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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 163 

Ansökan om utökad borgensram 
Dnr 2016/193 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Jäv 

1. Kommunfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en utökad 
borgensram om 6 miljoner kr. 

2. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsrydsbostäder AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 52 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Patrick Ståhlgren (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB ansöker om utökad borgensram om 6 miljoner kr. 
Om :fullmäktiga beviljar den utökade ramen ska den användas till 
lånefinansiering av en ombyggnad av f d Tingsgården till att omfatta två 
förskoleavdelningar samt för att renovera ett trettiotal studentbostäder. 7 
miljoner kr används av redan beviljad borgensram, vilket ger ett totalt 
beräknat investeringsbelopp om 13 miljoner kr. 

Tingsrydsbostäder AB:s grad av självfinansiering var 47 % under 2015. 

Beslutsunderlag 

Tingsrydsbostäder AB:s ansökan om utökad borgensram 
Tingsryds kommunföretag AB§ 28, 2016-05-20 

I tJtilragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-05-20 

Justerare 

§ 28 

Ansökan om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder AB 

Sammanfattning 

Tingsrydsbostäder förvärvade 2015 Tingsgården som är beläget på 
fastigheten Nestorn 1 fastighetsbildad till Nestorn 2. Målsättningen med 
förvärvet var dels att bygga om delar av det tidigare äldreboendet till 
ytterligare två avdelningar förskola, men också att bygga ett trettiotal 
studentlägenheter. 
Projektering av de nya förskoleplatserna är nu i slutfasen och behov av att 
genomföra brandskyddsåtgärder finns i hela fastigheten. 
Tingsrydsbostäder hade under 2015 en grad av självfinansiering på 47 % 
och har nu behov av ytterligare upplåning på 13 milj. kr. 

· Beslut 

Styrelsen tillstyrker Tingsrydsbostäders hemställan 

I Oidragsbeslyrlrande 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 2016-05-18 

Tingsryds Kommunföretag AB 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Ansökan om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder AB 

Tingsrydsbostäder förvärvade under 2015 Tingsgården som är belägen på fastigheten 
Nestorn 1 fastighetsbildad till Nestorn 2. Målsättningen med förvärvet var att dels bygga om 
delar av det tidigare äldreboendet till ytterligare två avdelningar förskola, men också att 
ordna ett trettiotal studentlägenheter. 
I samband med övertagandet av fastigheten hade Tingsrydsbostäder redan tecknat 
hyresavtal med AMB Park avseende blockuthyrning av studentbostäder, men också ett 
kontrakt för administrationsbyggnaden på Tingsgården. Därmed var ca 75 % av fastigheten 
uthyrd redan vid övertagandet. · 
Projektering av de två nya avdelningarna förskola har påbörjats och är nu i avslutningsfasen. 
Samtidigt har företaget tillsammans med en brandskyddskonsult inventerat vilka åtgärder 
som ska göras för att säkra brandskyddet i anläggningen. 
Sammantaget beräknar Tingsrydsbostäder att investeringar om 13 Mkr ska genomföras på 
fastigheten, och omfattar den ombyggnad som planerats gemensamt med 
Samhällsbyggnads- och Barn och Utbildningsförvaltningen. I denna summa ingår också 
omnämnda brandskyddsåtgärder vilka är absolut nödvändiga att genomföra med nuvarande 
verksamheter i lokalerna. 
Finansieringen av investeringarna görs genom en upplåning av nytt kapital med 13 Mkr 
genom en utökning av borgensramen. 

Tingsrydsbostäder AB har för närvarande en beviljad borgensram om 46 Mkr, varav 39 Mkr 
har utnyttjats i beslutade investeringsprojekt. Graden av självfinansiering var under 2015 ca 
47%. 
Tingsryds bostäder ber nu om en utökad borgensram med ytterligare 61 0 Mkr till sammanlagt 
52 Mkr. 
Tingsrydsbostäder AB yrkar att moderbolaget tillstyrker begäran om utökad borgensram till 
52 Mkr och överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för beslut. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 48 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tlngsrydsbostader@tingsryd.se 
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~Tingsryds 
'\!!!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 164 

Ägardirektiv för Wexnet AB 
Dnr 2016/199 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tillstyrker förslag till ägardirektiv för Wexnet AB. 

Beskrivning av ärendet 

Växjö kommun har översänt förslag till ägardirektiv för Wexnet AB till 
delägare i bolaget för yttrande. Tingsryds Energi AB och Tingsryds 
kommunföretag AB föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker förslag till 
ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Energi AB§ 8, 2015-04-23 
Tingsryds kommunföretag AB§ 26, 2016-05-20 

I Utilragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\2:9 kommun 

S.Al\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-05-20 

§ 26 

Ägardirektiv för Wexnet 

Beslut 

Styrelsen förslår kommunfulhnäktige att anta Wexnets ägardirektiv 

Justerare 

I 

I Utdrags bestyrkande 

3 (9) 
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Tingsryds energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-23 

3 (5) 

Tingsryds Kommunföretag AB 

~ . . 

§ 8 2015.002.01/02 

· Yttrande överförslag till nya ägardirektiv för Wexnet AB 

• , 1 • • V.-äx.jö-kommuri har översänt förslag till ägardirektiv för Wexnet AB (bilaga 1) 
till övriga delägare i bolaget för yttrande. . 

Ordförande.och verkställande direktör lämnar en redogörelse för ägardirektiven 
samt föreslår styrelsen att tillstyrka förslaget. · 

Styrels~1;1. b~sb.J.far 

· · att föreslå 'J;'ingsryds kommunföretag AB föreslå kommunfullmäkd.ge att 
; tillstyrka förslag till nya ägardirektiv för Wexnet AB (bilaga 1). · 

Utdrags bestyrkande 
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styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

Ägardirektiv för Wexnet AB 

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad 
Styrande dokument Ågardirektiv för Wexnet AB Kommun.fi.rlhnäktige 

2015..xz.-xx. § XX 

Dokumentansvarig Tidigare ändringar 
Kornmunkansli_et 

Dokumentinformation 
-

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s 

beslut 2015-04-23, § 8 

Våxjöu,J 
kommun 

Europas grönaste stad 

Senast ändrad 
2015-:xx-xx. 

DmKS/2013-
00638 
Giltighetstid 
Tillsvidare 
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Ägqrdirektiv för Wexnet AB 

Styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

VäxjöUIJ 
kommun 

Europas grönaste stad 

Växjö Energi AB, Lessebo Kommun, Alvesta via BN A (Bredband i Värend 
AB) och Tingsryds Energi, nedan gemensamt kallade ägarna, samarbetar 
genom Wexnet AB, nedan kallat bolaget. Samarbetet regleras i ett 
aktieägaravtal mellan ägarna. Per den 1 januari 2014 innehar r(?Spektive 
ägare följande andel av bolaget: Väx.j ö Energi AB 7 6,82 %, Lessebo 
Kommun5,12%,Alvesta via'l:3IVA (Bredband i VärendAB) 10,32% och 
Tingsryds Energi 7,74%. 

1 . .Allmänt 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet av 
o bolagsordningen 
e ägardirektiv 
o av ägarna utfärdade särskilda direktiv 
e förekommande avtal mellan ägarna eller någon/några av dem och 

bolaget 

2. Inriktning av bolagets verksamhet 

Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följ ande 
:inriktning. 

Bolagets verksamhet skall vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar 
grund. 

Bolaget ska som huvuduppgift verka för att utveckla IT-infrastnikturen i de 
kommuner som är ägare till bolaget och aktivt arbeta för att täckningen i 
berörda kommuner ska öka. 

Bolaget ska sträva efter att ha ett öppet nät. 

Med beaktande av såväl kommunallag som konkurrenslagstiftning och 
övriga relevanta bestämmelser ska bolaget sträva efter avgifter som gör dess 
produkter och tjänster attraktiva på marlmaden. 

3, Samverkan 

1 

,, 
', 

\ , 
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Styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

Växjö~ 
kommun 

Euro}M grönMte stad 

Bolaget är en resurs för samtliga kommuner som är delägare i bolaget. I syfte 
att uppnå största möjliga nytta för dessa kommuner ska bolaget vara en aktiv 
part i utvecklingen av kommunerna och samverka med dessa och övriga 
kommunala bolag i de fall där bolaget kan tänkas spela en roll. Därvid kan 
bolagets intressen komma att avvägas mot koncernens intressen. 

Bolaget ska också samverka med privata och offentliga aktörer för att 
därigenom öka den gemensamma nyttan för medborgarna i berörda 
kommuner samt för ägarna. När det gäller samverkan ska vad som anges 
nedan under punkt 7 beaktas. 

4. Demokratifrågor 

Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat skall bolagets 
arbetssätt präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska 
vara en naturlig del i verksamheten. 

Allmänheten ska ha närvarorätt vid ordinarie bolagsstänuna (årsstämma) i 
bolaget. Bolaget ska sträva efter att ägarna och allmänheten :far relevant och 
begriplig information om de ärenden som skall behandlas. 

I anslutning till ån1stämman ska bolaget bjuda in allmänheten till ett . 
införmationsmöte om b'olagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska · ,, , · · 
allmänheten ges möjlighet att ställa :frågor. 

5. Ekonomi m.m. · 

. Avkastningskrav och finansiella mål 
Bolaget ska ge ägarna rimlig avkastning på insatt kapital. Soliditeten ska 
vara sådan att bolaget kan uppfylla målsättningarna i punkt 2. 

Bolaget ska i samband med överlämnande av budget m.m. enligt punkt 6 
redogöra för vilken soliditet bolaget förväntas ha och vilken avkastning 
ägarna kan förväntas på insatt kapital. 

Effektivisering 
Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin 
verksamhet vilket inkluderar att pröva om delar av den kan 
konkurrensutsättas såväl som att pröva om mer verksamhet kan skötas i egen 
regi. 

2 
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Styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

Växjöl 
kommun 

Europas grönaste stad 

Bolaget skall göra regelbundna kostnadsj än:iförelser och kvalitetsmätningar 
med företag av motsvarande slag och storlek. · 

Ris kana lys 
Bolaget skall regelbundet göra analyser avseende bl.a. :finansiella, operativa 
och legala risker. 

6. Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen anta en verksamhetsplan för de närmaste tre 
räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. 
Verksamhetsplan och budget ska för kännedom lämnas till ägarnas styrelser 
senast under december. 

7. Särskilt om konkurrens och den kommunala kompetensen 

Bolaget ska beakta reglerna om den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen 2 kap 1 § och 2 kap 1 § och 3 ~ap 16§ . 

Bolaget ska genomföra prövningar av verksamheten utifrån 
ko:nkurre1;1slagstiftningen. Härvid ska man särskilt beakta de delar som rör 
offentlig säljverksamhet och de möjligheter som kan finnas att upplåta del av 
nät eller drift av del av nät till annan aktör. · 

• < 

En sådan aktör ska också kunna förväntas uppfylla vad som anges under 
punkt 2 om tillhandahållande av öppet nät. 

8. Medelsförvaltning 

Styrelsen ska se till att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt 
och med tillfredsställande säkerhet. 

Styrelsen ska fastställa finanspolicy för bolaget och regler för 
penninghanteringeb.. · 

Sådana policys och regler ska ~versändas till ägarna för kännedom. 

9. Underställningsskyldighet 

3 

'• 
I 
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Styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

Växjöu,J· 
kommun 

Europas grönaste stad 

Bolaget ska se till att respektive ägares kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör 

a) investeringar utom verksamhetsplan överstigande 10 miljoner kr 
b) förvärv och bildande av dotterföretag 
c) frivillig likvidation 
d) fusion 
e) försäljning av företag eller del av företag 
f) etablering eller avveckling av rörelsegren 
g) ny eller äp.drad :inriktning av bolagets verksamhet 
h) ändring av aktiekapital 
i) förv.ärv eller överlåtelse av fast egendom eller tomträtt till sådan 
egendom. 

10. Informationsskyldighet 

Bolaget ska hålla ägarna väl :informerade om sin verksamhet. Det åligger . 
bolaget att till ägarnas styrelser snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning 
d) revisionsberättelse 
e) gransk:ningsrapport 
f) delårsrapport per augusti månad 
g) underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den 

utformning som respektive ägare bestämmer. 

Innehåller protokoll som ska översändas till ägarna uppgift av sådant slag att 
bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, 
fär bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan . 
åtgärd har vidtagits. 

11. lnformationssammanträden m.m. 

Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer 
ska på anmodan av ägarna närvara vid informationssammanträde med 
ägarnas fullmäktige och därvid lämna information om bolagets verksamhet. 

Bolaget ska minst en gång per år bjuda in ägarna till :information om 
utvecklingen i bolaget. -

4 
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Styrande dokument 

Senast ändrad 2015-xx-xx 

Växjö~· 
kommun 

EuropM grönaste stal! 

12. S_uppleants inträde m.m. 

En suppleant har rätt att närvara vid styrelsesammanträdena och ska alltid 
delges handlingarna. Ersättning till suppleant utgår enligt Växjö kommuns 
arvodesregler. 

En närvarande suppleant som inte ersätter en ledamot ska ialctta samma 
tystnadsplikt som gäller för en ledamot. 

Ordningen för inkallande av en suppleant till tjänstgöring beslutas av 
bolagsstämman. 

13. Instruktion för verkställande direktören och arbetsordning för 
styrelsen 

Bolagets styrelse ska fastställa en skriftlig instruktion för verlcställande 
direktören och årligen fastställa en skriftlig instruktion för sitt eget arbete. 

14. Personalpolitik 

Vid ap.ställning av VD ska styrelsens beslut om såväl personval som 
lönesättning föregås av samråd med respektive ägare. 

15 . .Arkivreglemente 

Växjö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 

5 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 165 

Taxa för tomter i kommunen - bostäder 
Dnr 2016/178 346 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden för fram förslag till taxa för tomter för 
bostadsbyggande. Priserna baseras sig på undersökning av samtliga 
angränsande kommuner och liknande orter storleksmässigt. 

Tingsryd 95 kr/kvm 
Privata tomter i Tingsryds närhet ligger på 95-130 kronor kvadratmetern. De 
tomter som sålts i privat regi de senaste två åren har haft ett mer attraktivt 
läge än de tomter som kommunen kan erbjuda. 

Väckelsång 80 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvadratmeterpris. 

Ryd, Urshult, Linneryd 60 kr/kvm' 
Ryd behåller sitt kvadratmeterpris och de andra två orterna höjer sitt. 
Faktorer som spelat in är pendlingsavstånd både till Tingsryd och Växjö och 
orternas arbetsgivare. 

Fridafors, Rävemåla och övriga orter 50 kr/kvm 
Behåller nuvarande tomttaxa. I princip ingen försäljning av tomtmark finns 
registrerad varför inget bra aktuellt marknadsvärde finns att tillgå. 

Sjönära eller andra attraktiva lägen 150 kr/kvm eller särskild 
överenskommelser 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 

Avgift för vatten, avlopp, el och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår ej 
i köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

I O tdragsbestyrkande 
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l':.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 56, 2016-04-26 

I Otdragsbestyrkande 

15 (27) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (31) r:.:l Tiru!sryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-26 ! TiNGSRYDS \1:. 

Justel'al'e 

cH~H 

?fliP. -nh_ n c: 
L.~ ,~ t:.J V V 

i ~, • , I i 
I Dm l.()\6 / \l-8 Ö Lt{;, I 

SAMHÅLLSBYGGNADSNÅMNDEN°---------·--· 

§ 56 Dm: 2014 1055 206 

Taxa för tomter i kommunen - bostäder 

Samllällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till taxa för tomter i 
kommunen. 

2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige antar förslag till tomttaxa. 
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på byggkrav 

vid försäljning av tomter. 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående priser baserar sig på undersökning från samtliga angränsande 
kommuner och likande orter storleksmässigt. Som underlag har använts Real 
Estate samt mäklarsidor. 

Tingsryd 95 kr/kvm 
Privata tomter i Tingsryds närhet ligger på 95-130 kronor kvadratmetem. De 
tomter som sålts i privat regi de senaste två åren har haft ett mer attraktivt läge 
än de tomter som kommunen kan erbjuda. · 

Väckelsång 80 kr/kvm 
På Växjösidan tas samma kvach'atmeterpris. 

Ryd, Urshult, Linneryd 60 kr/kvm ' 
Ryd behåller sitt kvadratmeterpris och de andra två ortema höjer sitt. Faktorer 
som spelat in är pendlingsavstånd både till Tingsryd och Växjö och orternas 
arbetsgivare. 

Fridafol's, Rävemåla och övriga orter 50 Iu·/kvm 
Behåller nuvarande tomttaxa. I princip ingen förnä]jning av tomtmark finns 
registrerad varför inget bra aktuellt marknadsvärde fim1s att tillgå. 

Utdrags bestyrkande 
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1:..:1 Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 18 (31) 

2016-04-26 

fosterare 

Cf-fH: 

§ 56 fo1ts 

Sjönära eller andra attraktiva lägen 150 kr/kvm eller särskild 
överenskommelser 

Anläggnings- och anslutningsavgifter 

Avgift för vatten, avlopp, el och fjärrvärme följer gällande taxa och ingår ej i 
köpeskillingen. 

Kostnader för detaljplan ska läggas till på tomtpriset i de fall ny detaljplan 
upprättats. 

Anläggningskostnad för gator och genomförande av detaljplan ska läggas på 
tomtpriset. 

Årendets beredning 

Ärendet har beretts på bygg- och miljöavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör, 2016-03-22, med 
förslag till tomttaxa. · 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-11, § 70. 

Information 

Arbetet med att ta fram taxa för industritomter har påbö1jats. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Maik- och exploateringsingenjör 

IJ 

Ut ragsbestydcan e 
/ / 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 166 

Yttrande över Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 
Dnr 2016/110 810 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande över slutbetänkandet Låt fler 
forma framtiden (SOU 2016:5). 

Yttrande 

5.5;1- Insatser för ett jämlikt politiskt deltagande 
Kommunen anser att detta generellt är ett bra förslag. Kommunen anser att 
information och utbildning till socioekonomiskt svaga grupper om deras 
rättigheter och möjligheter att påverka politisk endast bör ses som en del av 
arbetet med större delaktighet. Detta då lågt valdeltagande ofta 
sammanfaller med låg utbildning, svag ekonomisk ställning och en känsla 
av utanförskap. Att utöka informationen om dessa grupper möjligheter att 
påverka samhället riskerar att endast få begränsat genomslag så länge dessa 
grupper inte känner att det är "deras" samhälle. Därför bör dessa åtgärder 
åtföljas av andra inkluderingsåtgärder för dessa grupper, så som möjlighet 
till utbildning och anställning. 

7.6.2 - Uppföljning av den sociala representativiteten och 
förtroendevaldas villkor i den nationella och lokala politiken 
Kommunen anser att detta generellt är ett bra förslag. 

8.3.5 - Rätt att behålla uppdrag som fullmäktigeledamot trots flytt 
Kommunen ställer sig tveksam till förslaget. V albarhetskravet för 
fullmäktige ledamöter finns för att bevaka väljarna exklusiva rätt att utse 
fullmäktige. Att ge fullmäktige rätt att ge dispens från kravet för valbarhet, 
även under en redan påbörjad mandatperiod, kommer att inskränka på 
väljarnas rätt att utse sina representanter. 
Vidare så finns frågor om huruvida en fullmäktigeledamot ska ha möjlighet 
att fatta beslut som inte kommer att påverka hen själv, då denna inte längre 
är boende i kommunen. Representativ demokrati grundar sig på att den som 
är val representerar de som valt hens intressen. Frågan är om en 
fullmäktigeledamot kan anses representera invånarna i kommunen, när detta 
inte längre är hemkommunen. Att motverka avhopp är viktigt men det får 
inte ske på bekostnad av den representativ demokratin i samhället. 

8.3.7 -Kommuner och landsting ska verka för en trygg och säker miljö 
för de förtroendevalda 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Dock är kommunen tveksam till 
om införandet av en skyldighet att verka för en trygg och säker miljö 
kommer att ha någon reell effekt. De flesta kommuner arbetar redan i dag 

~ I <if\j I Otdragsbestyrkande 
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med att de förtroendevalda känner trygghet i utförandet av sitt uppdrag. 
Dock är kommuners förmåga att påverka detta begränsade då mycket av 
hoten och trakasserierna sker utanför arbetsplatsen i hemmiljö. Ökad 
information och ett förtydligande av ansvaret måste ske i samband med en 
förändring av polis och åklagares rutiner för att få önskad verkan. 

8.5.2 - Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller 
sjukskrivna 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Det möjligheter som finns i dag 
att kombinera ett politiskt engagemang med ett familjeliv är klart 
begränsan4e och får till följd att de som befinner sig mitt i livet som 
yrkesverktmma och föräldrar blir klar underrepresenterad i politiken på 
lokal nivå. Detta kommer även att :främja jämställdheten då det i dag 
fortfarande är så att största delen av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. 

9.3.4 - Fullmäktige bör regelbundet arrangera allmänpolitiska debatter 
Kommunen avstyrker förslaget. Då det redan i dag finns en möjlighet för 
fullmäktige att hålla debatter så kan lagförslaget ses som överflödigt. Att 
möjligheten inte nyttjas ofta kan ses som att den lokala politiken inte finner 
att behovet för denna typer av allmän debatt finns. Att debattera endast i 
syfte att synliggöra politiken för medborgarna lägger en onödig börda på 
den lokala politiken. Målet med att synliggöra politiken för medborgare 
mellan valen kan lösa på andra, mindre ingripande, vis. 

10.4.2 - Utveckla digitala verktyg för deltagande och e-förvaltning 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Att genom digitalisering öka 
möjligheten för samhället medverka vid lagstiftningen :framtagning är inte 
bara en ökad möjlighet för inflyttande utan även ett viktigt steg för att 
modernisera och effektivisera den offentliga förvaltningen. 

10.6.2 - Folkmotion bör införas i riksdagen 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Kommunen ställer sig positiv till 
förslaget att tillsätta en utredning för att belysa frågan om folkmotion. Det 
minskade partipolitiska engagemanget är inte att jämställa med ett minskat 
politiskt engagemang. Enskilda väljer i dag att i ökade utsträckning 
engagera sig i enskilda frågor i stället för att följa ett partiprogram. För att 
öka möjligheten för dessa människor att faktisk påverka så är folkmotion en 
möjlighet. Det ger även ökad transparens i den politiska beslutsprocessen. 
Dock är kommunen tveksam till den siffra om 1 % av röstberättigade som 
nämns i förslaget och välkomnar därför en vidare utredning av frågan. 

Kommunen har inga närmare synpunkter på förslaget. 

I Utdragsbestyrkande 
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11.5.1 - Medlemmarna ska ha förutsättningar att delta 
Kommunen ställer sig positiv till förslaget. Ökad delaktighet för 
medborgarna ger förutom en ökat demokratisk inflyttande och ökad 
legitimitet för det politiska systemet även en känsla av att den enskilde 
medborgaren har förmåga att påverka politiken och kan på skit leda till ett 
ökat politiks engagemang hos medborgarna. Arbete med medborgardialoger 
är i kommunen redan påbörjat. 

12.7.1 - Underlätta för insamling av namnunderskrifter 
Kommunen är delvis positiv till förslaget. Möjligheten att lämna 
namnunderskrift elektronisk ligger i linjen med tidigare uttalad mål att 
digitalisera och modernisera förvaltningen inom den politiska 
organisationen på alla nivåer. Att genom en giltig e-legitimation kunna 
lämna sin underskrift underlättar inte bara för medborgare att samla in 
namnen utan även för myndigheter att kontrollera att namnunderskrifterna 
tillhör röstberättigade. Resultatet bör bli en rättssäkrare och snabbare 
process med validering av underskrifter. Viktigt är kravet på att de 
underskrifter som inkommer är genom en godkände-legitimation. Dock kan 
en förenkling av namninsamlingar leda till ett klart ökat antal 
folkomröstningar. Då folkomröstningar är både krävande i tid och resurser 
bör dessa inte blir för standardiserade, utan även i fortsättningen vara ett 
undantag från den normala beslutsprocessen, speciellt då andra möjligheter 
för ökat inflyttande införs. Med ökad möjlighet att få in namnunderskrifter 
bör kanske antalet underskrifter som krävs ses över. 

12.7.2 - En nationell webbplats för namninsamling upprättas 
Kommunen ställer sig positiva till förslaget. Dock anser kommunen att 
utvecklandet av sådan webbplats även bör ske med inriktning att kunna 
stödja namninsamling även på kommunal nivå. Detta för att de 
namninsamlingar som ska ske gällande folkmotioner och folkomröstningar 
ska kunna ske på ett effektivt och rättssäkert vis, samt ge samma möjligheter 
för alla kommuner att kunna administrera dessa. Viktigt är kravet på att de 
underskrifter som inkommer är genom en godkänd e-legitimation. 

12.7.4-Fastställa antalet underskrifter som krävs 
Kommunen är positiv till förslaget. Förslaget innebär att ingen ny 
bedömning av antalet valberättigade måste göras inför varje namninsamling. 
Att använda de siffror som angav antal röstberättigade vid senaste 
ordinarieval torde inte påverka mycket på resultatet av insamlingen. 

13.5.1 Folkmotion ersätter medborgaförslag 
Kommunen ställer sig delvis positiv till förslaget. Syftet att införa ett bättre 
verktyg för att förbättra dialogen mellan kommun och medborgare och 
samtidigt minska den administrativa bördan på kommunen uppfylls endast 
delvis. Då antalet folkmotioner förväntas blir mindre än antalet 
medborgaförslag är i dag så ges i utredningen intryck av att detta skulle 
förenkla den administrativa handläggningen. Dock innebär folkmotionen att 

I Otdragsbestyrkande 
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de namnunderskrifter som samlas in ska verifieras samt kontrolleras mot de 
röstberättigade i kommunen. Att införa detta system utan att samtidigt ge 
kommunerna verktyg för att enkelt och snabbt kontrollera dessa namnlistor 
torde i stället förlänga handläggningen. Viktigt är därför att förslaget om 
lagändring kompletteras med ett verktyg för kommunerna att hantera dessa 
namninsamlingar. Detta sker bäst genom att namninsamlingarna sker 
elektroniskt, liknande webbplatsen för namninsamling som enligt förslaget 
upprättas för folkmotion på riksdagsnivå 12.7.2. Vidare anser kommunen 
att antalet namn för att folkmotionen bör ligga på en höge nivå än den som 
anges i förslaget, en nivå som går mer i linje med den som i dag finns i 
Finland. Detta då folkmotionen enligt utredningen ska fungera som ett sätt 
att visa på starka opinioner i kommunen Även det faktum att det enligt 
förslaget görs tvingande för kommunen att ta upp de förslag som förs farm 
genom folkmotion bör leda till högre krav på att dessa folkets motioner 
verkligen speglar medborgarnas vilja. 

14.8.1 Försöksverksamhet med sänkt rösträtt 
Kommunen ställer sig mycket positiv till förslaget. I dag finns stort 
engagemang från skolor och kommunerna att tidigt informera och utbilda 
om den politiska processen och medborgarens möjlighet att påverka. Dock 
sker mycket av denna utbildning på grundskolenivå och det kan därför dröja 
flera år innan den unge haft möjlighet att faktiskt påverka genom sin 
rösträtt. Lägg där till att unga i socioekonomiskt svaga grupper ofta 
beskriver en känsla av utanförskap och att inte ges en möjlighet att påverka 
samhället. Det är därför viktigt att tidigt fånga upp och ge dessa unga en 
möjlighet att faktisk påverka de samhälle de lever i. I flertalet Europeiska 
länder finns i dag rösträtt från 16 års ålder, något som gynnat det politiska 
engagemanget Kommunen ställer sig därför mycket positiv till försök med 
sänkt ålder för rösträtt i de kommunala valen. 

14.8.3 - En genomtänkt och sammanhållen ungdomspolicy 
Kommunen är tveksam till förslaget. Att gå ut över det som uppställts i 
förslaget 11.5 .1 i specifikt syfte att lyfta fram ungas perspektiv, utöver den 
rätt de kommer att få i och med rösträtt från 16 års ålder, är svårmotiverat. 
Unga i samhället är på inget sätt en homogen grupp och kommuner har vitt 
skilda möjligheter till samråd med de unga i kommunen. Hur kommunen 
väljer att lägga upp sitt arbete med att involvera unga i beslutandeprocessen 
bör inte vara föremål för lagstiftning, ens på övergripande nivå. 

14.8.4 - Öka skolelevens kunskaper om formerna för nedborgerligt 
inflytande 
Kommunen ställer sig positiva till förslaget. 

I Otdragsbestyrkande 
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14.8.6 - Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik ska 
öka 
Kommunen har inget att erinra mot förslaget 

15.7.1-Demokratisk delaktighet ska utgöra ett mål i 
funktionshinderspolitiken 
Kommunen har inget att erinra mot förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har erhållit remissen Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5). Kommunen överlämnar härmed sina synpunkter på betänkandet. 
Kommunen har i sitt yttrande fokuserat på de konkreta förslagen i 
betänkandet och angett sina synpunkter därvid. 

De delar av utredningsförslaget som synpunkter lämnas på är Del A. 

I O tdragsbestyrkande 
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Årsredovisning 2015 Korröstiftelsen 
Dnr 2016/185 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Korröstiftelsen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för 
Korröstiftelsen 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Korröstiftelsen redogör för årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 för Korröstiftelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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Till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryd kommun 

Bokslut för 2015 

20160509 

Härmed översänds Korröstiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 för godkännande. 

Med vänliga hälsningar 
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Catarina Thor 
Ordförande i Korröstiftelsen 
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Verksamhetsberättelse för året 2015 

Styrelsen för Korröstiftelsen får härmed avge följande verksamhets berättelse för året 2015. 
Styrelsen 1 

Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare. Uppdraget gäller för en tid av _fyra år. 
Styrelseledamöter och ersättare utses enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Linheryds hembygdsförening 
Smålands Museum 

ordinarie 
3 
1 
1 

ersättare 
3 
1 
1 

Kommunfullmäktige har den 2014-12-18 utsett följande ledamöter och ersättare för åren. 
2015 - 2018 (ersättarna anges inom parentes). · 

Catarina Thor, Rolsmo Sjöändan 360 24 Linneryd, c 
(Magdalena Andersson, Möllevik 360 13 Urshult, m) · 

Mats Karlsson, Obbetorp 360 24 Linneryd, c 
(Åke Nyberg Bredbäckshult Södergård 3, 360 24 Linneryd,m) 

Allan Svensson., Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s 
(Gunilla Svensson, Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s) 

Karl-Axel Arvidsson, Linner:yds Hembygdsförening 
Kyrkvägen 2 360 24 Linneryd 
(Vivia11 Stensson, Furuvägen 8 360 24 Linneryd) 

Samuel Palmblad, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö 
(Josehine Ahlqvist, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö) 

Sven-Et'ik Svensson Högagärde, 360 13 Urshult c, har utsetts som revisor 
och som revisorersättare har Mats Pehrsson, Lyckvägen 5, 360 10 Ryd, s, utsetts. 
Auktoriserad revisor f o 1112012 är Yvonne Lundin på PwC. 

Sammanträden 
Styrelsen hat hållit sex protokollförda sammanträden. 

Övriga möten 
Ordförande och kassören har varit inbjudna till kommunstyrelsen för att diskutera Korrös framtid 
med politikerna. Har också haft två träffar med kommunalrådet Mikael Jeansson och ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Carl-Henrik Renmalm. 
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Styrelsen har haft två arbetsdagar på Korrö, utöver det har styrelsens medlemmar arbetat flera 
timmar med olika underhållsarbeten inomhus och utomhus. 

Besökande och arrangemang 
Besöksantalet på Korrö har under året varit runt 110 000, en ökning med ca 10 000. 
Vandrarhemmets gästnätter har varit 5 500 samma som 2014. 
Restaurangen har haft ca 60 000 gäster. Något som är mycket populärt är att gifta sig på Korrö, 
under 2015 arrangerades 13 bröllop. . 
Korrös slöjd och kulturförening började året den 1 maj med helgöppet i Färgeriet och från 30 maj · 
till den 23 augusti öppet alla dagar, därefter helgerna till Konst och hembygdsrnndan den 5-6 
september. Föreningen har också varit med och arrangerat midsommarfesten. 

Mf dsommarafton 
Ett uppskattat arrangemang som har ökat i antal besökare de sista åren, uppskattningsvis 900 -
1000 besökare i år. Upplägg med dans runt midsommarstången till levande musik därefter allsång 
på trädäcket vid restaurangen, samt lotteri och fiskdamm till barnen. 

Korröfestivalen 
Den sedvanliga folkmusikfestivalen avhölls i slutet av juli och man uppskattar ca 5 000 besökare. 
I år var vädret inte så bra allt för kallt och ruggigt. Bron över ån som sätts upp endast vid 
festivalen fungerar mycket bra, samt ungdomslägret som var placerat på "potatisåkern". 
Ungdomsläger börjar på måndagen innan festivalen. I år även flei· barnaktiviteter. 

Hälso- och Gourmetvandring 
I reservatet har Korrö i·estaurangen haft flera Hälso- och Gourmetvandringar. 

Underhåll av reservatet 
Farmartjänst har slagit ängarna söder över i reservatet. Ängen norr om väg 122 har slagits av 
Centerpartiet i Tingsryd kommun. Linneryd centern har röjt rullstensåsen vid logen och kört bort 
riset. Ängarna har efterbetats av amkor tillhörande AlfHenningsson. Miljöstöd har erhållits för 
ängsskötseln. Fannartjänst har röjt på norra delen av reservatet. 

Underhåll av markytor inom hantverksbyn 
För skötsel av gräsytor-inom hantverksbyn svarar arrendatorn enligt avtal. Stiftelsen har haft en 
anställd vaktmästare genom arbetsförmedlingen från augusti- december som hjälpt till med 
utomhusarbete. Ledamöter i styrelsen och också varit behjälpliga med olika utomhusarbete. 

Underhåll av byggnader m m 

Mjölnarbostaden 
Mjölnarbostaden har renoverats till ett cafä som öppnade till midsommar. 

Övrigt 
Styrelsen har även 2015 levt med frågan vad ska hända med Korrö? Vad vill politikerna med 
Korrö? I dokumentet Hållbar ekonomi står det att man ska sälja ut Korrö under 2017 Många 
frågetecken som ingen vill svara på. Styrelsen har stigande oro av denna utveckling kring Korrö 
och får ingen arbetsro, svält att planera framåt som i:ir ett måste. · 
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Uthyrning 
Turistcenter i Småland AB hyr vandrarhemsdelen på Korrö. Logen hyrs ut till olika arrangemang. 
Mjölnarbostaden hyrs av Turistcenter i Småland AB. 
Kräftfisket har arrenderats av Ola Abrahamsson. Jakten i naturreservatet arrenderas av Jonny 
Sjöhalm. 

Korrö den 2016-02-25 

~~1®( 
Ordförande 

{/!lc01 {kn-u&J, 
Allan Svensson 
vise ordförande 

klhl/)M )-uJ.itJWQ5~ ll:W, 
Karl-Axel Arvidsson Samuel Palmblad 
Sekreterare ledamot 

Mats Karlsson 
kassör 
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Korröstiftelsen 

RESULTATRÄKNING (kr) 2015 2014 

Intäkter 

Hyres intäkter 195 379,65 180 780,00 
övriga rörelseintäkter 2 000,00 
Erhållna bidrag 285 892,00 159 184,00 
Ränteintäkter 175,99 1 512,61 

Summa intäkter 481 447,64 343 476,61 

Kostnader 

Direkta kostnader 102 563,00 132 792,00 
Personalkostnader 167 056,85 28 697,70 
övriga kostnader 173 727,65 157 422,00 
Avskrivningar 21 000,00 21 000,00 

Summa kostnader - 464 347,50 339 911,70 

Arets resultat 17100,14 3 564,91 
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BALANSRÄKNING I (kr) ~ 2014 ! 
I 
fi 
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! 

Tillgångar I 
Anläggningstillgångar ! u 
Inventarier 208 739,10 208 739,10 I 

n 

avskrivningar 189 000,00 168 000,00 I 
Summa anläggningstillgångar 19 739,10 40 739,10 

! 
i 
' y 

Omsättningstillgångar I 
i 

Fordringar 34 770,00 3 000,00 r, 

i Likvida medel 225 203,89 182 696,75 I 
I 

Summa omsättningstillgångar 259 973,89 185 696,75 
! 

i 
ft 

! 
Summa tillgångar 279 712,99 226 435,85 ! 

t 
I 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Balanserat eget kapital 162 732,75 159 167,84 
Arets resultat 17100,14 3 564,91 

! Summa eget kapital 179 832,89 162 732,75 
( 

Skulder 

f 

Långfristiga skulder 19 739,10 40739,10 

Summa långfristiga skulder 19 739,10 40 739,10 

Kortfristiga skulder 80 141,00 52 664,00 

Summa kortfristiga skulder 80 141,00 52 664,00 

Summa skulder och eget kapital 279 712,99 256135,85 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Korröstift:elsen org.nr 829500-8463 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för Korröstiftelsen för år 2015, 

Styrelsens ansvar for årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller pli. fel. 

Revisore1·1tas ansvar 

Vålt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vllr 
revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med 
rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehäller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror pli. oegentligheter eller pli. fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar ärsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar ocksä en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksoru en utvärdering av 
den övergripande presentationen i llrsredovisningen. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat ät tillräckliga och 
ändamälsenliga som grund för vära uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med llrsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för äret enligt 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning för Korröstiftelsen för lir 2015. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vllrt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskning funnit att nägon ledamot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver våt revision av 
llrsredovlsningen granskat väsentliga beslut, ätgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om nägon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

lJ~ 
Sven-Erik Svensson 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

årsredovisningslageh. ~~ 
/")vonne Lundin 

// Auktoriserad revisor 
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~Tingsryds 
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Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) 

2016-05-16 

§ 106 

Måltidsvision och måltidspolicy 
Dnr 2016/140 003 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en föredragning av styrgruppen för 
måltidsvision och måltidspolicy vid nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ny vision och policy för Måltiderna i 
Tingsryds kommun enligt nedan. 

Nuvarande kostpolicy togs till beslut 2009. Arbete med ny policy har bedrivits 
men avbrutits 2012. Under andra halvåret 2015 och till nu har en ny process 
pågått där en arbetsgrupp med tjänstemän tagit fram utkast som sedan utvecklats 
löpande med en politisk styrgrupp med samhällsbyggnadsnämndens presidium 
och ordförande i socialnämnden och barn-och utbildningsnärnnden. 

Måltidsvision 

Måltiderna ska vara lustfyllda och trygga helhetsupplevelser för Tingsryds 
kommuns måltidsgäster. 

Måltidspolicy 

Måltiderna i Tingsryds kommun: 

• Skall serveras i en trygg och trivsam miljö 
• Skall bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smakliga 
• Skall bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt 
• Skall tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i 

en god arbetsmiljö 
• Skall ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där 

den erbjuds 
• Skall vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal 

miljöpåverkan 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-05-16 

§ 106 forts. Dnr 2016/140 003 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 44, 2016-03-22 
Förslag till ny måltidsvision och måltidspolicy 

18 (27) 

Anna Johansson (C) yrkar på återremiss för en föredragning av styrgruppen för 
måltidsvision och måltidspolicy vid nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. 
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