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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

L 1~ 

§ 213 

Energikontor Sydost 
Dnr 2016/190 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

VD Ulf Hansson och utvecklings chef Sarah Nilsson informerar om 
Energikontor Sydost AB. Bolaget bildades 1999 inom ramen för ett EU
projekt. Medlemmar är kommuner, landsting och regioner/regionförbund i 
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Bolaget ägnar sig åt energieffektivisering - att använda energin på 
effektivast möjliga sätt samt förnybar energi- att en större andel av vår 
energianvändning ska komma från förnybara energikällor. Bolaget agerar 
genom kampanjer, projekt, utbildningar och nätverk med inriktning på att 
stödja regionens klimat- och energimål. 

Särskilda frågor som berörs vid dagens sammanträde är bland annat: 

Energisparåtgärder i fastigheter. 

Nuläge och utvecklingen gällande elbilar. 

Fråga om miljövänliga drivmedel i både privat- och kollektivtrafik. 

Tingsryds kommuns förfrågan att köpa in tjänsten gällande klimat- och 
energirådgivning från Energikontor Sydost. 

Beslutsunderlag 

Information från Energikontor Sydost maj-2016 
Frågor inför besök 
Presentationsbilder från sammanträdet 

I Otdragsbestyrkande 
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2014/238 253 

2014/238 253 

2016/260 311 
2014/119 041 

2016/277 090 

~ 240 171 

2Dlb (rf\/ 
2014/119 041 
2016/260 311 

Justerare 

§ 214 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Klaganden 
Överklagan beslut om försäljning av fastigheten Mårsslätt 1 :2 samt 
komplettering 

2. Förvaltningsrätten, 
Laglighetsprövning, beslut om inhibition 

3. Tf kanslichef Evelina Magnusson, 
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande beslut orr. 
privata utfarter, KF § 120, 2016-06-20 

4. Sveriges kommuner och landsting 
Meddelande från förbundsstyrelsen om förbundsavgift 

5. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 
Beträffande brandskyddsutbildning för kommunal personal 

6. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 
Svar till Linneryds sockemåd gällande skrivelse om privata utfarter 

I Otdragsbesty,kande 
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2015/59 003 

Justerare 

/b 
J 

§ 215 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Karlshamns kommun 
Förfrågan om gemensamt administrativt stöd för Mieåns och Bräkneåns vattem.: 

Översänd till utvecklingschef Eva Palmer för yttrande 

I Otdrag,;bestyrkande 
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Justerare 

§ 216 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende Delegat 

Avtalsförlängning livsmedel Mikael Jeansson 
Mejeriprodukter, Halmstad frukt och grönt 
Mejeriprodukuter, Arla 
Färsk frukt och grönt, Halmstad frukt och grönt 
Ekologisk fruktlåda 
Ekologisk rotfruktslåda 

Beslutsdatum 2016-08-16 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 217 

Statistik 
Dnr 2016/13 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för juli månad gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik 
för Tingsrydsbostäder redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för juli månad gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik 
för Tingsryds bostäder 2016-08-09. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 218 

Statlig etablering i Kronobergs län 
Dnr 2016/283 090 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ordföranden i kommunstyrelser i Kronobergs län, rektor vid 
Linneuniversitetet, ordförande i regionstyrelsen och landshövding 
Kronobergs län har gemensamt författat en skrivelse till civilminister 
Ardalan Shakarabi. 

Författarna önskar en dialog med regeringen kring vilka statliga verk som 
med fördel för alla parter kan lokaliseras till Kronobergs län. De för fram att 
Kronobergs län har lägst andel statliga arbeten i landet samt att länet har 
både kompetens och utbildningar inom vissa områden, som särskilt kan vara 
lämpliga för statlig etablering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ordföranden i kommunstyrelser i Kronobergs län, rektor vid 
Linneuniversitetet, ordförande i regionstyrelsen och landshövding 
Kronobergs län 

I Utdrags bestyrkande 



Bilaga AU§ 218/2016 

Till Regeringen 
Civilminister Ardalan Shekarabi 

Statlig etablering i Kronobergs län 

Gemensam skrivelse 

Statlig etablering i Kronobergs län 

Gemensam skrivelse från Kronobergs län 

Region Kronoberg, Linneuniversitetet, Länsstyrelsen i IZronobergs län samt länets 
åtta kommuner har gemensamt tagit fram denna skrivelse till civilminister Ardalan · 
Shekarabi, som ett underlag för en fortsatt dialog kring vilka statliga verk som 
skulle kunna utvecklas i vår region, IZronobergs län. 

Utgångspunkter 

Centraliseringen som pågår av statlig verksamhet har länge kritiserats. Genom 
flera rapporter och instanser har frågan aktualiserats denna vår. I detta 
sammanhang har IZronoberg särskilt pekats ut som lämplig för statlig verksamhet. 
Därför vill vi gärna ha en dialog kring vilken verksamhet som bäst skulle gynna 
vår regionala utveckling och kunna få en god utveckling genom en placering i 
IZronoberg. Som utgångspunkt har vi använt statskontorets rapport "Statliga 
myndigheters lokalisering" som väl beskriver nuläget och kritiska faktorer för 
framgångsrika etableringar. Vi har; 

• utgått från storlek, då det krävs en kritisk massa för att positiva regionala 
effekter ska uppnås 

• tittat på de verksamheter som idag har verksamhet i Stockholm-Uppsala 
då det är där dagens överetablering är som störst 

• valt verksamheter som har kopplingar till vårt näringsliv och offentliga 
organisationer så att synergier med detta kan nås 

• lagt stor vikt vid kompetensförsörjning och forskning och utveckling 
kopplat till Linneuniversitetet. 

Kronoberg 

IZronoberg är en dynamisk region där vi hanterar de utmaningar som finns i 
samverkan, med kreativitet och med de medel vi har. Arbetsmarknadsregionen 
Växjö är idag Sveriges fjärde starkaste tillväxtregion. Vår industribakgrund har 
gjort oss till en stark IT-region. Med innovativa företag, en drivande offentlig 
verksamhet och ett universitet som aktivt deltar i den regionala utvecklingen är 
Kronoberg idag en region som förknippas med förnyelse och kreativitet. På 
arbetsmarknaden skulle möjligheterna för flera högutbildade grupper kunna varit 
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betydligt bättre genom en starkare statlig närvaro. Genom historiskt sett låga 
arbetslöshetstal har Kronoberg inte tidigare kommit på tal vid lokalisering av 
statlig verksamhet. Detta har lett till att vi idag ligger lägst i landet när det gäller 
statliga arbetstillfållen som andel av arbetsmarknaden. För att komma upp på ett 
riksgenomsnitt bör över 2000 statliga jobb tillkomma. Ska vi upp i topp handlar 
det om drygt 7 000 nya statliga jobb som bör lokaliseras till vår region. 

Statliga arbeten utgör idag sju procent av jobben på den svenska 
arbetsmarknaden. De skapar lokal skattekraft och ger genom sin närvaro 
legitimitet till staten. Tittar man på antalet statligt anställda i relation till 
befolkningens storlek intar Kronoberg jumboplatsen, tätt följda av Kalmar och 
Jönköping. Det är alltså inte bara i vårt län de statliga arbetena är få, även inom 
pendlingslänen är de lätträknade. Detta har effekt på vår arbetsmarknad och 
möjligheten för personer med högre utbildning att etablera och försörja sig. Idag 
har 72 procent av de statligt anställda högre utbildning. En överetablering i 
storstadslänen driver upp lönerna där vilket ytterligare ökar kostnaderna för staten 
vid sådana etableringar. Vi menar därför att det finns fördelar både för staten, den 
verksamhet som utlokaliseras och den regionala utvecklingen att staten finns 
närvarande även hos oss i Kionoberg. 

Utbildning 

Närvaron av universitet, högskolor och yrkeshögskolor är en grund för 
myndigheternas kompetensförsötjning. Linneuniversitetet, med cirka 30 000 
studenter, är idag ett komplett lärosäte med ett hundratal utbildningsprogram 
inom samhällsvetenskap, teknik, naturvetenskap, humaniora, hälsa och ekonomi. 
Merparten, cirka 70 procent, kommer från andra län än Kronoberg och Kalmar. 
Det är ett dynamiskt universitet med en stark koppling till samhällets utveckling 
och behov. Universitetet har en av landets bredaste lärarutbildning och en 
framgångsrik forskningsverksamhet kopplad till denna. Ar 2015 var över 1800 
helårsstudenter inskrivna inom det pedagogiska området. En majoritet är kvinnor 
och flera av dessa har idag svårt att hitta lämplig anställning i närområdet. Att 
etablera ett statligt verk där dessa kompetenser behövs skulle leda till en trygg 
kompetensförsötjning och även bidra till att fler kan vara kvar i regionen efter 
avslutad utbildning. 

I länet finns Regionalt utvecklingscentrum, en mötesplats för skolhuvudmän och 
universitet med syfte att samverka för regional skolutveckling. RUC arbetar från 
förskola till vuxenutbildning, både med fristående och kommunala huvudmän 
samt i nätverk med övriga RUC i Sverige. 

Teknik, säkerhet och digitalisering 

För att den statliga verksamheten ska utvecklas bör myndigheten också kunna dra 
nytta av de lokala styrkorna i näringslivet. I länet finns ett starkt kunnande inom 
både forskning och näringsliv gällande IT/ datavetenskap, säkerhet, bredband, 
telefoni och digital kommunikation. Växjö är idag det näst starkaste digitala 
centrumet i förhållande till storlek efter Stockholm. IT är den bransch som idag 
ger flest människor jobb inom den privata sektorn i Växjö. Branschen har de 
senaste fem åren växt med 40 procent och omsätter cirka 13,9 miljarder kronor. 
Antalet företag uppgår till 456 stycken (2015) och sysselsätter närmare 5000 
personer. Starka och expanderande företag är bland annat Combitech, Visma 
Spcs, Atea, 1ST, Bluegarden, HRM Software AB, Fortnox, Sigma IT Consulting 
Sweden AB, Nab Solutions, Play'n Go, med flera. 
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Linneuniversitetet bedriver idag omfattande och framgångsrik forskning och 
utbildning inom IT-området. Vid fakulteten för teknik finns spetskompetens och 
styrka gällande utbildningar och forskning kring teknik. Genom Information 
Engineering Center (IEC) samverkar akademi, näringsliv och det offentliga för att 
bidra till bättre och nyttigare forskning och innovation, nya ideer, initiera 
forskningsprojekt, produktutveckling, nya jobb och tillväxt. Allt med syfte att 
stimulera den digitala utvecklingen. Ett stort antal forskare och doktorander är här 
verksamma i ett branschkluster, med över 200 medlemsföretag inom IT. 

Kronobergs län är ett av de län som svarar för Sveriges högsta exportvärde. Vi har 
en stark och konkurrenskraftig tillverkningsindustri som hävdar sig väl på en 
internationell marknad. Vi kan nämna företag som: IKEA, Volvo Construction 
Equipment, Södra, Nibe Industrier AB, Konecranes Lifttrucks AB, New Wave 
Group, Lammhults Design Group, CTC, Profilgruppen, Electrolux, Strålfors, 
Inwido Produktion AB, Finnveden Powertrain, Vida, Getinge, Gunnebo 
Industrier AB med flera. Vid sidan av ett starkt näringsliv är jobb inom statlig 
förvaltning mycket betydelsefulla för att erbjuda en mer komplett arbetsmarknad. 

Verk som utgångspunkt för dialog 

Med utgångspunkt i vikten av kluster, en kritisk massa, nuvarande placering i 
Stockholm samt koppling till universitet och näringsliv ser vi ett antal 
myndigheter, i sin helhet eller delar av, som särskilt intressanta för etablering i 
Kronoberg. 

Inom utbildningsområdet ser vi Statens Skolverk, Statens Skolinspektion, 
Universitet och högskolerådet som särskilt intressanta. Även 
Skolforskningsinstitutet kan vara lämpligt. 

Inom teknik, säkerhet och digitaliseringsområdet ser vi att myndigheter som Post
och Telestyrelsen, och Datainspektionen är särskilt intressanta. Även Verket för 
innovationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap kan vara lämpliga. En allmän samordning av flera 
myndigheters IT-verksamhet skulle också med stora kostnads- och 
kompetensfördelar kunna placeras här. Ett första steg i denna riktning kan vara att 
statens Servicecenter etablerar en nod i länet. Länsstyrelsen samordnar redan idag, 
framgångsrikt, samtliga länsstyrelsers löneadministration. 

Kronoberg är entreprenörskap och hållbara lösningar. Vi har många kvaliteter 
som gör att företag etablerar sig och befolkningen ökar. Vi är den näst starkaste 
IT-regionen i Sverige. Vi har ett starkt teknikkunnande och skapar stora 
exportvärden genom världsledande företag. Vi har ett dynamiskt universitet som 
lockar studenter från hela världen, inte minst till lärarutbildningsprogrammen och 
programmen inom datavetenskap/IT. Länets åtta kommuner har genom 
konceptet Småland Business Region utvecklat en modell vid större etableringar 
som bl.a. innehåller en väl fungerande Medflyttarakademi, starka nätverk, 
skräddarsydda lösningar när det gäller attraktiva företagsmiljöer och 
näringslivsförtur till bostad. 

Vi har också en outnyttjad potential när det gäller att hysa statliga verk. 
Kronoberg har lägst andel statliga arbetstillfällen i landet. Med detta som 
utgångspunkt inleder vi nu en dialog med regeringen kring vilka statliga verk som 
skulle kunna utvecklas på ett bra sätt och bidra till regional utveckling genom att 
hamna i vår region. 
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I denna dialog för vi fram verk inom två kluster, utbildning och digitalisering. Vi 
tror att hela eller delar av dessa verk skulle kunna utvecklas väl i den miljö och 
med den kompetens Kronoberg kan erbjuda. 

Växjö den 2016-06-16 

Region Kronoberg 

Anna Fransson (S) 
Ordförande regionstyrelsen 

Länsstyrelsen Kronobergs län 

Kristina Alser 
Landshövding 

Alvesta kommun 

Per Ribacke (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Linneuniversitetet 

Stephen Hwang 
Rektor 

Växjö kommun 

Bo Frank (11) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Markaryds kommun 

Bengt Germundsson (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Lessebo kommun 

Monica Widnemark (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Tingsryds kommun 

Mikael J eansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Älmhults kommun 

Ingemar Almkvist (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Uppvidinge kommun 

Åke Carlsson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ljungby kommun 

.~/ )/ , I 
I{ I 

Magnus Gunnarsson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 222 

Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län 
Dnr 2016/287 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom skrivelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ordföranden i kommunstyrelser i Kronobergs län samt ordförande i 
regionstyrelsen har skrivit ett brev till Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet där de pekar på behovet av att staten fullt ut tar sitt ansvar 
för att främja den pågående utbyggnaden av bredband. 

De menar att om så inte sker, äventyras utvecklingen i länet samt de 
ambitiösa mål om tillgång till bredband som regeringen och regionen satt 
upp. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om bredbandsutbyggnad i Kronobergs län 

I Utdragsbestyrkande 



Bilaga AU§ 222/2016-08-22 

2016-08-08 

Regional utveckling 

Anders Unger 
REGION 

KRONOBERG 

Närings departementet 
R.egetingskansliet 
103 33 Stockholm 

Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län 

Förutsättningarna i Kronqbergs län 
Kronobergs fän är en .region ptäglad. av ett spritt boende i mindre byar och på ten lands
bygd. Även näri:i;igslivet bar .en spridd st:mktur med verksamheter i mindre tätorter och på 
lands bygden. De gröna näringarna, som är satta under ett intensivt rationaliseringstt.yck; 
och besöksnäringen, som är en växande och betydelsefull näring i regionen, är exempel på 
branscher som har stor omfattning i länets glesare ddat. För en fortsatt utveckling inom 
dessa bransclier, och inom alla delar av nädngslivet, är den grundläggande IT
:iflfi:asttukturen en avgörande faktor. Infrastrukturen lägger gtunden för en digital ut
veckling inom alla sektorer och är därför en mycket viktig del i sarohällsutvecklingen. 

Regeringens mål och medel 
lviålet för Sveriges IT-politik är att landet ska vara bli.st i världen på att anv~nda digitali
seringens möjligheter. Alla husbil och företag bör ha goda möjligheter att anvanda sig l!;V 

elektroniska samhällstjänster ocli setvice vi:a bredband. Detta hat beslutats i enlighet med 
ptopositionen Tillgängliga elektroniska kommunikationet (prop. 2009 /10:193). R.ege
ring~ns mål för btedbandstillgänglighet är att 90 % av hushållen och företagen ska ha till
gång till bredband om minst 100 Mbit/ sekund år 2020. I Kronobergs län har vi höjt ambi
tion.en något, med målet att minst 98 % av regionens hushåll o~ företag ska ha tillgång till 
bredband år 2020. 

Den modell regeringen bar valt för utbyggnad är att kommersiella krafter ska ansvara för 
utbyggnaden av inftastmktuten. Där detta inte sker, p.g.a. att tnan inte ser någon kotnmet
sidl potential, ska utbyggnad kunna ske. genom statlig l;inansiering. De bredbandsföreningar 
som undet senate år bildats föt att driva på utvecklingen av ptedband i <les.sa områden ka;u 
söka sädani statliga medel. 

Arbetet i Kronobergs län 
l J(tonobetgs lät;1. hat utbyggoaden av fibernä:t på landsbygden varit omfattande i vissa om
råden. Basen för denna utbygg:nad hat v~t ekönorciska lörecingar, vilka ofta bildats för 
detta ändaroåi genom omfattande ideella ru:betsinsats.ex, sta,rkt entreptenörskap och privat 
:finansiering, Trots de geografiska utmaningar som finn~ i regionens struktu,r hat utbyggqa
den i de flesta fall skett till relativtH.ga kostnadet. Det offentliga stödet, genom kanalisa
tionsstöd och landsbygdsprögr~ ellet :Pl'S' m.edfiriao.sierlng, har härigenom r~ckt till flet 
insatser än beräknat. · 

En av d,e vili.tigaste faktorerna för att utbyggnaden har kunnat ske i denrni. omfattning iir det 
starka intresset och engagemanget från privat och ideellt Mil, men kommunernas stöd och 
hjälp, ID.te minst genoru den komtiiunala rh~dfinansietingen, hat varit avgörande för fram-
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gången. Bredbandsutbyggnaden har dock skett ojämnt över länets yta och i vissa av länets 
kon:µnuner har mindre än 10 % av befolkningen tillgång till bredband med denna kapacitet. 

Region Kronoberg och länets kommuner har höga ambitioner nät det gäller bredbands
utbyggnaden i länet och därutöver har en rad nya bredbandsföreningar kommit igång -µnder 
senare tid. Mobilisecingeti. kring bredbandsfrågan är således stark och ideella krafter och 
kommuner lägger ned mycket arbete på att stärka infrastrukturen med syfte att förbättra 
fö1utsä.ttningarna för boende och arbete i hela länet. 

Konsekvenser 
I ett läge när arbetet med planecing och mobilise11ng för att. stärka bredbandssttukturen 
fortgår inom både komtmµier, r<';gion och bredbandsföreningar kan vi konstatera att de 
statliga medel som avsatts för ändamålet inte kommer att räcka för att uppnå de ambitiösa 
mål som satts för utbyggnaden i I<:ronobergs län. Staten har ett g1undläggande ansvar för 
att dess invånare får tillgång till fast bredband via fiber eller likvärdig tek::åik, men hai: hittills 
inte fullt ut tagit det ansvar man har att se till att den finansierings- och genomförande
modell man valt fungerar för att tillgödose detta. Risken är därmed uppenbar att utbygg
naden kommer att avstanna och att förutsättningarna för en positiv utvecliling i länet aven
tyras. Möjligheterna att nå Regeringens mål om tillgång till bredband för såväl hushåll som 
företag minskar därmed också avsevärt. 

Slutsats 
Region I<:ronobetg och samtliga kommuner i Kronobergs län ser med oro på den upp
bromsning som skett för bredbandsutbyggnaden, trots de omfattande :irisatset som gjorts i 
länet av såväl ideella krafter som från kö.tnm.una.).t håll, Vi är beredda att fo1tsätta arbeta till
sammans rp.ed ideella krafter för att på ett kostnadseffektivt sätt, precis som tidigare, ut
veckla btedbandsinfrastiukturen i I<:ronobergs län. Men det förutsätter att staten tar sitt an
svar fullt ut när det gäller finansiering av bredbanc;lsutbyggnaden i de delar av länet där det 
inte anses vara kommersiellt gångbart. 

.Anna Fransson 
Ordf. regionstyrelsen 
Region Kronob~g 

Magnus Gunnarsson 
Orclf. kommunstyrelsen 
Ljungby kolI):tl;lun 

Åke Carlsson 
Orcff. kowmunstyrelsen 
Uppvidinge kommun 

PerRibacke 
Ordf. kommunstyrelsen 
Alvesta kommun 

Bengt Germundsson 
Ordr. kommunstyrelsen 
Markru.yds kommun 

Bo Frank 
Ordf. ko.mmoostyrelsen 
Vaxj c;, komttni:n 

Monica Widnemark. 
Ordf. kommunstyrelsen 
Lessebo ko.m:tnun 

:tvllkael J eansson 
Ordf. kornm;unstyrelsen 
Tingsryds kommun 

Ingemar Almkvist 
Ordf. kotnm.unstyrelsen 
.Älmhults kötnm.iin 

Sida 2 av:Z 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

§ 223 

Information om skatteprognos och befolkningsprognos 
Dnr 2015/587 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar SCB:s nya befolkningsprognos 
samt SKL:s skatteprognos från 2016-08-15. 

Befolkningsprognosen pekar mot en ökning av befolkningen under året 
ungefär i nivå med de 50 ytterligare invånare kommunen räknat med i 
budgetramarna. 

Förändrad skatteprognos, inte minst föranledd av minskad 
flyktingtillströmning, leder till att Tingsryds kommuns budgetunderlag 
minskar med 6 miljoner kr för nästa år. 

Dessa båda prognoser tas med i beräkning inför beslut om budget 2017. 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 16:45 - budgetförutsättningar för åren 2016-2019 

Qp 
I Otdragsbestyrkande 

I 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-08 

Justerare 

§ 224 

Information om förändringar i villkor för mottagande av 
ensamkommande barn 
Dnr 2016/290 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har i promemorior (Diarienummer A2016/01307/I samt Ds 
2016 :21) informerat om de förslag på förändringar i villkor för mottagande 
av ensamkommande barn som förts till riksdagen. Om förslagen bifalls 
träder de i kraft den 1 januari 2017. 

Målet med förändringarna är att säkerställa att skattemedel används på ett 
kostnadseffektivt sätt och att kommunerna kan få planeringsförutsättningar. 

En ny anvisningsmodell föreslås som bland annat bygger på kommunens 
antal mottagande, antal ensamkommande barn, antal asylsökande inom 
kommunen och dess storlek. 

Lägre priser föreslås för förläggning av ensamkommande barn samt en 
enklare handläggning inom socialtjänsten för beslut om boende. 

Beslutsunderlag 

Presentations bilder från socialchef Katarina Carlzon, 2016-08-22. 

I Otdragsbestyrlfande 
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Bilaga AU§ 224/2016-08-22 

Nya förslag avseende ensamkommande 

Regeringen har den 21 respektive den 23 juni 2016 skickat ut följande på remiss: 

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn 
och unga (Diarienummer A2016/01307/I) 

Departementspromemoria angående ändringar i fråga om sysselsättning för 
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) 

I dessa presenteras förslag på nya schabloner och ersättningsnivåer, ändrade regler för 
mottagande samt begränsad möjlighet att placera barn i en annan kommun 

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017. 

35 kommuner är remissinstanser (Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län) 

Remisstiden gick/går ut 24/8 respektive 12/8 

Migrationsverket har på regeringens uppdrag sagt upp alla överenskommelser som gäller 

mottagande av ensamkommande barn och unga. 

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga 

Varför ett nytt ersättningssystem? 

2005 sökte 400 ensamkommande barn asyl i Sverige 

2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige 

Konsekvenser 

Mycket ansträngd situation på socialtjänsten 

Upptrissade priser på HVB platser och boenden från privata aktörer 

Stor administrativ börda för återsökning av pengar och myndighetsutövning 

Mål 

Säkerställa att skattemedel används på ett kostnadseffektivt sätt och att kommunerna 

kan få planeringsförutsättningar 

C ~ 
/ 
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Antal ensamkommande som anvisas till kommunen 

Ny anvisningsmodell infördes av migrationsverket den 1 april 2016 

Antalet barn som anvisas kommer att bygga på: 

• Kommunens folkmängd 

• Mottagande av nyanlända 

• Mottagande av ensamkommande barn 

• Antalet asylsökande inom kommunen 

Antalet kommer att fastställas varje år i samband med migrationsverkets 
prognos i februari och gäller from 1 mars och tolv månader 

3 

Begränsningar i möjligheter att placera i annan kommun 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn 
får endast placera barnet i boende i annan kommun om kommunerna 
ingått en särskild överenskommelse 

Undantag från att ingå särskild överenskommelse: 

1. Om placering sker enligt LVU eller frivill igt med samma vårdbehov 
2. Om det finns synnerliga skäl - godkännande av länsstyrelsen krävs 

4 
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Föreslaget ersättningssystem from 1/1 2017 

• 500 000 kr/ år till kommunen för beredskap och kapacitet för mottagande 

• 52 000 kronor per mottaget barn för omkostnader tex utredningar, god man, tolk m.m. 

1350 kronor per dygn för belagd plats med barn tom 18 år. 

• 7 dygn per barn som är beräknat att anvisas för ej belagd plats 

750 kronor per dygn för unga i åldern 18-20 år med uppehållstillstånd som då bör ha 
studiehjälp för studier på gymnasial nivå 

Unga i åldern 18 -21 år utan uppehållstillstånd erbjuds boende på förläggning 
Ingen ersättning till kommunen förutom vid vårdbehov LVU eller frivilligt 

Samtliga ersättningar föreslås utbetalas automatiskt 

Konsekvenser av förslagen för kommunerna 

• Kommunens socialtjänst skall fokusera på barn under 18 samt de 
som fyllt 18 år som har vårdbehov 

• Samhället skall fokusera på stöd och omsorg till barn under 18 år 
framför unga som fyllt 18 år 

• Efterfrågan på boende för placeringar dämpas 

• Efterfrågan på lägenheter på vanliga bostadsmarknaden för unga 
18-21 ökar. 

• Drivkraft hos kommunerna att erbjuda gymnasieutbildning som är 
anpassad till den nyanländes behov ökar 

• Administrationen för kommunerna förenklas 

• Jämnare fördelning mellan landets kommuner i fråga om 
mottagandet av ensamkommande barn. 

r ' .____.... 
,,,.-:· .'. -
~-i .;-..:..-
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Frågetecken för Tingsryds kommun 

• Hur många ensamkommande kommer vi att få ta emot i framtiden? 

• Hur många HVB platser behöver vi upphandla eller driva själva? 

• Hur får vi tag i lägenheter till unga 18-21 som inte skall placeras? 

• Hur får vi tag i lägenheter till de som nu fyller 21 som vi redan har? 

• Hur påverkas vi av att 18-21 åringar skall bo på förläggning? 

• Hur många 18-21 år kommer vi att behöva placera på grund av 
vård behov? 

• Hur påverkas vi av att företagen som säljer HVB-platser inte kan 
göra det längre? Nya verksamheter? 

• Vad händer i Turkiet och hur påverkar det antalet 
ensamkommande? 

2016-08-24 
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"f Arbetslöshetsstatistik AF 
16-64 år 

Riket 
Kronoberg 
Tingsryd 

Arbetslösa % 
jul-16 

3,9 
3,6 
3,6 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

juli-16 

Kronobergs Län 52 
Kalmar Län 0 

Blekinge Län 46 
Skåne Län 191 

Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 
Område Lediga 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

4 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 

Aktivitetsstöd % 
jul-15 jul-16 

4,1 3,4 
4 4,3 
4 3,7 

jul-15 

31 

18 

9 

358 

2016-08-09 

Total arbetslöshet 
jul-15 jul-16 apr-15 

3,5 7,3 7,6 
4,2 7,9 8,2 
3,3 7,3 7,3 

Kö Totalt antal lägenheter 
203 505 

37 176 
17 128 
10 69 
27 80 

4 62 
0 8 
0 57 

298 1085 
122 
420 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

§ 226 

Etableringssamverkan Kronoberg 
Dm 2016/293 139 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av mer information kring 
kostnader för deltagande i projektet. 

Beskrivning av ärendet 

ESF utlyser 30 mkr i programområde 2: "ökade möjligheter till arbete för 
nyanlända". 

• För insatser som stärker nyanlända som står utanför arbetsmarknaden. 
• För samstämmig struktur för målgruppens insatser och på kort sikt en 

bättre etableringsprocess. 
• På lång sikt en bättre integration av nyanlända. 

Medfinansieringen är 33 % och kan bestå av kontant medfinansiering, 
medfinansiering i tid eller genom deltagarersättning ( exempelvis utbetalt 
försörjningsstöd eller aktivitetsstöd). Den sista ansökningsdagen är 15 
september 2016. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från verksamhetsstrateg Tina Storbjörk, Växjö kommun 
Presentationsbilder Etableringssamverkan Kronoberg 

I Utdrag,;bestyrkande 
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VäxjöW 
kommun 

Europas grönaste stad 

Tina Storbjörk 
verksamhetsstrateg 
Tel. 0470-439 01 

Kartläggning av nuläge och behov inför en eventuell 
gemensam ESF-ansökan 

Bakgrund 

Utifrån maildiskussion mellan kommuncheferna i länet har initiativ tagits att 

se över möjligheten att göra en gemensam ansökan till Europeiska 

socialfonden för att möjliggöra effektivare etablering för nyanlända på 

arbetsmarknaden. För att kunna ta fram ett förslag på upplägg och innehåll 

behöver en kartläggning av nuläge och behov göras i respektive kommun. 

Det är därför viktigt att ni svarar på nedanstående frågor senast den 12 

augusti 2016. 

Europeiska socialfondens utlysning 

I utlysningen "Småland och Öarna - Ökade möjligheter till arbete för 

nyanlända" avsätter svenska ESF-rådet 30 miljoner kronor till projekt som 

huvudsakligen ska bedrivas i region Småland och Öarna (Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar och Gotlands län). I denna utlysning ska beviljade 

projekt ha en medfmansiering på 33 procent, och den kan bestå av kontant 

medfinansiering, medfmansiering i tid eller medfinansiering genom 

deltagarersättning ( exempelvis utbetalt försörjningsstöd eller aktivitetsstöd). 

Projektet kan pågå som längst 36 månader (3 år) med start den 1 februari 

2017. Projektansökan ska skickas in senast den 15 september kl 16. 

FÖRVALTNINGEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD Förvaltningskontoret 

Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västergatan 17 
Tel. 0470-439 01 Mobil 0733-68 74 03 Fax 0470 - 79 69 33 Org.nr 212000-0662 Bg. 5009-9282 
Hemsida www.vaxjo.se E-post tina.storbjork@vaxjo.se 
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Växjö~ --
kommun 

Projekt inom denna utlysning ska arbe(a med insatser som stärker nyanlända 

som står utanför arbetsmarknaden och skapa en samstämmig struktur mellan 

olika aktörers insatser för de nyanlända. Målgruppen ska vara nyanlända 

kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden, och projekt som arbetar 

med nyanlända med enbart förgyrnnasial utbildning prioriteras. 

På individnivå förväntas projektet på kort sikt resultera i att individerna får 

bättre kunskap om det svenska samhället, arbetsmarknaden, det egna 

ansvaret och därmed komma närmare arbetsmarknaden. På 

organisationsnivå förväntas projektet uppnå en samstämmig struktur för 

målgruppens insatser och på kort sikt uppnå en bättre etableringsprocess. På 

lång sikt förväntas regionen få en bättre integration av nyanlända. 

Kartläggningsfrågor 

1. Beskriv nuläget i kommunen 

Vilka befintliga verksamheter eller projekt finns för 

målgruppen? 

Tingsryds kommun: 

l. ''Ny kompetens till företaget" Projekt som genomförs 

kommunens integrationsavdelning i samverkan med 

etableringsgruppen. 

2. Nätverk och familjekontakt genom föreningslivet § 37 a 

avslutat projekt som under hösten implementeras i ordinarie 

verksamhet. 

3. Utbildningen i sociala företagande "Macken" pågår till Mars 

2017 medel från tillväxtsverket, deltagare kommunens två 

integrationssamordnare med flera. 

Andra projekt som inte är kommunala 

Tingsryds framtid, är ett stadsodlingsprojekt som drivs av 

arbetsförmedlingens lokalkontor genom det sociala företaget 

Papiliona från Karlshamn. 

Kan finnas något ytterligare 

2 (4) 
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Växjö~ 
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b. Hur ser samverkan med Arbetsförmedlingen ut? 

Samverkan fungera mycket bra, det finns en etableringsgrupp bestående 

av Integrationssamordnare, Arbetsförmedlingen "etableringen i Växjö 

(Kontakt: Mats Johansson), Vägvalet, Vi företagare, Vuxenutbildningen 

SFI, Arbetsförmedlingen lokalt (Sarah och Billy). 

Även lokalt fungera arbete bra. 

c. Övrigt kring nuläge? 

En organisationsförändring kommer att genomföras inom 

kort, integrationsfrågoma kommer att hamna under arbete 

och lärande. 

"Landningsbana" för nyanlända och asylsökande planeras 

starta under hösten 2016. 

2. Beskriv behovet i kommunen 

a. Vilka verksamheter/insatser behövs för målgruppen? 

Verksamheter som underlätta för nyanlända kan vara bättre 

förberedda för praktik, kan vara andra aktörer som genomför 

dessa. 

b. Vilka behov finns på organisatorisk nivå i kommunen/länet? 

Tingsryds kommun har en integrationsavdelning som behöver, i vissa 

frågor, få ett tydligare uppdrag ett arbete med att ta fram en 

handlingsplan har påbörjats. 

Ett gemensamt arbete som leds av länsstyrelsen som innebär att 

samtliga kommuner i länet arbetar efter en samordnad strategi och kan 

ge likvärdig information till målgruppen. En vägledning för 

integration. 

3 (4) 
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kommun 

c. Hur behöver samverkan med Arbetsförmedlingen förändras för en 

effektivare etablering? 

a. Idag finns en god samverkan med arbetsförmedlingen både 

lokalt och med etableringen i Växjö, men det behövs ständigt 

arbetas med tydlighet i våra respektive uppdrag. 

b. Vad händer när vissa funktioner flyttas över till 

migrationsverket? 

d. Hur behöver samverkan med andra aktörer förändras för en 

effektivare etablering? 

Arbetar för att bredda nätverken samverkan med andra aktörer som till 

exempel Lions, Rotary, campingplatser, föreningar mm. 

Möten som leds av arbetsförmedlingen som ger information om 

förutsättningar. 

Ge bättre ersättning till de som tar emot praktikanter 

e. Övriga behov? 

Tina Storbjörk 

verksamhetsstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

§ 227 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Tingsryds kommun 
Dnr 2016/162 024 

'2dC5 pvv 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Personalchef Helena Clemedtson bjuds in till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde för en föredragning av de nya 
bestämmelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet får information av personalchef Helena Clemedtson om de 
nya bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Tingsryds kommun. 

Besluts underlag 

Motion gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds 
kommun, from 2016-07-01 

Beslutet skickas till 
Personalchef Helena Clemedtson 

I Utdragsbestyrka~de 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

§ 228 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta Anna Johansson 
representera Tingsryds kommun vid Linneuniversitetets Trähussafari 
2016-08-26. 

Beskrivning av ärendet 

Linneuniversitetets anordnar Trähussafari 2016-08-26. 

I~ i 

I Utdragsbest;yrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 

Justerare 

L 

§ 229 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila Jeppsson informerar om det pågående arbetet med ny 
tjänstemannaorganisation i enlighet med beslut KF § 122, 2016-06-20. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-05 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 5 september 2016, kl. 08.30 - 11.50 

Mikael Jeansson (S), ordf. 
Barbro Svensson (S) 
Patrick Ståhlgren (M) 
Anna Johansson (C) 
Lennart Fohlin (C) 

Laila Jeppsson 
Jörgen Wijk 

Barbro Svensson 

Omedelbar justering 

rviikaelJeansson 

3~J~ 
Barbro Svensson 

Paragraf § 230 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-09-05 

2016-09-06 
Datum då 

anslaget tas ned 2016-09-28 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 

Justerare 

§ 230 

Yttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens 
förfrågan gällande planerad 400 kV-ledning mellan Nybro
Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande till 
Energimarknadsinspektionen. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

Yttrande 

Tingsryds kommun konstaterar att inga koncessionshandlingar från svenska 
kraftnät ännu har översänts. Tingsryds kommun kan och vill i nuläget inte 
ange några handläggningstider för frågor som gäller beslut och dispenser för 
den planerade ledningen. 

Kommunen konstaterar att det i gällande översiktsplan inte finns mark 
reserverad för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 k V -ledningen. 
Tingsryds kommun är alltjämt av uppfattningen att en sådan omfattande 
markanvändningsfråga som den aktuella ledningen innebär är en fråga som 
måste prövas i en översiktsplaneprocess. Då ledningslängden för den 
planerade ledningen uppgår till mer än 40 km inom Tingsryds kommun är 
det inte en fråga om någon ringa markanvändningsförändring. Tingsryds 
kommun har redan 2015 till svenska kraftnät framfört att kommunen är av 
den bestämda uppfattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl 
som privata och kommunala markanvändningsbehov måste få sin tidiga 
markanvändningsprövning i en översiktsplaneprocess. 

Följden av att ledningen inte har behandlats i kommunens översiktsplan kan 
bli att handläggningstiden för kommunala beslut och dispenser kan 
förlängas avsevärt. 

Efter en översiktlig genomgång av tillgängligt material kan följande 
ärendetyper bli föremål för kommunal prövning: 
- Överväganden angående mark- och vattenanvändning 
- Strandskyddsdispens inom skyddade områden 

Beskrivning av ärendet 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) planerar att bygga en ny 
400 kV-ledning mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. Projektet har status som 

I Otdrag,sbestyrkande 
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Justerare 

§ 230 forts. Dnr 2014/340 379 

ett projekt av gemensamt intresse enligt PCI-förordningen. Detta innebär 
bland annat att projektet är prioriterat på Europanivå och att handläggningen 
av vissa ärenden avseende projektet påverkas av PCI-förordningen. 

Energimarknadsinspektionen har i förfrågan 2016-06-23 till Tingsryds 
kommun översänt följande frågor: 

1) Hur lång handläggningstid har ni i era aktuella ärendetyper? Notera att 
PCI-förordningen i princip kräver att handläggningen inte får ta längre tid 
än 1,5 år. 

2) Vilka moment ingår i er handläggning fram till att ett beslut har fattats, 
och hur lång tid tar respektive moment? 

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson har skrivit förslag till yttrande. 
Förlängd svarstid har erhållits till dagens datum 2016-09-05, varför ärendet 
justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-08-31 

Beslutet skickas till: 

Energimarknadsinspektionen 
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ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 5 september 2016, kl. 08.30- 11.50 

Mikael Jeansson (S), ordf. 
Barbro Svensson (S) 
Patrick Ståhlgren (M) 
Anna Johansson ( C) 
Lennart Fohlin (C) 

Laila Jeppsson 
Jörgen Wijk 

Barbro Svensson 

Daniel Gustafsson § § 
233-235 

Kansliavdelningen tisdagen den 6 september kl. 16.00 

Mikael J eansson 

'j);(Jt(;(y1;(y JJ-61,~ 
Barbro Svensson 

David Gustafsson § § 
233-235 
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2015/211 910 

2016/247 050 

2016/262 430 

Justerare 
i\ 
\\ ~ \P 
.I' 
I 

§ 231 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Sydostleader, Joel Parde 
Hemställan om att respektive medlemskommun vid behov kan ge 
Räntefria förskottslån till projektägare i hemkommunen i avvaktan 
på utbetalning 

Översänd till ekonomichef Daniel Gustafsson för yttrande 

Motion, Björn Hvornum och Martin Uleskog 
Översyn av inköps- och upphandlingspolicy 

Översänd till ekonomichef Daniel Gustafsson för yttrande 

Regeringskansliet, miljö- och energidepartementet 
Rapport om översyn av 
Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande 
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2016/71 002 

2016/73 002 

2016/71 002 

Justerare 

§ 232 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

A vtalsförlängning 
Idrotts-gymnastik material, 

KGM i Hultsfred AB 

Utfördelning av budgetmedel 
Från central löneökningspott. 

Arvodeshöjning med 3,0 % 
för Ks och nämnder - heleffekt 2016 

144 tkr 

A vtalsförlängning, IT-konsult 
Server och Katalog 

CGI, Atea, Swedish Consulting Group AB 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 238 

Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 
Dnr 2016/295 001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila Jeppsson informerar om förslag till förändringar i 
Tingsryds kommuns tjänstemannaorganisation. Fackförbunden 
informerades förra veckan enligt § 19 MBL. Kommunchefen föredrar 
ärendet vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 122, 2016-06-20 
Genomlysning av politisk organisation av politisk organisation och 
tjänstemannaorganisation 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 95, 2016-03-21 
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2015/653 112 

2016/306 140 

2016/299 828 

2016/174 600 

2014/119 041 
2016/260 311 

2016/284 807 

Justerare 

L 

§ 240 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

,ctr 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Förordnande som borgerlig vigselförrättare, Sven-Erik Svensson 

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 
Tillstånd till kameraövervakning 

3. Tävlingsnämnden, tävlingsärende 29-16/17 
Ishallen Nelson Garden Arena i Tingsryd 
Ishallen uppfyller ej kravspecifikationen "Flexsarg" 

Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Skolinspektionen, beslut 
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, 
grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem vid Rävemåla Friskola AB 
i Tingsryds kommun 

5. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll 
Handlingsprogram 2015-2018 

6. Sören Gabrielsson, yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö 
Mål 2510-16, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Privata utfartsvägar 

7. Tingsryds AIF, 
Sponsoravtal 2016-07-08 -2017-07-08 
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2016/308 050 

2016/243 340 

Justerare 

§ 240 forts. 

8. Socialchef Katarina Carlzon, tilldelningsbeslut 
Upphandlingar 

9. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 
Länsstyrelsens / kommunstyrelsens remiss gällande 
utökning av naturreservatet Hackekvarn 

10. Region Kronoberg 
Mötesanteckningar Kommunal forum 2016-08-17 

11. Region Kronoberg 
Regional indelning - indelningskommittens betänkande i korthet 
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Justerare 

L-

§ 241 

Beslut om deltagande i Trygghetsmätningen 2016 
Dnr 2016/311 114 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tingsryds kommun 
deltar i trygghetsmätning 2016. 

2. Kostnaden 9 300 kr tas från kontot 26300 - Miljö, hälsa, hållbarhet 
ej Myndighetsstyrd. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har via Polisen fått en förfrågan om deltagande i 
trygghetsmätningen som ska utföras under hösten 2016. Deltagandet innebär 
att kommunen delfinansierar mätningen tillsammans med Polisen. För 
kommunens del beräknas kostnaden till 9 300 kr. 

Tingsryds kommun har deltagit i tidigare mätningar och har sett mätningen 
som ett värdefullt underlag för brottsförebyggande rådets arbete med 
framför allt prioriteringar. Att ha resultat från mätningar från flera år gör att 
man kan se tendenser och variationer i hur medborgarna upplever 
tryggheten i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2016-08-31 

Beslutet skickas till 
Säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 
Ekonomiavdelningen 

Q_;'-1 
/ 
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Justerare 

§ 242 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta Mikael Jeansson 
(S) och Anna Johansson (C) representera Tingsryds kommun vid 
Tingsryds Handels studieresa den 20 september. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Johansson (C) 
ersätter Mikael Jeansson (S) vid avtackning av landshövding 
Kristina Alser den 28 september. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Jeansson (S) redogör för en informationsdag för socialdemokratiska 
ordföranden i kommunstyrelser som hölls i Kalmar. Information gavs om 
Glesbygdsutredningen och Regionindelningen. 

Anna Johansson (C) informerar om Trähussafari den 26 augusti som 
anordnades av Södra, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Linneuniversitetet 
och Växjö kommun. Arrangörerna marknadsförde trä som vara vid 
byggproduktion, dels i syfte att gynna skogsföretag i länet och dels för att 
användandet av trä ger ett mindre miljömässigt avtryck vad gäller 
koldioxidut_släpp jämfört med andra produktionssätt. 

Patrick Ståhlgren (M) informerar om regionala moderata politikers besök 
vid EU-parlamentet. De träffade partiets parlamentariker och fick bland 
annat information om möjligheten för Tingsryds kommun att samarbeta med 
kommuner i andra EU-länder för gemensamma projekt. 

Mikael Jeansson (S) informerar om Sparbanken Ekens möte med 
ordföranden i kommunstyrelserna i Tingsryd, Alvesta, Älmhult, Karlshamn 
och Emmaboda kommuner. Möjligheten till sponsring av angelägna projekt 
fördes fram. 
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Just~ 

§ 243 

Komm unledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen informerar om konsekvenserna för den interna 
representationen med anledning av de antagna riktlinjerna för god etik. 

Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande informerar om en 
informationsskylt vid Tingsryds bibliotek där personalen beklagar 
nedläggning av enskilda bibliotek. 

Kommunsekreteraren informerar om förslag till sammanträdestider för 
2017. 
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