonomisk analys. Kan ni inte kräva en liknande vad gäller skolan? 
En utomstående konsult som väger in geografiska och lokala faktorer. 

Mikael Jeansson (S) svarar att om vi tar in ytterligare en analys finns det en 
risk att vi förlänger processen. Det finns många som också förväntar sig ett 
svar inom kort. 

Anna Johansson (C) hade gärna sett en samhällsekonomisk analys. 

Henrik Nilsson anser att det fattas underlag när det gäller lokaler. V ar 
behöver man lägga renovering, tillgång till gymnastiksal och 
tillgänglighetsfrågor i de lokaler som är kvar. Hur har ni resonerat där? 

Mikael Jeansson (S) säger att de beslut vi har fattat och kommer att fatta 
också har ett långsiktigt perspektiv vad gäller lokaler. 

Emelie Uleskog vill upprepa en fråga som hon ställde vid förra sammanträdet 
för fullmäktige. I Vision 2030 finns skrivningar om en levande landsbygd. 
Hur stämmer det överens med besparingsförslagen som tas fram nu? 

Mikael Jeansson (S) svarar att om beslutet blir att lägga ned Rävemålaskolan, 
kommer det inte att stämma med Vision 2030. Förutsättningarna har ändrats 
och vi har omprövat. 

Emelie Uleskog undrar varför inte kommunen vill bygga mer där det finns väl 
fungerande integration, dvs i Konga. 

Mikael Jeansson (S) svarar att det finns planer på att bygga, men inte i 
Konga. Köer finns i Tingsryd, Väckelsång och Ryd framför allt. Det pågår 
diskussioner om bostadsbyggande i dessa tre orter. 

Utdrags bestyrkande 
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Emelie Uleskog säger att Tingsryd inte fanns med då kommuner headhuntade 
blivande lärarstudenter vid en mässa anordnad av Linneuniversitetet. Varför 
var inte kommunen med där? 

Mikael Jeansson (S) säger att det är en bra fråga. Vi borde kunna 
marknadsföra oss bättre. 

Marie Sohlberg (M) säger att frågan är ytterst berättigad. Förvaltningen har 
tagit fram en kartläggning med när de anställda går i pension och vilka 
behörigheter vi har. Vi kan erbjuda verksamhetsförlagd undervisning för 
blivande lärare, tillsammans med ordentligt utbildade handledare samt fria 
fria luncher och bidrag till resor. 

Marie-Louise Hilmersson (C) svarar att det finns relevanta frågor. Vi har 
tråkiga svar. Vi har inte visioner och vi ska inte bygga bostäder. 

Hanna Gaunitz undrar hur mycket det kostade eller sparades in på genom 
beslut att flytta två årskurser från Örmoskolan till Dackeskolan. 

Mikael J eansson (S) säger att han inte har tillgång till exakta siffor i detta. 

Hanna Gaunitz frågar hur man gör kvalitetssäkring. Hur har man kommit 
fram till att man höjt kvaliteten för barnen? 

Mikael J eansson (S) säger att det finns olika sätt att mäta. Det finns ingen 
forskning som är tydlig med peka ut att stora skolor eller små skolor är bättre 
vad gäller kvalitet. 

Hanna Gaunitz säger att föreslagna beslut går stick i stäv med tidigare fattat 
beslut. Inga fler besparingar i skolan sade kommunen för två år sedan. Detta 
medför att man tappar förtroende för beslutsfattare. 

Mikael Jeansson (S) säger att vi är framme vid en tidpunkt då vi kommer att 
fatta obekväma beslut. Vissa vill skjuta på beslut och göra nya utredningar. 
Gör vi ingenting blir det sämre. Vi får höja skatten med mer än en krona, 
kanske upp till 13 kronor, säger vissa. 

Hanna Gaunitz har hört om Blekingemodellen där man bussade nyanlända 
barn till mindre skolor. Det kanske ni kan ta efter? 

Hanna Gaunitz undrar över satsning där en viss summa går tillbaka och satsas 
på fri tidshem. Ska en sådan satsning konkurrera ut Skytteföreningen? 

Utdrags bestyrkande 
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Mikael J eansson (S) svarar att kommunen inte ska konkurrera ut 
skytteföreningen. Det är en bra verksamhet. 

Hanna Gaunitz säger att förslagen i hållbar ekonomi slår mot den östra delen. 
Arbetsgruppen som tagit fram utredningen består av tjänstemän som 
förmodligen inte har barn på den skola som kan läggas ned och de ska inte i 
en nära framtid in på äldreboenden. Skolan är plats för utveckling och 
nyfikenhet och framtid. Fullföljer man vissa av besparingsförslagen, då tar 
man bort framtiden i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) svarar att våra tjänstemän har kommit fram med förslag 
som vi beställt. De har gjort det vi har bett om. Han uppmanar allmänhet och 
alla att komma fram med alternativa förslag så får vi ta ställning till dem. 

Britt-Louise Berndtsson (C) svarar att Emmaboda kommun ser vitsen med att 
använda den nära skolan. Det är lättare att bli sedd, att känna trygghet. 

Protokollet skickas till 
Mikael J eansson 
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§ 15 

Motion om ökad tillgänglighet - en vinst för alla 
Dnr 2014/675 740 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
arbetsutskottets yttrande. 

Arbetsutskottets yttrande 

1. Översiktsplanen saknar skrivning om tillgänglighet 

Det stämmer att tillgänglighetsfrågorna inte har någon tydlig 
skrivning kring tillgänglighet. Detta är inte helt ovanligt i de fall som 
kommunerna har en äldre översiktsplan, då saknas ofta 
tillgänglighetsperspektivet. I vår kommun pågår just nu arbete med att 
ta fram ny översiktsplan, i vilken tillgänglighetsperspektivet kommer 
att lyftas fram på ett förhoppningsvis tydligare sätt än tidigare. Det är 
viktigt att flera frågor, som exempelvis tillgänglighetsperspektivet 
integreras på ett tydligt sätt i översiktsplanen, här behövs även analys 
och riktlinjer för vilken utveckling som önskas i kommunen. Det är 
inte tidigare gjort. Förslaget som nu ligger är att se över den 
kommunala tillgänglighetsplanen och lyfta in denna som ett dokument 
i översiktsplanen. 

Boverket konstaterar i en av sina utredningar att flera länsstyrelser på 
olika sätt fört fram vikten av att tillgänglighetsperspektivet tas med i 
översiktsplanen. Men även att det kan finnas en risk för så kallad 
perspektivsträngsel i översiktsplanen, då tillgänglighetsperspektivet 
ska konkurrera med till exempel jämställdhetsperspektivet, 
barnperspektivet och integrationsperspektivet osv .. Denna avvägning 
är svår att göra och målet med vår översiktsplan är att skapa ett 
övergripande strategiskt dokument med tematiska tillägg och 
fördjupningar. Ett sätt som just flera kommuner pekat ut som ett bra 
sätt, att integrera tillgänglighetsperspektivet på, att tydligt i de 
program som hör till översiktsplanen peka på tillgänglighetsfrågorna. 

2. Tjänsteman med ansvar för tillgänglighet är inte utsedd. 

Samordningsansvar har kommunsekreterare/folkhälsosamordnare. 

Utdrags bestyrkande 
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3. Noll kartläggning om tillgänglighet för butiker och offentliga 
lokaler på 4 år. 

Helt rätt att vi idag inte har någon form eller uppdrag för att göra 
uppsökande tillsyn, oavsett tillsynsområde. Vi hanterar frågorna vid 
anmälningar, klagomål och bygglov. 

4. Ingen påverkan på privata aktörer i tillgänglighetsfrågor förutom 
vid bygglov. 

Vi hanterar tillsynsfrågorna vid bygglov. Vi har svårt att påverka en 
privat aktör annat än då en ansökan kommer in till nämnden. 

5. Noll genomgång av grundskolorna vad gäller tillgänglighet de 
senaste 4 åren. 

I mars 2005 fick "Arbetsgruppen för tillgänglighetsplanen" i 
uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att göra en 
tillgänglighetsplan för Tingsryds kommun. 

Nya lagkrav 
En ny bestämmelse i 17 kap 21a §plan-och bygglagen (PBL) 
trädde ikraft den 1 juli 2001. Lagändringen innebär att det 
numera ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot 
tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga 
byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på befintliga allmänna platser. Enkelt avhjälpta hinder ska 
vara åtgärdade senast år 2010. 

Vilka lokaler och platser berörs? 
Lokaler dit allmänheten har tillträde är lokaler som riktar sig till 
och används av allmänheten (publika lokaler). Det kan röra sig 
om receptioner på sjukhus, vårdcentraler, myndigheter och 
skolor, vilket innebär att en rektorsexpediton skall vara 
tillgänglig, men även andra delar såsom bibliotek och matsalar 
kan beröras. 

År 2007 inventerades berörda delar av skolor såsom 
rektorsexpeditioner, matsalar, bibliotek och angöring till skolan 
och checklista från tillgänglighetsplanen användes. I samband 
med inventeringen så upprättades åtgärdsförslag med åtgärder 
somt.ex. automatiska dörröppnare, handikapp-p-platser, 
nivåskillnader vid entreer osv. Dessa åtgärder utfördes under 
åren 2007-2010. 

Utdrags bestyrkande 
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Vid senare ombyggnationer av övriga skol- och förskolelokaler 
har tillgängligheten alltid beaktats i berörda byggprojekt. 

6. Kommunen erbjuder inte sommarjobb till unga med 
funktionsnedsättning. 

7. Kommunen har noll strategi för att erbjuda arbetsplatser till 
personer med funktionsnedsättning. 

Våra sommarjobb är öppna för alla att söka. Som arbetsgivare 
får eller vill vi inte göra skillnad eller diskriminera någon på 
grund av funktionsnedsättning. Det styr både lagstiftning och 
våra egna policys och riktlinjer. Vi är dessutom skyldiga att 
anpassa arbetsmiljön efter olika behov. Den anpassningen är 
naturlig för oss i vårt arbetsmiljöarbete. 

8. Kommunen ställer inte krav på tillgänglighet i samverkan med 
föreningslivet 

I Allmänna bidragsbestämmelser 2008 antagna av 
kommunfullmäktige 2008 och reviderade 2013 finns inte några 
krav gällande tillgänglighet. Dessa bestämmelser gäller bidrag 
till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

När det gäller bidrag för förhyrd lokal, lokalbidrag, ska dock 
lokalen först godkännas av kultur- och fritidsutskottet (tidigare 
kultur- och fritidsnämnden). Bedömningen som då görs gäller 
främst om lokalen och lokalkostnaderna är rimliga i förhållande 
till föreningens verksamhet. Samma bedömning gäller avseende 
bidrag till egen ägd lokal/anläggning, s.k. driftsbidrag, lämplig 
lokal/anläggning i förhållande till verksamheten. Detta gäller 
även samlingslokalsägande föreningar och kulturföreningar. 

Däremot har kommunen överenskommelse med vissa 
föreningar om något som kallas Kompiskortet. Det innebär att 
funktionshindrad får ta med sig en kompis till 
anläggning/evenemang utan eller till reducerad avgift. 

9. Noll krav på tillgänglighet vid uteserveringar. 

Stämmer inte. Vi kräver att egenskapskraven skall uppfyllas vid 
bygglov. Uppför man en uteservering skall kraven även på 
tillgänglighet uppfyllas. 

Utdrags bestyrkande 
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10. Noll kommunala badplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har en tillgänglighetsanpassad badplats i Mårslycke, 
Tingsryd. Dock var inte fallet så under säsongerna 2013 och 2014 då 
en näringsidkare grävde bort entren till rampen vid nybyggnation. 
Hösten 2014 bekostade kommunen en ny entre och badplatsen kan 
räknas som tillgängligetsanpassad sedan dess. 

11. Noll kommunala lekplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har två tillgänglighetsanpassade lekplatser. En på 
Kyrkogatan i Ryd och en på Dackeskolan i Tingsryd. Nivån på 
tillgänglighetsanpassning kan alltid diskuteras och parkavdelningen 
har lämnat önskemål till politikerna i samhällsbyggnadsnämnden om 
ett övergripande mål för kommunens lekplatser. Ytterligare satsningar 
på tillgänglighetsanpassningar kanske inte kan lösas utan på 
bekostnad av andra lekplatser. Därför behöver hänsyn till helheten tas. 
Då man tittar på fördelningen i samhället ska man ha skolornas 
utemiljö i åtanke, vilka ofta har rikligt med lekutrustning och även 
används utanför skoltid. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 8, 2016-01-18 
Skrivelse från bygg- och miljöchef Anette Andersson, personalchef Helena 
Clemedtson, avdelningschef fritid Kenth Andersson, parkchef Andreas 
Carlsson, fastighetschef Karin Berggren, kommunchef Laila J eppsson och 

kommunsekreterare J ärgen Wijk, 2015-10-22 
Kommunstyrelsen§ 12, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Styrgruppen för folkhälsa 
Tjänstemän som skrev yttrande i ärendet 
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§ 16 

Motion om barnomsorg på kväll/natt 
Dnr 2015/75 710 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande. 

Reservation 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet lämnade 2015-01-25 in en motion om att Tingsryds kommun 
ska anordna barnomsorg mellan kl.18.00-06.00. De föreslår att en avdelning 
för ändamålet inrättas i Tingsryds tätort. Barn- och utbildningsnärnnden antog 
2015-04-22 ett yttrande som överlämnades till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen återremitterade därefter ärendet till barn- och 
utbildningsnärnnden med uppdraget att ta fram information om hur stort 
behovet är av barnomsorg på kväll/natt. 

Ett tjänstemannayttrande med dessa uppgifter delgavs barn- och 
utbildningsnämnden 2015-06-07 som då antog yttrandet som sitt eget. MBL
information ägde rum den 2015-06-15. 

Beslutsunderlag 

Motion - Barnomsorg på kväll/natt, Vänsterpartiet, 2015-01-25 
Kommunstyrelsen§ 134, 2015-05-11 
Planeringsledare Mats Ingolfs yttrande över motionen - Barnomsorg på 
kväll/natt, 2015-06-01, bilaga 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10, 2016-01-18 
Kommunstyrelsen§ 14, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet' 

Jörgen Forsberg (V) yrkar med instämmande av Göran Mård (V) återremiss 
med uppdrag till barn- och utbildningsnärnnden att ta fram ett bättre 
beslutsunderlag i ärendet. 

Utdrags bestyrkande 
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Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 
ärendet ska avgöras idag. 

Besluts gång 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Mikael Jeanssons (S) yrkande om att 
avgöra ärendet idag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 17 

Medborgarförslag om barnomsorg på natten 
Dnr 2015/206 929 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag om barnomsorg på natten med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens yttranden. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

På ett äldreboende finns gamla och ofta sjuka människor som behöver en 
stillsam miljö och att då använda samma lokaler för att erbjuda nattis för barn 
i förskole- och skolåldern känns inte som en bra lösning. Barn behöver 
möjlighet att leka/röra på sig, vilket innebär att det kan bli ganska ljudligt 
kring dem. 

Att använda samma lokaler innebär också en ökad smittorisk av sjukdomar, 
vilket resulterar i en icke lämplig miljö för äldre som ofta är sköra. Vidare 
kan ett äldreboende upplevas som en skrämmande miljö för små barn. 

Att använda sig av ett rum i en helt annan verksamhet kan därmed inte anses 
vara en bra lösning på frågan om nattis. 

Socialnämndens yttrande 

Omsorg till barn och äldre ges på olika villkor och olika lagrum. Behoven hos 
barn och äldre ser olika ut och det krävs olika former av kompetens för att 
möta dessa behov. Inom ett äldreboende behövs en lugn miljö samtidigt som 
det ibland kan förekomma oro bland de som bor där. Att kombinera 
verksamheter enligt medborgarförslaget, är ur dessa perspektiv därför inte att 
föredra. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare i Tingsryds kommun har lämnat ett medborgarförslag om att 
kommunen kan erbjuda barnomsorg på natten på kommunala äldreboenden. 
Socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden har avgivit yttranden i 
ärendet. 

Utdrags bestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om barnomsorg på natten 
Socialnämnden§ 328, 2015-09-22 
Barn- och utbildningsnämnden § 124, 2015-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11, 2016-01-18 
Kommunstyrelsen§ 15, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Barn-och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

CV\j 
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§ 18 

Motion om relationer över generationer - helgarbete för 
ungdomar 
Dnr 2014/173 739 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen under förutsättningen att finansiering 
fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2017. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Mats Wembo (C), 
Britt-Louise Berndtsson (C), Mikael Andersson (C), Johan Karlsson (C), 
Anette Weidenmark (KD) och Annelise Hed (MP) reserverar sig till förmån 
för Anna Johanssons (C) yrkande. 

Socialchefens och personalchefens yttrande 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt 
som många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen är 
att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och 
samtidigt bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen att 
projektet skall ge de aktuella ungdomarna värdefull arbetslivserfarenhet. 
Satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet på våra äldreboende 
under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten och 
ungdomarna skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras 
arbetsuppgifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre 
timmar per dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden 
innebär detta arbete för 21 ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skall vara av social karaktär med aktivering av de boende 
som mål. 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på Wasaskolan och annonsering spridd 
via utbildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till projektledare 
genom e-post eller brev. Gallring görs av projektledare som också försöker 

Utdrags bestyrkande 



r:.:lTingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (51) 
~kommun 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare 

1~/() 
//I l 

§ 18 forts. Dnr 2014/173 739 

matcha sökande med lämplig arbetsplats. Den sökande kallas till intervju med 
områdeschef på arbetsplatsen. Områdeschefen beslutar vem som ska anställas 
i samråd med projektledaren. 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgaktiverare. 
Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under terminstid ( ca 20 
veckor under våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning 
lördag och söndag var tredje vecka. Ungdomarna anställs enligt 
beredskaps avtalet med timlön utan att generera LAS-dagar. Timlönen är 
samma som för feriearbete 58 kr/tim inklusive semesterersättning (2013 års 
nivå). Dessutom tillkommer ob-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan 
arbetsmiljöansvaret läggs på resp. områdeschef. 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie 
arbetsuppgifter måste ny anställning skapas. Vid denna anställning gäller 
ordinarie avtal och beräkning av LAS-dagar. Avvikande konto kan ej noteras 
på projektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kommer introduktion av de sökande att 
ske i större eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän introduktion 
med kunskap om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, sekretess och 
lönehantering kommer att hanteras av projektledaren medan mer 
arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på arbetsplatsen av arbetsplatsens 
personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdom på varje äldreboende i kommunen arbetar 
tre timmar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 250 000 
kr. Beräkningen är gjord utifrån att ungdomarna är under 19 år och arbetar 
under terminstid, dvs ca 40 veckor per år. De har samma timlön som våra 
ferieanställda samt ersättning för obekväm arbetstid enligt avtal. Om 
arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. Försäkringar i 
anställningen är de samma som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och 
projektledare. Utvärdering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid ev. 
tidigare avslut än planerat, avslutssamtal för att klargöra orsaken och att få 
information för utvärdering av hela projektet. 

Utdrags bestyrkande 
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Slutsats 
Projektet enligt ovan kommer att omfatta alla äldreboenden i kommunen och 
beräknas kosta ca 250 000 kr. I det fall projektet genomförs föreslås 
socialförvaltningen var projektägare. Finansiering saknas till projektet. 
Socialchefen och personalchefen kan inte se att finansieringsutrymme finns i 
arbetet med Hållbar ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

En motion från Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), Mikael 
Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M) och Sven-OlofKarlborg (FP) med förslag 
om ett projekt gällande helgarbete för ungdomar lämnades till 
kommunfullmäktige 2014-03-26. 

Ett yttrande från socialchef Katarina Carlzon och personalchef Helena 
Clemedtson behandlades av kommunstyrelsen 2015-06-08 och då fattades 
beslut om återremiss. Ett förnyat yttrande har lämnats in av socialchefen och 
personalchefen 2015-08-06. Yttrandena har gjorts efter kontakt med 
Jönköpings kommun som nyligen påbörjat ett projekt. 

Besluts underlag 
Motion om relationer över generationer - helgarbete för ungdomar 
Kommunstyrelsen§ 158, 2015-06-08 
Yttrande från personalchefen och socialchefen, daterat 2015-08-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 12, 2016-01-18 
Kommunstyrelsen § 16, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) att 
kommunfullmäktige bifaller motionen under förutsättning att finansiering 
fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2017. 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Anette Weidenmark enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa och 
genomföra motionen från och med september 2016 med att äska pengar från 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s utvecklingspott. Därefter ska det 
inarbetas i budget 2017. 

~/ 
Utctragsbestyrkancte 
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Besluts gång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ordförande ställer därefter de båda yrkande gällande finansiering mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Mikael Jeanssons 
(S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 23 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Personalchefen 

Ut rags estyr an e 
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§ 19 

Ägarpolicy för Tingsryds kommun 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ägarpolicy för Tingsryds kommun enligt 
protokollsbilaga. 

Reservation 

Britt-Louise Berndtsson (C), Lars Nilsson (C) och Eva Hagelberg (C) 
reserverar sig till förmån för Britt-Louise Berndtssons (C) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag, 
redovisas ägarpolicy för Tingsryds kommun. För vidare beskrivning av 
ärendet se kommunstyrelsen § 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styr dokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 30, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 22, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar med instämmande av Leon Jensen (SD) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar ändring enligt följande: 
2. Flytta ner stiftelsestadgar till efter "samt" i första meningen. 

4.1 Ta bort etc i första meningen. Sådana ord hör inte hemma i texter av detta 

slag. Skapar otydlighet. 

Bygg på första stycket med följande text: "om dessa inte strider mot 
styrelsens ansvar i bolaget eller mot gällande lagstiftning". 

Utctragsbestyrkande 
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4.7 Stryk sista meningen i första stycket. Förklaring: VD i bolag lyder under 

sin styrelse. Ska något utfärdas ska det ske från en styrelse till en annan. 

7. Tredje stycket. Om något ska gälla i ett bolag måste det antas av styrelse 
eller bolagsstämma först. Giltighet sker inte per automatik. Formulera om till 
laglig text. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Barbro Svenssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Med 24 ja-röster mot 3 nej röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Barbro Svenssons (S) yrkande. 10 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
Samtliga bolag inom Tingsryds kommunkoncern 

Ut ags estyr an e 
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§ 20 

Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds 
kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Kommunföretag AB att 
fastställa bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag, 
redovisas bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 23, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds kommunföretag AB 
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§ 21 

Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsrydsbostäder 
AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa 
bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Reservation 

Britt-Louise Bemdtsson (C), Johan Karlson (C), Lars Nilsson (C) och Eva 
Hagelberg (C) reserverar sig till förmån för Britt-Louise Bemdtssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag, 
redovisas bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB. För vidare beskrivning av 
ärendet se kommunstyrelsen § 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 32, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen § 24, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Britt-Louise Bemdtssons yrkar med instämmande av Mikael Andersson (C) i 
enlighet med följande: 

Punkten om extra stämma (som återfinns i gemensamt ägardirektiv) ska 
flyttas och införas i respektive bolags bolagsordning och kompletteras i text 

Utdrags bestyrkande 
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med vad som gäller för styrelsens ledamöter när det gäller att begära extra 
stämma. 

Patrick Ståhlgren (M) tilläggsyrkar att minimalt aktiekapital enligt 

bolagsordningen ska vara 3 000 000 kr samt minsta antal aktier vara lägst 
3000 stycken. 

Besluts gång 

Ordförande ställer Barbro Svenssons (S) yrkande mot Britt-Louise 
Bemdtssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Barbro Svenssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Barbro Svenssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande. 

Med 25 ja-röster mot 10 nej röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med Barbro Svenssons (S) yrkande. 2 ledamöter avstår. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Patrick 
Ståhlgrens (M) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds kommunföretag AB 
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§ 22 

Bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dm 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB att fastställa bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. För 
vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 33, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 25, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsryds kommunföretag AB 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (51) 

2016-02-29 

§ 23 

Bolagsordning för Tingsryds Energi AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds Energi 
AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Energi AB att fastställa 
bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag, 
redovisas bolagsordning för Tingsryds Energi AB. För vidare beskrivning av 
ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Besluts underlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 34, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 26, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (51) 

2016-02-29 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds kommunföretag AB 

Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

:;f;f!L__ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (51) 

2016-02-29 

§ 24 

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Tingsryds 
kommunkoncern 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv för bolagen 
inom Tingsryds kommunkoncern enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagen inom Tingsryds 
kommunkoncern att fastställa det gemensamma ägardirektivet på 
respektive bolags nästa årsstämma. 

Reservation 

Britt-Louise Berndtsson (C), Lars Nilsson (C) och Eva Hagelberg (C) 
reserverar sig till förmån för Britt-Louises Berndtssons (C) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas gemensamt ägardirektiv för bolagen inom Tingsryds 
kommunkoncern. För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen § 
21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokurnent för kommunens 
bolag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 5, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 27, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Britt-Louise Bemdtsson (C) yrkar i enlighet med följande: 

Utd.ragsbestyrkancte 

~Dl6 - O"b-Oq ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (51) 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare 

JE< 

§ 24 forts. Dnr 2015/573 099 

4. Andra stycket byt ut "ska" mot "bör" då detta kan innebära tex sämre 
ekonomi eller sämre :funktionalitet för bolag. 

6.1 Flyttas till bolagsordning för respektive bolag och kompletteras i text 
med vad som gäller för styrelsens ledamöter när det gäller att begära extra 
stämma. 

9.3 Affärsplan inklusive investeringsplan- bör följa med som underlag 
till fastställande av borgensram till KF, och som information till TIKAB 
för samordning, men bolaget äger sin affärsplan och investeringsplan. Får 
bolaget inte möjlighet att finansiera enligt sina planer, är det bolaget som 
måste revidera. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Barbro 
Svenssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga bolag inom Tingsryds kommunkoncern 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (51) 

2016-02-29 

§ 25 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB 
Dm 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 

kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Kommunföretag AB att 

fastställa det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB. För vidare 

beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 36, 2016-02-01 

Kommunstyrelsen § 21, 2016-02-15 

Kommunstyrelsen§ 28, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds kommunföretag AB 

Ut ags estyr an e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (51) 

2016-02-29 

§ 26 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa 

det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Reservation 

Britt-Louise Berndtsson (C), Johan Karlson (C), Lars Nilsson (C) och Eva 
Hagelberg (C) reserverar sig till förmån för Britt-Louise Berndtssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styr dokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 7, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 29, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg (S) och 

Patrick Ståhlgren (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar i enlighet med följande: 

Detta ägardirektiv kan ENBART omfatta bolaget. Ska detta träda i kraft, bör 
det vara formulerat enligt gällande lagar. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (51) 

2016-02-29 

§ 26 forts. Dnr 2015/573 099 

Rent allmänt bör kommunen respektera styrelsens ansvar och i ägardirektiv 

ange mål som är möjliga att uppnå. I annat fall blir ägardirektiven utan 

verkan. 

l .Första punkten under uppdrag är fullt tillräcklig och andra punkten strider 

till viss del mot den första. 

Tredje punkten förstår vi inte formuleringen i egen regi och "externa aktörer". 

Tingsryds bostäder kan enbart styra över egen regi. 

Aktiebolaget har inte resurser att bygga 150 bostäder till 2020. 

Fjärde punkten. Aktiebolaget har inte möjlighet att sälja fastigheter i denna 

omfattning, då dessa till stor del är nybyggda och det tar ca 15 år att få vinst. 

Tionde punkten. Ingen kan "få" bostäder. Vi tillhandahåller bostäder på 

marknadsmässiga villkor och med trygghet för våra hyresgäster och personal. 

Samarbete finns med socialförvaltningen både kring att socialförvaltningen 

står för eventuella sociala kontrakt och inför eventuell avhysning av 

hyresgäst. 

Näst sista punkten. Det är kommunens och stiftelsens sak att jobba för detta. 

Slutklämmens första mening är olaglig, vilket kommer att stjälpa hela 

dokumentet. 

3 .Investeringar, lån och kommunal borgen. Även här hänvisas till stiftelsen 

Kommunhus, vilket gör dokumentet olagligt. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla Barbro Svenssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Barbro Svenssons (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande. 

Utdrags bestyrkande 

~C) l6 - C> ~- öC\ lli\. 



~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (51) 
~kommun 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare 

§ 26 forts. Dnr 2015/573 099 

Med 25 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Barbro Svenssons (S) yrkande. 7 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds kommunföretag AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (51) 

2016-02-29 

§ 27 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB att fastställa det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 
För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen § 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 8, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 30, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsryds Kommunföretag AB 

Ut ags estyr an e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (51) 

2016-02-29 

§ 28 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 
Energi AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Energi AB att fastställa det 
särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag, 
redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen § 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 9, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen § 31, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Kommunföretag AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (51) 

2016-02-29 

§ 29 

Upphävande av beslut gällande HVB på Storgatan 12 D i Ryd 
Dnr 2014/600 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver beslut KF § 16, 2015-02-23, att 
godkänna socialnämndens uppdrag att genomföra ombyggnad av 
hyresfastigheten Storgatan 12 Di Ryd, i syfte att nämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

2. Kommunfullmäktige tar emot informationen om att socialnämnden 
enligt sitt beslut § 469, 2015-11-18 har gett ett uppdrag till 
socialchefen att för socialnämndens räkning teckna avtal med 
leverantör som i Tingsryds kommun bedriver boende för 
ensamkommande ungdomar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände i beslut KF § 16, 2015-02-23, socialnämndens 
uppdrag att genomföra ombyggnad av hyresfastigheten Storgatan 12 Di Ryd, 
i syfte att nämnden där skulle bedriva HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn. 

Mot bakgrund av att det bedöms som troligt att fastigheten är i behov av 
förändringar som bedöms medföra större kostnader än beräknat för att driva 
HVB-hem vill socialnämnden att kommunfullmäktige upphäver det fattade 
beslutet om fastigheten. 

För att möta behovet av boende för ensamkommande flyktingbarn har 
socialnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp ett 
stödboende samt se över andra möjliga lokaler i vilka man kan starta upp ett 
HVB-hem. Utöver detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram underlag 
för upphandling av platser på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 16, 2015-02-23 
Socialnämnden§ 466, 2015-11-18 
Socialnämnden§ 469, 2015-11-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15, 2016-01-18 
Kommunstyrelsen § 1 7, 2016-02-15 

Ut ags estyr an e 
''(\ {l,/ .~ \ 

i'\(/\ \J 



J:.:lTingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (51) 
~kommun 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare 

§ 29 forts. Dnr 2014/600 133 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Exp 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Tingsrydsbostäder AB 
Socialnämnden 
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Juste rare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (51) 

2016-02-29 

§ 30 

Antagande av nytt arkivreglemente 
Dnr-~ . ..oo1' 

im&/·3 ou:1> W 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för 
Tingsryds kommun och beslutar att arkivreglementet ska börja gälla 
från den 1 april 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att nuvarande arkivreglemente 
upphävs i samband med att det nya reglementet börjar gälla. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunförbundet Sydarkivera har i beslut i kommunalförbundsfullmäktige 
den 23 oktober 2015 godkänt och antagit mall för arkivreglemente. 
Sydarkiveras fullmäktiges rekommendation är att förbundsmedlemmarna 
beslutar i respektive fullmäktige om nytt arkivreglemente i enlighet med den 
antagna mallen. Mallen för arkivreglementet är utarbetat med hänsyn till att 
Sydarkiveras förbundsstyrelse också är en gemensam arkivmyndighet för 
samtliga medlemsorganisationer. 

Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 
den efterfrågas. Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs 
tillgänglig. Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen 
(1990:782) samt arkivförordningen (1991:446). Av 16 § arkivlagen följer att 
kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom 
kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. 

Utifrån mallen för arkivreglementet har inom kansliavdelningen utarbetats ett 
förslag till nytt arkivreglemente anpassat utifrån förutsättningarna i Tingsryds 
kommun. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett 
hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk. I beredningen har även 
deltagit arkivföreståndaren Roger Rydberg. Centrala chefsgruppen har vid sitt 
sammanträde den 10 december 2015 godkänt förslaget för politisk 
behandling. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (51) 

2016-02-29 
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunalförbundsfullmäktige Sydarkivera 2015-10-
23 med bilaga (mall arkivreglemente) 
Förslag till nytt arkivreglemente för Tingsryds kommun 
Gällande arkivreglemente för Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 17, 2016-01-18 
Kommunstyrelsen § 19, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Hemsidan 
Kommunarkivet 
Kanslichefen 
Sydarkivera 
Samtliga nämnder och bolag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (51) 

2016-02-29 

§ 31 

Årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks fonder 
Dnr 2015/663 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks 
fonder, inregistrerad 2016-02-01. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Linneryds sparbanks fonder kom 2015-12-07 in med 
årsredovisning 2014. 

Kommunstyrelsens ordförande fick ett uppdrag (kommunstyrelsen § 7, 2016-
01-11) om dialog med Linneryds sparbanks fonder ordförande gällande jäv 
mellan ordförande och revisor, tidpunkten för inlämning av årsredovisning, 
samt ett uppdrag om att med kanslichefen ta upp frågan om permutation av 
stiftelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande genomförde ovanstående uppdrag och 
styrelsen för Linneryds sparbanks fonder kom 2016-02-01 in med ny version 
av årsredovisning 2014, med revisionsberättelse undertecknade av de 
revisorer som utsetts av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks fonder. 
Kommunstyrelsen§ 7, 2016-01-11 
Kommunstyrelsen§ 34, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Styrelsen för Linneryds sparbanks fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (51) 

2016-02-29 

§ 32 

Ej verkställda beslut enligt LSS 
Dnr 2016/84 73 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot rapporten enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt lagen om särskilt stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 51, 2016-01-26 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

V\/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (51) 

2016-02-29 

§ 33 

Ej verkställda beslut enligt SoL 
Dnr 2016/85 739 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot rapporten enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 52, 2016-01-26 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (51) 

2016-02-29 

§ 34 

Begäran om entledigande 
Dnr 2014/629 101, 2014/650 700 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar John Hed (SD) entledigande från 
samtliga politiska uppdrag i Tingsryds kommun. 

2. Kommunfullmäktige informerar länsstyrelsen om entledigandet från 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

John Hed (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Eftersom det inte finns någon sverigedemokrat att tillgå för uppdrag i 
kommunfullmäktige, begärs inte en sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
John Hed 
Hemsidan 
Personalavdelningen 
F ötroendemannaregistret 
Länsstyrelsen 
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r:.:'I Tingsryds 
I;!!) kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

/1r{l1 
,/:t(_ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (51) 

2016-02-29 

§ 35 

Val av ledamot i socialnämnden 
Dnr 2014/650 700 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige utser Leon Jensen, Skolgatan 10, 362 51 Väckelsång 
(SD) som ordinarie i socialnämnden efter John Hed (SD). 

Efter fyllnadsval är följande ledamöter och ersättare i socialnämnden, för åren 
2015-2018: 
Ledamöter 

1. Magnus Carlberg, Hagen 7, 362 51 Väckelsång, (S) 
2. Ingrid Johansson, Björkeborgsgatan 40 B, 362 50 Väckelsång, (S) 
3.Jan P Olsen, Gamla vägen 9, 362 40 Konga, (S) 
4. Marie Fransson, Ekeryd 1,362 50 Väckelsång, (M) 
5. Christian Ward, Linnerydsvägen 16,362 31 Tingsryd, (M) 
6. Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C) 
7. Ann-Christin Johansson, Hössjömåla, 360 10 Ryd, (C) 
8. Johan Karlson, Brunsmåla, 360 23 Älmeboda, (C) 
9.Leon Jensen, Skolgatan 10, 362 51 Väckelsång (SD) 

Ersättare 

1. Åke Gummesson, Trädgårdsgatan 21, 362 30 Tingsryd, (S) 
2. Jimmy Blondin, Lupinvägen 8, 362 51 Väckelsång, (S) 
3. Lena Rundqvist, Ekliden 11, 360 13 Urshult, (S) 
4. Barbro Loeb, Trestenshult Kråkebo, 360 10 Ryd, (M) 
5. Karin Olsson, Renvägen 3, 362 31 Tingsryd, (M) 
6. Olof Andersson, Skogsryd Östergård 7, 360 24 Linneryd, (C) 
7. Björn Elmqvist, Hallatorp, 362 93 Tingsryd, (C) 
8.Eva Hagelberg, Björkeborgsgatan 22,362 50 Väckelsång, (C) 
9. Jens Lindesson, Grönadal Nyadal, 360 23 Älmeboda, (SD) 

Beslutet skickas till 
Den valde 

Socialnämnden 

Hemsidan 

Personalavdelningen 

F örtroendemannaregistret 
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§ 36 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr 2014/629 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Rydberg, Hensmåla Östregård 39,392 94 
Tingsryd (SD), som ny ersättare i kommunstyrelsen efter John Hed (SD). 

Efter fyllnadsvalet ingår följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
för tidentom år 2018. 

Ledamöter 

1. Mikael Jeansson, Dunshult 13,360 13 Urshult, (S) 
2. Barbro Svensson, Odenssvalahult Herrgården, 360 13 Urshult, (S) 
3. Tomas Blomster, Bergsvägen 2,360 13 Urshult, (S) 
4. Åke Gummesson, Trädgårdsgatan 21,362 30 Tingsryd, (S) 
5. Patrick Ståhlgren, Gårdsvägen 2, 362 32 Tingsryd, (M) 
6. Kenneth Görtz, Urshult Björkliden 1,360 13 Urshult, (M) 
7. Åke Nyberg, Bredebäckshult Södergård 3,360 24 Linneryd, (M) 
8. Anna Johansson, Dångemåla Ekebacken, 362 93 Tingsryd, (C) 
9. Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C) 
10.Lennart Fohlin, Kompersmåla, 360 10 Ryd, (C) 
11.Göran Mård, Grönadal Södergård 4, 360 23 Älmeboda, (V) 
12.Anette Weidenmark, Hanterksgatan 16, 362 30 Tingsryd, (KD) 
13. Leon Jensen, Skolgatan 10,362 51 Väckelsång, (SD) 

Ersättare 

1. Ingrid Johansson, Björkeborgsgatan 40 B, 362 50 Väckelsång, (S) 
2.Conny Söderqvist, Sångaremåla, 360 13 Urshult, (S) 
3. Johan Johansson, Odengatan 6,362 30 Tingsryd, (S) 
4. Lena Rundqvist, Ekliden 11, 360 13 Urshult, (S) 
5. Patrik Andersson Torparvägen 6,362 31 Tingsryd, (M) 
6.Marie Sohlberg, Esbjörnamåla 1,360 13 Urshult, (M) 
7.Willy Karlsson, Spåramåla 1, 362 91 Tingsryd, (M) 
8.Lars Nilsson, Yttre Källehult 19,362 92 Tingsryd, (C) 
9.Marie-Louise Hilmersson, Brännebo Hanagård 2, 360 23 Älmeboda, (C) 
11.Eva Hagelberg, Björkeborgsgatan 22, 362 50 Väckelsång, (C) 
12.Marianne Bergström, Villavägen 1, 360 10 Ryd, (KD) 
13 Roger Rydberg, Hensmåla Östregård 39, 392 94 Tingsryd (SD) 
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2016-02-29 

§ 36 forts. Dnr 2014/629 101 

Beslutet skickas till 

Den valde 
Kommunstyrelsen 
F örtroendemannaregistret 
Hemsidan 
Personalavdelningen 
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Utdrags bestyrkande 
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§ 37 

Information om yttrande över medborgarförslag att 
nerbrunnen fastighet på Ringvägen i Konga byggs upp på 
samma ställe 
~ 

i 0i 1 I b'l'l '2tVi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
En medborgare kom 2015-11-16 in med ett medborgarförslag att nerbrunnen 
fastighet på Ringvägen i Konga byggs upp på samma ställe. 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget fick ställas och 
remitterade det till Tingsryds bostäder för handläggning och besvarande. Svar 
och åtgärder skulle redovisas till fullmäktige vid sammanträdet i februari 
månad. Vid dagens sammanträde redovisas yttrande från Tingsrydsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag att nerbrunnen fastighet på Ringvägen i Konga byggs upp 
på samma ställe 
Kommunfullmäktige§ 201, 2015-12-14 
Yttrande från Tingsrydsbostäder, 2016-01-25 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 

Tingsryds bostäder 
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§ 38 

Inkomna medborgarförslag 
Dnr 2016/25 929, 2016/7 6 929 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och remitterar 
det till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande i Urshults sockenråd har inkommit med ett medborgarförslag 
angående biblioteket i Urshult. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående biblioteket i Urshult 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 

Inkomna motioner 
Dnr 2016/26 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (51) .1 

2016-02-29 

Inga motioner har inkommit till fullmäktige. 
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2016-02-29 

§ 40 

Inkomna interpellationer 
Dm 2016/27 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten hålls nästkommande sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Eva Hagelberg (C) har kommit in med en motion gällande 

besparingsförslagen i hållbar ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till Mikael Jeansson (S) inför beslut inom utredning Hållbar 
ekonomi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att interpellationen ska besvaras nästkommande 
sammanträde i mars månad. 

Beslutet skickas till 

Mikael J eansson 
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§ 41 

Ledamöternas frågestund 
Dnr 2016/24 101 

Anna Johansson (C) frågar fullmäktiges presidium om 

interpellationsdebatten gällande hållbar ekonomi kommer att hållas innan 

besluten fattas. 

Fullmäktiges ordförande Britta Lunden (S), svarar att debatten kommer att 
hållas innan besluten fattas. 

Anna Johansson (C) frågar hur det går med tomten med det förfalla huset i 
Konga. 

Carl-Henrik Henmalm (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden svarar 

att nämnden vill riva huset, men väntar på besked från kommunstyrelsen för 

finansieringen. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) säger att 

kommunstyrelsen får ta en diskussion med samhällsbyggnadsnämnden och se 

om det går att hitta en lösning. 

Martin Uleskog (TiA) undrar hur kvaliteten bedöms inom barn- och 

utbildningsnämnden. 

Marie Sahlberg (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, anger att 
förra veckan presenterades kvalitetsredovisning för barn- och 
utbildningsnämnden. Måluppfyllelse kan man se inom olika områden i 
färgerna rött, gult och grönt. K valitetsredovisningen finns att tillgå på 
kommunens hemsida. 

Martin Uleskog (TiA), säger att han fått veta att skolchefen är på väg att gå i 
pension. Han anser att det är viktigt att efterträdaren är en skolchef som 
passar för kommunens grundskoleorganisation. När och hur görs arbetet med 
rekrytering? 

Marie Sahlberg (M) säger att hon inte hört att skolchefen är nära 
pensioneringen. Frågor gällande rekrytering av skolchef är en sak för 
kommunchefen och inte för henne som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 41 forts. Dm 2016/24 101 

Martin Uleskog (TiA) undrar hur det kan komma sig att hyran för biblioteken 
kan skilja sig så mycket åt. 

Carl-Hemik Renmalm (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, säger 
att han inte kan svara ikväll. Han tar med sig frågan och undersöker. 

Britt-Louise Berndtsson (C) svarar på :frågan att det är olika storlekar och 
ålder på lokalerna, vilket kan påverka hyresnivån. 

Eva Hagelberg (C) uppger att det inte finns några hyreskostnader kvar i 
biblioteket i Väckelsång. 

Martin Uleskog (TiA) har en :fråga varför det tagits beslut om ett 
intagningsstopp på Lindegården, när fullmäktige ännu inte beslutat om 
eventuell nedläggning. 

Magnus Carlberg (S), ordförande i socialnämnden, svarar. Socialnämnden har 
ställt sig bakom ett yttrande som innebär att Lindegården läggs ned. Det är 
ansvarsfullt att fatta beslut om intagningsstopp, eftersom nämnden inte vill att 
någon ska behöva flytta två gånger inom loppet av några månader. Det 
slutgiltiga beslutet tas i fullmäktige i mars månad. 

Protokollet skickas till 
Carl-Hemik Renmalm 

(vJ Utdrags estyr ande 


