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I'\... ~Tingsryds 
Y ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (31) 

~ 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 270 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/361 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa det 
särskilda ägardirektivet på extra bolagsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB fastställdes av 
kommunfullmäktige 2016-02-29 § 26 och av bolagsstämman 2016-04-30. I 
det fastställda ägardirektivet anges att "bolaget ska stimulera 
bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i 
olika former, både i egen regi och via externa aktörer. Minst 150 bostäder 
ska tillskapas i kommunen till år 2020." 

I kommunens bostadsförsörjningsstrategi som fastställdes 2016-06-20 § 130 
samt kommunövergripande mål i förslag till budget 201 7 ändrades målet 
från 150 bostäder till 100 bostäder. Således behöver det särskilda 
ägardirektivet för Tingsrydsbostäder AB justeras, så att överensstämmelse 
nås mellan de olika styrdokumenten. 

Förslag till reviderat särskilt ägardirektiv redovisas i bilaga, där siffran 150 
bostäder har ändrats till 100 bostäder. Inga ändringar har gjorts i förslaget. 

Det särskilda ägardirektivet ska efter fullmäktiges fastställande även 
fastställas av bolagsstämman. Det är TIKAB som utser ombud till stämma i 
Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 130, 2016-06-20 Bostadsförsörjningsstrategi 
Kommunfullmäktige§ 26, 2016-02-29 Särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 57, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 170



Bilaga Ks Au§ 270 2016-10-03 

\ ~ 1:.:1 Tingsryds 
_,, ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 /2 

usterare 

§ 57 

Särskilda ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/361 099 

Beslut 

1. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilda 

ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB enligt protokollsbilaga 

.... ; 

2. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

Tingsrydsbostäder AB att fastställa det särskilda ägardirektivet på 

. extra bolagsstämma. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Daniel Gustafsson, tjänsteslaivelse 2016-09-26, 
Särskilda ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 171



Bilaga TIKAB § 57 2016-09-27 

~Tingsryds 
\:.!:I kommun 

Kommunledningsfö rvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-09-26 

Till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt styrelsen i TIK.AB 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 

Förslag till beslut 

1(1) 

l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB enligt proto
kollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa det särskilda ägardirekti
vet på extra bolagsstämma. 

Beskrivning av ärendet 
Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB fastställdes av komnnmfullmäktige 2016-02-29 
§26 och av bolagsstämman 2016-04-30. I det fastställda ägardirektivet anges att "bolaget ska 
stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i olika for
mer, både i egen regi och via externa aktörer. Minst 150 bostäder ska tillskapas i kommunen till 
år 2020." 

I kommunens bostadsförsörjningsstrategi som fastställdes 2016-06-20 §130 samt kommunöver
gripande mål i förslag till budget 2017 ändrades målet från 150 bostäder till 100 bostäder. Såle
des behöver det särskilda ägardirektivet för Tingsrydsbostäder AB justeras, så att överensstäm
melse nås mellan de olika styrdokumenten. 

Förslag till reviderat särskilt ägardirektiv redovisas i bilaga, där siffran 15 0 bostäder har ändrats 
till 100 bostäder. Inga ändringar har gjorts i förslaget. 

.Det särskilda ägardirektivet ska efter fullmäktiges fastställande även fastställas av bolagsstäm
man. Det är TIK.AB som utser ombud till stämma i Tingsrydsbostäder AB. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
KF 2016-06-20 §130 Bostadsförsörjningsstrategi 
KF 2016-02-29 §26 Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, Tingsryds kommunföretag AB, Tingsrydsbostäder AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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I.J.. 
Dokumenttyp 
Ägardirektiv 

Dokumentansvarig Fastställd .,,.... 
Kanslichef KF 2016-02-29 §26 .-,,,, 

Version Senast reviderad Diarienummer 
2 2016-xx-xx 2015/573 099 

Särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-xx-xx §xx 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds bostäder AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom 
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställda av Tingsryds kommun 
i kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § xx. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer :fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer 
i kommunen. 

1. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål 

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

• verka för att Tingsryd ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva 
näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda 
hyresbostäder i kommunens större tätorter 

c:, stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i 
olika former, i både egen regi och via externa aktörer. Minst 100 bostäder ska 
tillskapas i kommunen till år 2020. 

• anpassa fastighetsbeståndet till och basera investerings beslut på långsiktig efterfrågan 
av bostäder samt genom avyttring möjliggöra finansering av nybyggnation av bostäder 
för att tillgodose efterfrågan 

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

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

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

• 

• 

0 

tillsammans med hyresgästerna medverka till energieffektivisering i det samlade 
fastighets beståndet 

verka för att öka tillgången till fiberbredband i bolagets hyres bostäder i enlighet med 
kommunens bredbandsstrategi 

arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på 
bostadsmarknaden, bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar samt 
vara en aktiv aktör i kommunens integrationsarbete 

12. 
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e arbeta aktivt för att behovet av bostäder ska kunna tillgodoses för dels kommunens 
verksamheter och dels övriga behov av kommunalt intresse, såsom t ex 
gymnasieskola, integration, äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt näringsliv. Behov kan tillgodoses i egen eller extern regi. 

11 arbeta aktivt för att möjliggöra övertagande av verksamheten i stiftelsen 
Tingsrydsbostäder samt avveckla stiftelsen 

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

Så länge verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder gäller ovanstående uppdrag 
den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning till 
kommunstyrelsen i anslutning till årsredovisningen. 

2. Köp och försäljning av fastigheter 

2.1 Bolagets fastighetsportfölj 

Förvärv och försäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. Bolaget kan utan 
godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt 10% av 
fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda värden). Beslut om 
försäljning av strategiska fastigheter ska alltid godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget kan självt besluta om förvärv/nybyggnation av fastigheter till en volym uppgående till 
5% av det befintliga fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på:bokförda 
värden). Förvärv därutöver ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska via Tikab anmäla försäljning och förvärv av fastigheter som inte kräver 
kommunfullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen. 

Bolaget ska anta riktlinjer för försäljning av fastigheter där konkurrensutsättning säkerställs. 

2.2 Värdering av bolagets fastigheter 

Bolaget ska regelbundet genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslutet. 

3. Investeringar, lån och kommunal borgen 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 
kommunkoncernen. Så länge verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder ses 
låneskulden i detta sammanhang som den samlade låneskulden i stiftelsen och bolaget. 

Bolaget ska vid investerings beslut eftersträva en egenfmansiering ( d v s egna medel, ej lån) 
om minst 20%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 
(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). 

/J... 
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4. långsiktig avkastning och soliditet 

Bolagets långsiktiga fmansiella mål ska understödja god lönsamhet, fmansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 

• Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4%. 

• Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 15% beräknat på bolagets totala kapital. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 

Definitioner: 
Direktavkastning = bolagets driftnetto ( exklusive administration) i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. 
Soliditet= bolagets egna kapital Gusterat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 
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~'fingsryds 
~aommun 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (55) 

2016-06-20 

§ 130 

Hållbar ekonomi 6.1 Skapa fler bostäder ~ strategi 
Dlll' 2014/119 041 . 

Kommunfullmäkiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer bostadsförsörjningsstrategi med följ ande 
ändringar i de strategiska prioriteringarna 2016-2020: 

1. Målet ska vara 100 bostäder till 2020. 

2. Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med 
långsiktigt hållbm· efter:frågan. 

3. I konsekvens med detta stryker kommunfullmäktige formuleringarna: 

Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med goda 
kommunik:ationsmöjligheter. 

Bostadsplane1'ingen ska fokusera på områden som fu· belägna i 
huvudkommunikationsstråk. 

Beskrivning av ä1•endet 

Utredning Hållbar ekonomi 6.1 Skapa fler bostäder - strategi redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 6.1 Skapa fler bostäder - strategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 
Kommunstyrelsen§ 138, 2016-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Louise Bemdtsson (C) tilläggsyrkar att :fullm.äk:tige i 
bostadsförsörjningsstrategm stryker formuleringarna: 

Bostäder ooh bostadsområden ska lokaliseras till platser med goda 
kommunikationsmöjligheter. 

C\ 
~ 
J 

Bostadsplanei'ingen ska fokusera på områden som är belägna i 

~ h;dkonununikatlonssträk 

Justerare V Utctragsbesty1·ka11d.e 

1 uN 

lir 
I 
I 
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r:i:l Tingsryds 
~.1{orumun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

§ 130 forts. Dnr 2014/119 041 

Mikael J eansson (S) yrkar på ajournering. 

Sammanträdet ajourneras och återupptas. 

32 (55) 

Mikael Jeansson (S) instän1111.e1· med Britt~Louise Berndtssons (C) yrkande. 

Justerare 

Beslutet sldck.as till 
Santliällsbyggnadsnfunnden 

,, Tingsryds bostäder yrt'., 
l 

P~- r Ut ·ags est:yr an e 

/2 
=--l 

I 

I 
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I~ 
G:lTuigscyds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

/l .. 
--1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (51) f 

§ 26 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirnktiv för 
T:ings1ydsbostäder AB enligt protokollsbilaga. 

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

Reservation 

Blitt-Louise Bemdtsson (C), JohanKarlson (C), Lars Nilsson (C) oohEva 
Hagelberg (C) reserverar sig till föimån för Britt-Louise Bemdtssons (C) 

yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredn:ingsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag, 
redovisas särskilt ägarcfuektiv för Tingsryds bostäder AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfa1k, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .1 styrning av bolag - sty:rdokument för kommooens 
bolag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 37, 2016-02-01 
Kommunstyrelsen§ 21, 2016-02-15 
Kommunstyrelsen§ 29, 2016-02-15 

Förslag till beslut på samman-trädet 

Barbro Svensson (S) yikar med instämmande av Magnus Carlberg (S) och 
Pai:dck Ståblgren (lv.Q bjfall till kommunstyrelsens förslag. 

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

\jj/, I Jv . 
Detta ägardirektiv kan ENBART omfatta bolaget. Ska detta träda i kraft, bör 

• 
1 

det vara formulerat enligt gällande lagar. 

J/1 
Justerate \J Ut rags es · an e 
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l;t 
~Tillm,ryds 
\:!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (51) 

I 
? 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare 

~l 

§ 26 fo1ts. Dm 2015/573 099 

Rent allmänt bör ko:tnmunenryspektera styrelsens ansvar och i ägardirektiv 
ange mål som är möjliga att uppnå. I annat fall bfä ägardirektiven utan 
verkan. 

1.Första punkten under uppdrag är fulltiillräck:lig och andra punkten strider 
till viss del mot den första. 

Tredje punkten fcirstår vi inte fonnuleringen i egen :regi och "externa aktörer". 
Tingsrydsbostäder kan enbart styra över egen regi. 

Aktiebolaget har inte resurser att bygga 15 0 bostäder till 2020. 

Fj ätde punkten . .Aktiebolaget har inte möjlighet att sälja fastigheter i denna 
omfattning, då dessa till stor del ät nybyggda och. det tar ca 15 år att få vinst. 

Tionde punkten. Ingen kan "fä" bostäder. Vi tillhandahåller bostäder på 
maiknadsm.ässiga viJ.Th::or och. med trygghet för våra hyresgäster och :pel'sonal. 
Sam.arbete :finns med socialförvaltningen både kring att socialförvaltningen 
står för eventuella sociala kontrakt och. :inför eventuell avhysning av 
hyresgäst. 

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

S1ut1dämmens första mening ät olaglig, vilket lrnmmer att stjälpa hela 
dokumentet. 

3.Investeringar, lån ochko:mmunal borgen. Åvenhät hänvisas till stiftelsen 
Kommunhus, vilket gör dokumentet olagligt. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varan.dra och finne1· att 
kommunfu1Im.älctige beslutar att bifalla Barbro Svenssons (S) -yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmälrtige godkänner följande :propositionsordning: 

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

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

' &?_ t/ 
Utctragsbestyl:kande 
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Kommunfullmäktige 

Juste.rare 

J!(.z 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (51) 

2016-02-29 

§ 26forts. Dnr 2015/573 099 

Med 25 j a:-röster mot 5 nej-röster beslutat kommu:n:fu.11mäktige i enlii?)let med 
Bai-bro Svenssons (S) yrkande. 7 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
T:ingsrydsbostäder AB 
Tingsryds kommunföretag AB 

Ut rags estyr an e 
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Ärende nr 13 

Ägartillskott och bolagsordningar 
i Tingsryds Kommunföretag AB och 
Tingsrydsbostäder AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

,~ 
~ 

Justerare 

§ 271 

ÄgartiHskott och bolagsordningar i Tingsryds 
Kommunföretag AB och Tingsrydsbosfäder AB 
Dnr 2016/362 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för Tingsryds 
kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB enligt 
protokollsbilagor. 

2. Fullmäktige godkänner att nyemission genomförs i Tingsryds 
kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB. 

3. Tingsryds kommun tecknar aktier om 20 mkr i nyemission för 
Tingsryds kommunföretag AB. 

4. Kommunfullmäktiges ordförande Britta Lunden (med vice 
ordförande Kenneth Görtz som ersättare) utses att som kommunens 
ägarrepresentant vid extra stämma i bolaget godkänna ändring i 
bolagsordning, beslut om nyemission samt teckna emission av nya 
aktier. 

5. Fullmäktige uppdrar till Tingsryds kommunföretag AB att teckna 
aktier om 20 mkr i nyemission för Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Nyemission om 20 mkr föreslås i Tingsrydsbostäder i syfte att stärka 
bolagets förmåga att följa och förverkliga ägardirektivens mål om fler 
bostäder i kommunen. Ägartillskottet föreslås komma från kommunen med 
finansiering genom det tillfälliga stöd som erhölls från regeringen 
i slutet av 2015. Då Tingsrydsbostäder AB ägs av moderbolaget Tingsryds 
kommunföretag AB (TIKAB) föreslås kommunen teckna aktier i 
nyemission i TIKAB, som i sin tur tecknar aktier i motsvarande nyemission 
i Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-09-28 
Tingsryds Kommunföretag§ 58, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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/ 

Bilaga Ks Au§ 271 2016-10-03 

~Tmgs:ryds 
~ kommun 

SA.l\1MANTRÄDESPROTOKOLL 7(11) / 3 
~ 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

Justerare 

§ 58 

Information om ägartillskott och bolagsordningar i 
Tingsryds kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/362 099 

Beslut 

Styrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
t.::b-\,.., ,c\ 

Ekonomichefl3avid: Gustafsson redogör för planerat ägartillskott och 
ändringar i bolagsordningar som följd av nyemission i Tingsrydsbostäder 

/) 
.A. J ./ 

I Otcfragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRlVELSE 

2016-09-28 

Till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Styrelsen Tingsryds kommunföretag AB 
Styrelsen Tingsrydsbostäder AB 

Ägartillskott till Tingsrydsbostäder AB 

Förslag till beslut 

1(1) 

1. Fullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB och 
Tingsrydsbostäder AB enligt protokollsbilagor. 

2. Fullmäktige godkänner att nyemission genomförs i Tingsryds kommunföretag AB och Tings
ryds bostäder AB. 

3. Tingsryds kommun tecknar aktier om 20 mkr i nyemission för Tingsryds kommunföretag 
AB. 

4. Kommunfullmäktiges ordförande Britta Lunden (med vice ordförande Kenneth Görtz som 
ersättare) utses att som kommunens ägarrepresentant vid extra stämma i bolaget godkänna änd
ring i bolagsordning, beslut om nyemission samt teckna emission av nya aktier. 

5. Fullmäktige uppdrar till Tingsryds kommunföretag AB att teckna aktier om 20 mkr i nye
mission för Tingsrydsbostäder AB. 

Sammanfattning 
Nyemission om 20 mkr föreslås i Tingsrydsbostäder i syfte att stärka bolagets förmåga att följa 
och förverkliga ägardirektivens mål om fler bostäder i kommunen. Ägartillskottet föreslås 
komma från kommunen med finansiering genom det tillfälliga stöd som erhölls från regeringen 
i slutet av 2015. Då Tingsryds bostäder AB ägs av moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB 
(TIKAB) föreslås kommunen teckna aktier i nyemission i TIKAB, som i sin tur tecknar aktier i 
motsvarande nyemission i Tingsryds bostäder AB. 

Uppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-18 § 18 att uppdra åt kommunledningsför
valtningen att i samråd med VD för Tingsrydsbostäder AB ta fram förslag till hur regeringens 
extramedel kan användas för att tillskapa fler bostäder i Tingsryds kommun. Då frågan hänger 
nära samman med kommunens budget, kommunkoncernens totala låneskuld och bolagens af
färsplaner har den under året diskuterats och beretts i bl a ägardialogen mellan moderbolaget 
och dotterbolagen. 

Utifrån ägardialogen har ägartillskott om 20 mkr lagts in som en förutsättning i Tingsryds bostä
der AB:s förslag till affärsplan 2016-2020 som ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober. 

Denna tjänsteskrivelse är följaktligen imiktad på frågan om hur ett ägartillskott bör göras. 
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Tillfälligt stöd från regeringen 
Kommunsektorn erhöll i december 2015 tillfälligt stöd från regeringen med anledning av flyk
tingsituationen. Stödet klassificeras som ett generellt statsbidrag till kommunerna och får an
vändas under 2015-2016. För Tingsryds kommun uppgick stödet till 23,5 mkr, varav 1,8 mkr 
redovisades som intäkt i 2015 års bokslut i enlighet med anvisningar från Rådet för kommunal 
redovisning. Resterande del, 21,7 mkr, redovisas som intäkt i 2016 års resultaträkning. Posten 
ingår inte i budgeten för 2016, utan utgör således en intäkt utöver budget. 

Behov av bostäder 
Inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi fastställde kommunfullmäktige 2016-06-20 §130 en 
bostadsförsörjningsstrategi. I denna anges bl a som mål att sammanlagt 100 bostäder ska till
skapas i kommunen till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa aktörer. Mot
svarande mål har även tagits upp som kommunövergripande mål i 2017 års budgetförslag samt i 
ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB. 

Bakgrunden till målen i bostadsförsörjningsstrategin är ett ökat behov av bostäder i kommunen 
under senare år. Tingsryds bostäder redovisade följande lägenhetsstatistik till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-09-19. Statistiken togs ut 2016-09-08 och avser således Tingsryds bostäders 
lägenhetsinnehav och bostadskö. 

Område Lediga Kö Totalt antal 
lägenheter 

Tingsryd 0 223 505 
Ryd 11 37 188 
Urshult 3 16 128 
Linneryd 3 11 69 
Väckelsång 0 30 80 
Rävemåla 0 2 62 
Älmeboda 0 0 8 
Konga 0 1 57 
Summa områden 17 320 1097 
Övrig:kö* 109 
Summa bostadskö 429 

* ej angivit önskat område 

Ägartillskott 

Allmänt om ägartillskott 
Tingsrydsbostäder AB ägs till 100% av moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB (TIK.AB), 
som i sin tur ägs till 100% av Tingsryds kommun. Kommunens ägartillskott bör därför ges till 
TIKAB, som sin tur gör motsvarande ägartillskott till Tingsrydsbostäder AB. 

Det tänkta ägartillskottet föreslås bli 20 mkr, vilket motsvarar huvuddelen av de extra medel 
som erhållits från regeringen i december 2015. 

Utifrån bl a EU :s statsstödsregler och allbolagen är det viktigt att det finns tydliga avkastnings
krav från ägaren. För Tingsrydsbostäder AB gäller avkastningskrav i enlighet med fastställt 
särskilt ägardirektiv (direktavkastning 4%). 

I ägardirektiven för Tingsryds bostäder AB anges även att egen.finansieringen av investeringar 
ska vara minst 20%. Det tillförda kapitalet kan således utgöra egenfinansiering och kompletteras 
med nyupplåning. Tillåten nivå för låneskuld styrs i affärsplanen och borgensram, som båda 
årligen ska godkännas av kommunfullmäktige. Till grund för fullmäktiges beslut ska ligga en 
sammanvägning och styrning av hela kommunkoncernens investering- och lånenivå utifrån 
fullmäktiges långsiktiga finansiella mål i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
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Form för ägartillskott 
Ägartillskott kan genomföras på olika sätt. Utifrån förutsättningarna i det här fallet har främst 
alternativen nyemission respektive ovillkorat aktieägartillskott varit aktuella att titta närmare på. 
Nyemission innebär att aktiekapitalet i bolaget ökas genom att fler aktier ges ut, medan ett 
ovillkorat aktieägartillskott innebär ett tillskott till bolagets fria egna kapital utan krav på återbe
talning. 

Nyemission innebär ett mer komplicerat förfarande avseende beslut och administration jämfört 
med ovillkorat aktieägartillskott. På grund av den s k begränsningsregeln för värdeöverföringar 
har dock slutsatsen blivit att ägartillskottet bör göras genom nyemission. Bestämmelser om be
gränsningsregeln finns i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsak:tiebolag ( allbolagen) och 
innebär en begränsning av värdeöverföringar som t ex vinstutdelning eller koncernbidrag. Re
geln innebär att värdeöverföringar från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag, med vissa undantag, 
under ett år inte får överstiga ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan plus 
en procentenhet räknat på det kapital som ägaren skjutit till i bolaget som betalning för ak:tier1

• I 
tillskjutet kapital får aktieägartillskott inte medräknas. Utifrån ägarens (kommunens) perspektiv 
bör således nyemission föredras före aktieägartillskott för att möjliggöra framtida värdeöverfö
ringar, t ex utdelning och koncernbidrag, baserat på det tillskjutna kapitalet. 

Redovisning av ägartillskott 
I ett redovisningsperspektiv innebär denna typ av tillskott att posten redovisas på balansräkning
en hos både ägare och mottagare, d v s resultaträkningen påverkas inte hos någon av parterna. 
Hos ägaren blir posten en finansiell tillgång och hos mottagaren en del av eget kapital. Vid ny
emission ökar bolagets aktiekapital, vilket innebär att bolagets bundna egna kapital ökar. Hos 
kommunen liknar ägartillskottet redovisningsmässigt en vanlig investering, d v s minskade 
likvida medel och en ökad tillgång. Resultaträkningen påverkas inte. Det extra stödet från rege
ringen redovisas som en intäkt och ger därför ett överskott mot budgeten i resultaträkningen. 

Eventuella nedskrivnz'ngsbehov 
Nybyggnation av bostäder innebär alltid att en viss risk finns för att behov av redovisningsmäss
ig nedskrivning av fastighetens värde uppstår om full uthyrning inte uppnås. Det går således inte 
helt utesluta sådana nedskrivningar i Tingsryds bostäder i framtiden. En nedskrivning belastar 
bolagets resultaträkning och egna kapital. Om nedskrivning av enskild fastighet i Tingsryds bo
städer skulle bli aktuell, så skulle även nedskrivningsbehovet av tillgångsposten aktier behöva 
prövas i TIKAB:s balansräkning. Här är det dockhela Tingsrydsbostäder AB som skulle värde
ras, inte den enskilda fastigheten. På motsvarande sätt skulle kommunen, om nedskrivning 
skulle genomföras i TIK.AB, behöva pröva nedskrivningsbehovet av tillgångsposten aktier i 
TIK.AB i kommunens balansräkning. 

Det kan konstateras att Tingsryds bostäder hittills inte behövt göra någon nedskrivning av ny
byggda fastigheter och sannolikheten för att så ska behöva ske och samtidigt ge nedskrivnings
behov även i TIK.AB och kommunen måste sammantaget bedömas som relativt liten. 

Tingsrydsbostäder AB 

Bolagets finansiella ställning och ägardirektiv 
Tingsrydsbostäder AB bildades 2012 i samband med koncernbildning för kommunens bolag. 
Vid bolagets bildande sattes aktiekapitalet till 50 tkr och bolaget hade sitt första verksamhetsår 
2012 en soliditet på mycket låga 1,6%. Vid koncernbildandet var avsikten att bolaget framöver 
skulle tillföras kapital genom överföring av verksamhet/fastigheter från stiftelsen och därigenom 
stärka bolagets egna kapital och soliditet. Då detta av olika anledningar ännu ej kunnat genom
föras som planerat har bolaget sedan dess bildande haft mycket små ekonomiska marginaler. 
Vissa förstärkningar av det egna kapitalet har dock skett. Aktiekapitalet (bundet eget kapital) 

1 Värdeöverföringarna f'ar dock inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående år. 
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har förstärkts med 2 950 tkr år 2015 genom kvittningsemission som en följd av överlåtelse av 
fastigheten Nestorn 1 (f d äldreboendet Tingsgården) från kommunen till Tingsrydsbostäder 
AB. Även det fria egna kapitalet i bolaget har förstärkts, främst genom reavinst vid försäljning 
av fastighet 2013. Det totala egna kapitalet uppgår nu till 7 132 tkr, vilket ger en soliditet på ca 
13% 

Sammantaget kan dock konstateras att Tingsryds bostäder AB än så länge är ett förhållandevis 
litet bolag med begränsade finansiella resurser och att ägartillskott därför mer eller mindre är en 
förutsättning för att bolaget kunna följa och förverkliga ägardirektiven om fler bostäder i kom
munen. Det tillskjutna kapitalet planeras att användas som delfinansiering av investeringar uti
från ägardirektivens krav om minst 20% egenfinansiering, medan övrig finansiering av nybygg
nationerna planeras att ske med nyupplåning. Ramarna för bolagets investeringar och låneskuld 
anges i bolagets affärsplan, vilken ska godkännas av kommlmfullmäktige. I ägardirektiven finns 
tydliga avkastningskrav på de investeringar som görs i bolaget. 

Ägartillskott - syfte och effekter i bolaget 
Syftet med ett ägartillskott är att möjliggöra expansion för Tingsrydsbostäder AB utifrån gäl
lande ägardirektiv och kommlillövergripande mål om fler bostäder i kommunen samt ägardirek
tivens ekonomiska krav på avkastning och soliditet. Ägartillskottet ska användas till att skapa 
bostäder i syfte att möta rådande efterfrågan och därigenom skapa omflyttningar i befintliga 
bostads bestånd för att på så sätt frigöra bostäder för olika målgrupper i samhället. 

I nedanstående tabell beskrivs konsekvenserna av ägartillskottet i bolagets balansräkning. 

Tkr 2014-12-31 2015-12-31 2015-08-31 Nyemission Efter 
n emission 

Aktiekapital 50 3 000 3 000 20 000 23 000 
(bundet EK) 

Balanserad vinst 3601 4009 4132 4132 
(fritt EK) 
Summa EK 3 651 7 009 7132 20 000 27132 

Balansomslutning 43 518 52464 56 478 20 000 76478 

Soliditet 8,9% 14,1% 13,3% 36,0% 

Det kan konstateras att nyemissionen innebär en förhållandevis kraftig förstärkning av bolagets 
egna kapital och soliditet. I takt med att bolaget genomför investeringar enligt ägardirektiv och 
affärsplan kommer soliditeten dock successivt att sjunka. Enligt ägardirektiven ska soliditeten 
långsiktigt uppgå till minst 15%. 

Bolagets låneskuld uppgår till 44 mkrper 2016-08-31, vilket innebär en ökning med 5 mkr se
dan årsskiftet. Inom ramen för redan beviljade borgensramar är nyupplåning av ytterligare 8 
mkr planerad under 2016 eller 2017. En ny borgensram för 2017, som är baserad på bolagets 
a:ffärsplan för de kommande åren, kommer att fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016 
i samband med att bolagets affärsplan ska godkännas. 
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Nyemission 

Förfarande vid nyemission 
Beslut om nyemission fattas av bolagsstämman i Tingsryds kommunföretag AB respektive 
Tingsrydsbostäder AB. Före dess måste, i enlighet med gällande ägardirektiv, emissionerna ha 
godkänts av kommunfullmäktige. 

Respektive styrelse ska lämna förslag om nyemission till bolagsstämman. Styrelsens förslag ska 
innehålla uppgift om: 

e Beloppet som aktiekapitalet ska öka med 
" Antalet aktier som ska ges ut 
e Teckningskursen per aktie 
" När aktieteckningen ska ske eller att teckning sker genom betalning 
• Vem eller vilka som har rätt att teckna aktierna 
• När aktierna ska betalas 
• Från vilken tidpunkt ( det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning 

Förslag till beslut om nyemission för respektive bolagsstyrelse redovisas i bilaga 1 och 2. 

Extra bolagsstämmor måste således hållas för .att fatta beslut om nyemissionen. Fullmäktige 
utser kommunens ombud till Tingsryds kommunföretag AB:s stämma och Tingsryds kommun
företag AB utser ombud till Tingsryds bostäder AB:s stämma. 

Nyemission ska anmälas till Bolagsverket. 

Aktiekapital och antal aktier 
Föreslaget belopp för nyemission är som tidigare nämnts 20 mkr. Antal nya aktier och teck
ningskurs i respektive bolag föreslås enligt nedan. Aktierna i Tingsryds kommunföretag AB 
tecknas av Tingsryds kommun och aktierna i Tingsrydsbostäder AB tecknas av Tingsryds 
kommunföretag AB. 

Tingsryds kommunföretag AB 
Antal aktier (Tingsryds kommun) 
Nominellt värde, kr 
Aktiekapital, kr 

Tingsrydsbostäder AB 
Antal aktier (TIKAB) 
Nominellt värde, kr 
Aktiekapital, kr 

Bolagsordning 

Andring av bolagsordning 

Före 
nyemission 

4232 
1 000 

4 232 000 

3 000 
1 000 

3 000 000 

Nyemission 

20 000 
1 000 

20 000 000 

20 000 
1 000 

20 000 000 

Efter 
Nyemission 

24·232 
1000 

24 232 000 

23 000 
1 000 

23 000 000 

I bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB anges att aktiekapitalet ska vara högst 
16 928 000 kr och att max.antalet aktier är 16 928 st. I bolagsordning för Tingsryds bostäder AB 
är motsvarande begränsningar högst 12 000 000 kr i aktiekapital och 12 000 aktier. I båda fallen 
måste således ändring av bolagsordning genomföras av respektive bolagsstämma. Före dess 
måste, i enlighet med gällande ägardirektiv, de nya bolagsordningarna ha godkänts av kommun
fullmäktige. 

Förslag till ändrad bolagsordning för respektive bolag redovisas i bilaga 3 och 4. Inga andra 
ändringar än aktiekapital (§6) och antal aktier (§7) har gjorts i förslagen. 
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De extra bolagsstämmor som fattar beslut om nyemission ska således även fatta beslut om änd
rade bolagsordningar. 

Ändrad bolagsordning ska amnälas till Bolagsverket. 

Beslutsgång/tidsplan 

3 akt 
17 akt 

17 akt 
17 akt 

31 akt 
7nov 
7nov 

Ärendets beredning 

Ksau 
Kommunstyrelsen 

Styrelsemöte TIKAB 
Styrelsemöte Tingsrydsbostäder AB 

Fullmäktige 
Extra bolagsstämma TIKAB 
Extra bolagsstämma Tingsryds bostäder AB 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-0l-18 §18 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tingsryds kommunföretag AB 
Tingsrydsbostäder AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Styrelsens förslag avseende nyemission i Tingsryds kommunföretag AB 
samt ändring av bolagsordning 

För att möjliggöra tecknande av aktier i nyemission i dotterbolaget Tingsrydsbostäder AB 

behöver motsvarande nyemission genomföras i Tingsryds kommunföretag AB. Styrelsen 

föreslår därför nyemission i enligt nedan. 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta: 

l. Bolagets nuvarande aktiekapital (4 232 000 kronor) ska ökas med 20 000 000 kronor 
till 24 232 000 kronor genom nyemission. 

2. Bolaget ska utge 20 000 aktier. 

3. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 1 000 kr. 

4. De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommun vid extra bolagsstämma den 7 
november 2016. 

5. Betalning av aktierna ska göras kontant på särskilt angivet bankkonto senast 3 O dagar 
efter det att bolagsstämman fattat beslut om emissionen. 

6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande 
räkenskapsår. 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom bolaget behöver bolaget justera sin 

bolagsordning vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna: 

6§ Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 24 232 000 kronor och högst 96 928 000 kronor. 

7§ Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 24 232 aktier och högst 96 928 aktier. 

Besluten förutsätter för sin verkställighet godkännande av kommlmfullmäktige i Tingsryds 

kommun, varför kommunstyrelsen föreslås beslut i enlighet med ovanstående förslag och 

förelägga detsamma till kommunfullmäktige för beslut den 31 oktober 2016. 

Tingsryd xx. xxxxx 2016 

Tingsryds kommunföretag AB 

Barbro Svensson 

Ordförande 

Mikael Andersson 

Anna Johansson 

Åke Gummesson 

Inge Strandberg 

Laila J eppsson 

Verkställande direktör 
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Styrelsens förslag avseende nyemission i Tingsrydsbostäder AB 

samt ändring av bolagsordning 

För att möjliggöra expansion och investeringar i bolaget i syfte att uppnå ägardirektiv om fler 

bostäder i kommunen inom ramen för ägardirektivens finansiella krav föreslår styrelsen 

nyemission enligt nedan. 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta: 

1. Bolagets nuvarande aktiekapital (3 000 000 kronor) ska ökas med 20 000 000 kronor 
till 23 000 000 kronor genom nyemission. 

2. Bolaget ska utge 20 000 aktier. 

3. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 1 000 kr. 

4. De nya aktierna tecknas av Tingsryds kommunföretag AB vid extra bolagsstämma den 
7 november 2016. 

5. Betalning av aktierna ska göras kontant på särskilt angivet bankkonto senast 30 dagar 
efter det att bolagsstämman fattat beslut om emissionen. 

6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande 
räkenskapsår. 

För att möjliggöra förstärkning av aktiekapitalet inom bolaget behöver bolaget justera sin 

bolagsordning vad avser storleken på aktiekapitalet samt antalet aktier. 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fastställa följande lydelse i sjätte och sjunde 

paragraferna: 

6§ Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor. 

7§ Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 23 000 aktier och högst 92 000 aktier. 

Besluten förutsätter för sin verkställighet godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 

kommun, varför kommunstyrelsen föreslås beslut i enlighet med ovanstående förslag och 

förelägga detsamma till kommunfullmäktige för beslut den 31 oktober 2016. 

Tingsryd xx xxxxx 2016 

Tingsrydsbostäder AB 

Patrick Ståhlgren 
Ordförande 

Lennart Karlsson 

Britt-Louise Berndtsson 

Tomas Blomster 

Gunnar Fransson 

Peråke Janen 
Verkställande direktör 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Kommunföretag AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 20lx-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Tingsryds Kommunföretag AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Tingsryds kommun. 

§ 4Ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna utöva ägaransvaret i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i 
syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala 
bolagen i kommunens tillväxt. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 24 232 000 kronor och högst 96 928 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 24 232 aktier och högst 96 928 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
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§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt ( e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer ( det år så ska ske) 
12. Val av revisor ( det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets finna. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommlm äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens 
förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor. 
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§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av komm1mfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för 
Tingsrydsbostäder AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx:-xx:, §xx: 
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Tingsrydsbostäder AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Tingsryds kommun förvärva, bebygga, 
förädla, äga, försälja och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål som 
upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra 
anläggningar. 

§ 4Ändamål 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings
princip främja bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun genom att tillhandahålla goda 
bostäder och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar. För 
ändamålet ska bolaget erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är-av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 23 000 aktier och högst 92 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och :från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt ( e-post) eller genom brev med posten till 
ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sanunankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer ( det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 
löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
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§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Ärende nr 14 

Godkännande av 
Tingsryds Energi AB:s ägartillskott 
till Wexnet AB 

203



... 
I 
; 

1 

r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 272 

Godkännande av Tingsryds Energi AB:s ägartillskott till 
WexnetAB 
Dnr 2016/363 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner att Tingsryds Energi AB lämnar 
ägartillskott till Wexnet AB om max 15 miljoner kr till och med år 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens bredbandsverksamhet drivs genom Wexnet AB, som är ett 
gemensamt bolag för Tingsryd, Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner. 
Tingsryds ägarandel i bolaget uppgår till knappt 8 % och det är TEAB som 
är innehavare av aktierna i W exnet. TEAB ägs i sin tur till 100 % av 
moderbolaget TIKAB, som i sin tur ägs till 100 % av Tingsryds kommun. 

Kommunfullmäktige har i bredbandsstrategi (KF 2016-06-20 § 134) antagit 
målet att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag i kommunen ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (i enlighet med det nationella 
målet). Samma mål har fastställts i ägardirektiv för Tingsryds Energi AB 
(TEAB), affärsplan/budget 2016 för Wexnet AB samt som 
kommunövergripande mål i kommunens budget för 2017. 

Wexnet AB har under våren 2016 tagit fram ett förslag till fortsatt 
utbyggnad av bredbandsstamnätet på landsbygden i syfte att arbeta mot det 
antagna målet om 90 %. Enligt aktieägaravtal som tecknades mellan 
ägarkommunerna vid bolagets bildande ska bolaget genomföra denna typ av 
investeringar endast om ägaren säkerställer finansieringen och tillskjuter ett 
ovillkorat aktieägartillskott som medför att normal avkastning för 
investeringen kan förväntas. 

Frågan om finansiering av ägartillskotten har under årets beretts i ägardialog 
mellan moderbolaget TIKAB och dotterbolaget TEAB. TIKAB beslutade 
2016-09-12 § 52 att uppdra till TEAB att arbeta in investeringen för 
bredband i sin affärs- och investeringsplan utan att höja borgensramen. Det 
innebär att TEAB ska finansiera ägartillskotten med egna medel/eget 
kassaflöde, d v s utan nyupplåning eller ägartillskott från kommunen. 
Ägartillskotten till W exnet ska därmed ingå i bolagets affärsplan, som 
behandlas av kommunfullmäktige i separat ärende. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 272 forts. Dnr 2016/363 099 

Enligt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen 
Tingsryds kommunföretag AB (KF 2016-02-29 §24) framgår i punkt 11 att 
bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan lämnande av 
ägartillskott till dotterbolag verkställs. 

Besluts underlag 

Tingsryds Kommunföretag AB§ 59, 2016-09-27 
Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-09-26 

'?r (_J 

I Otdmgsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

l'f 
:;, Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare 

§ 59 

Godkännande att Tingsryds Energi AB lämnar ägartillskott 
till W exnet AB 
Dnr 2016/363 099 

Beslut 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att Tingsryds 

Energi AB lämna ägartillskott till W exnet AB om max 15 mkr till 
och med år 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens bredbandsverksamhet drivs genom Wexnet AB. Kommunens 

bredbandsstrategi innebär att en fortsatt utbyggnad av bredbandet behöver 

fortsätta för att nå målet om 90 % år 2020 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Daniel Gustafsson, tjänsteskrivelse 2016-09-26 
Godkännande att TEAB lämnar ägartillskott till Wexnet AB . 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

' ' , I 
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Bilaga TIKAB § 59 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2016-09-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-09-26 

Till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt styrelsen i TIKAB 

Godkännande att TEAB lämnar ägartillskott till Wexnet AB 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunfullmäktige godkänner att Tingsryds Energi AB lämnar ägartillskott till Wexnet AB 
om max 15 mkr till och med år 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens bredbandsverksamhet drivs genom WexnetAB, som är ett gemensamt bolag för 
Tingsryd, Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner. Tingsryds ägarandel i bolaget uppgår till 
knappt 8% och det är TEAB som är innehavare av aktierna i Wexnet. TEAB ägs i sin tur till 
100% av moderbo~aget TIKAB, som i sin tur ägs till 100% av Tingsryds kommun. 

Kommunfullmäktige har i bredbandsstrategi (KF 2016-06-20 § 134) antagit målet att år 2020 bör 
90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s (i enlighet med det nationella målet). Samma mål har fastställts i ägardirektiv för Tings
ryds Energi AB (TEAB ), affärsplan/budget 2016 för Wexnet AB samt som kommunövergri
pande mål i kommunens budget för 2017. 

Wexnet AB har under våren 2016 tagit fram ett förslag till fortsatt utbyggnad av bredbands
stamnätet på landsbygden i syfte att arbeta mot det antagna målet om 90%. Enligt aktieägaravtal 
som tecknades mellan ägarkommunerna vid bolagets bildande ska bolaget genomföra denna typ 
av investeringar endast om ägaren säkerställer finansieringen och tillskjuter ett ovillkorat ak
tieägartillskott som medför att normal avkastning för investeringen kan förväntas. 

Frågan om finansiering av ägartillskotten har under årets beretts i ägardialog mellan moderbola
get TIKAB och dotterbolaget TEAB. TIKAB beslutade 2016-09-12 §52 att uppdra till TEAB att 
arbeta in investeringen för bredband i sin affärs- och investeringsplan utan att höja borgensra
men. Det innebär att TEAB ska finansiera ägartillskotten med egna medel/eget kassaflöde, d v s 
utan nyupplåning eller ägartillskott från kommunen. Ägartillskotten till Wexnet ska därmed ingå 
i bolagets affärsplan, som behandlas av kommunfullmäktige i separat ärende. 

Enligt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Tingsryds kom
munföretag AB (KF 2016-02-29 §24) framgår i punkt 11 att bolagen ska inhämta kommunfull
mäktiges godkännande innan lämnande av ägartillskott till dotterbolag verkställs. 

1'1 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts i ägardialog mellan TIKAB och TEAB samt handlagts hos Kommunled
ningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

TIK.AB 2016-09-12 §52, bifogas. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, Tingsryds kommunföretag AB, .Tingsryds Energi AB, Wexnet AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2(2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Tingsryds Ko:n:mmnföretag AB 2016-09-12 

Justerare \l 

§ 52 

Finansiering av utbyggnad av stamnät för bredband gällande· 

TEAB 

Bredband är ett av de prioriterade målområden. 
TEAB redogör för konsekvenser av utbyggnad av stam.nätet hos Wexnet 
AB. 

Beslut 

Styrelsen beslutar att uppdra till Tingsryds Energi AB att arbeta in 
investeringen för bredband i sin affå1:s- och investeringsplan utan att höja 
borgensramen. 

Utdragsbestyrlcande 2016-09-13 209
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Tingsryd§ 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 

danlel.gustafsson@tingsryd.se 

Tingsryds Kommunföretag AB 

PM angående finansiering av utbyggnad av stam nät för bredband 

Ärendebeslrrivn:ing 

Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) beslutade 2016-06-28 §44 att ge ekonomichefen i 
uppdrag att tillsammans med VD i Tingsryds Energi AB (IBAB) ta fram ett utökat underlag 
inför beslut om finansiering av utbyggnad av stamnät för bredband hos Wexö.et AB. · · 

Detta PM avser att utgöra ett utökat beslutsunderlag för styrelsen för att ytterligare belysa ett 
antal frågeställningar i ärendet. Skrivelsen innehåller därför inget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun bildade 2013 Wexnet AB tillsammans med Väzjö, Alvesta och Lessebo 
kommuner genom att respektive parts bredbandstillgångar fördes in i det nybildade bolaget. 
Bolagets uppdrag är att bedriva bredbandsverksarnhet på affärsmässig gnmd genom att erbjuda 
kunder it-kommunikation i ett öppet nät genom en väl utbyggd :infrastruktur som gör regionen 
mer attraktiv att bo och bedrivanäringslivsverksamhet i. Tingsryds ägarandel i bolaget uppgår 
till 7,74% och det är kommunens energibolag TEAB som är innehavare av aktierna i Wexnet. 
TEAB ägs i sin tur av moderbolaget TIKAB, vilket ägs av kommunen. 

Fullmäktige har i särskilt ägardirekti.vtill TEAB fastställt: "att bolaget genom sitt ägarskap i 
Wexnet AB aktivt ska verka för en fortsatt utveckling av tillgången till bredband och bredbands
tjänster för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter. Den fortsatta bredbandsutbygg
naden är ett prioriterat fokusområde för kommunen och målet är att år 2020 bör 90 procent av 
alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (i enlighet med det nat
ionella målet)". Samma mål har fastslagits i Bredbandsstrategi för Tingsryds kommun (KF 
2016-06-20 § 134) samt föreslagits som ett kommunövergripande mål inför fullmäktiges beslut 
om budget 2017-2019. Wexnet har i affärsplan/budget för 2016 antagit samma mål. 

Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) statistik från 1 oktober 2015 hade då ca 30% av hushållen 
och ca 45% av arbetsställena/företagen i kommunen tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Till
gången är enligt statistikenhögre i glesbebyggt (48% hushåll och 57% arbetsställen.) än i tätbe
byggt (23% hushåll ocb.27% arbetsställen). 

I samband med bildandet av Wexnet tecknades ett aktieägaravtal mellan ägarna, i vilket bland 
annat reglerades hur framtida investeringar i bredbandsnätet ska hanteras. Det är i normalfallet 
Wexnet som ansvarar för och finansierar utbyggnaden av bre.dbandsnätet inom ramen för bola
gets ändamål och :finansiella resurser. I aktieägaravtalet (pkt 8.4) finns dock inskrivet ett undan
tag för investeringar som inte uppfyller bolagets normala avkastningskrav för investeringar, 
dvs investeringar i stamnätsutbyggnad där förväntade intäkter inom rimlig tid inte bedöms · 
täcka kostnaden för investeringen enligt bolagets avkastningskalky 1 för investeringar. I dessa 
fall ska Wexnet genomföra investeringen endast om ägaren säkerställer :finansieringen och till-
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skjuter ett ovillkorat aktieägartillskott som medför att normal avkastning för investeringen kan 
förväntas. Det är således ägaren/ägarkommun.en som själv, genom beslut om att tillskjuta tnedel 
eller inte, avgör om dessa utbyggnader ska genomföras eller inte. 

Wexnet har under våren 2016 tagit fram ett förslag till fortsatt utbyggnad av stamnätet på lands
bygden i Tingsryds kommun. som enligt aktieägaravtalets finansieringsregel innebär att ak
tieägartillskott om totalt ca 15 nikrunder perioden2016-2020 (dvs ca3 :mkrper år) behöver 
göras för att dessa investeringar ska kunna genomföras. Totalsumman kan bli något lägre om 
utbyggnaden i några fall kan genomföras genom s k samförläggn:ingar. 

I s·amband med diskussion om hur finansiering av utbyggnaden ska göras har olika frågeställ
rungar och alternativ dykt upp. Nedan följer en utökad beslcrivning av :frågestä1hrlngar, alterna
tiv och konsekvenser som diskuterats i ärendet. 

Olika alternativ, frågeställningar och. konsekvenser 

Ägartillskott och redoviming 

Ett ovillkorat aktieägartillskott innebär ~tt aktieägaren tillsk;juter medel till bolaget utan krav på 
återbetaln:ing. Oavsett hur finansieringen av tillskotten sker så är det TEAB som aktieägare som 
bör göra aktieägartillskottet till Wexnet. Det finns sedan olika alternativ för :finansiering av detta 
hos TEAB, te X egnalikvida medel, externa lån eller ägartillskott från moderbolaget och/eller 
kommunen. 

I ett redovisningsperspektiv så innebär denna typ av tillskott att posten redovisas på balansräk:
rringen hos både ägare och mottagare, d v s resultaträkningen påverkas inte hos någon av parter
na. Hos ägaren blir posten en finansiell tillgång och hos mottagaren en del av fritt eget kapital. 

De aktuella invester:ingama som ska göras i Wexnet kan, eftersom de inte uppfyller de normala 
avkastrringskraven, eventuellt innebära att redovisn:ingsmässiga nedskrivnings behov uppstår i 
Wexn.et om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet på tillgången. Alternativt kanske 
hela eller del av :investeringen kostuadsförs direkt. I båda fallen belastas i så fäll resultaträk
ningen i Wexn.et, d v s resultatet försämras. Detta m.inskar i sin tur det egna kapitalet i bolaget 
(allt annat oförändrat). Det behöver dock inte innebära att bolaget totalt sett går med förlust, då 
resultatet för verksamheten i övrigt kan överstiga nedskrivningsbehoven. I så fall minskar :inte 
det egnakapitalet i bolaget. 

Även IBAB :s tillgångspost på balansräkningen avseende aktier och andelar i Wexnet ( där ägar
tillskotten bokförs) ska värderas årligen i bokslut så att det bokförda värdet inte överstiger det 
verkliga värdet. Här där det dockhela bolaget Wexnet som ska värderas, till skillnad mot WffX:
net som måste värdera varje tillgång, dvs varje investering, för sig. Teoretiskt sett så kan såle
des nedskrivningsbeb.ov med negativ resultatpåverkan uppstå även i TEAB, dock bör sannolik
heten för detta vara ganska liten då de aktuella investeringarna utgör en förhållandevis liten 
andel av Wexnets totala verksamhet. 

TEA.B finansiering med egna medel 

Ett av alternativen som diskuterats för :finansiering av aktieägartillskotten är att TEAB :finansie
rar dessa med egna likvida medel. TEAB genererar, sett till boksluten för 2014 och 2015, årlig
en likvida medel/kassaflöde om ca 7-8 mkr per år ( avskrivningar 4 mkr +resultatföre boksluts
dispositioner 9a 3-4 mkr1

). Dessa likvida medel utgö1' således årligt utrymme för bolaget fört ex 
investeringar, amorteringar eller sparande. In.om ramen för detta utrymme skulle sl;'tledes ak
tieägar.tillskott om ·ca 3 mkr årligen kunna rymmas och ändå ge utrymme för egna :inv~ster:ingat 

1 En dcll av utrymmtlt skapas av anslutningsavgifter för fjättvätmtl (0,3 :mkr åt 2015 och 1, 7 nikr år 2016) 
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eller amorteringar i TEAB ( dock i mindre omfattning än vad som annars hade varit fallet). Om 
TEAB :s resultatnivå skulle minska, så minskar kassaflödet motsvarande. 

I TEAB särredovisas :ljärrvärmeverk:samheten respektive bredbandsverk:samh.eten. som olika 
affårsområden. Bredbandsverksamh.eten ger för närvarande ett årligt resultat på ca 0,2-0,3 mkr 
(varav intäkter ca 0,8 mkr och kostnader ca 0,5-0,6 mkr). För fjärrvärmeverk:samh.eten sker årli
gen en redovisning till Energimarknadsinspektionen i etili.ghet med :fjärrvärmelagen. Syftet med 
redovisningen är bl a att motverka risken för att man finansierar annan verksamhet samt att det 
ska vara öppet och transparent för kunderna hur prissättningen sker. Energimarknadsinspektion
en har dock ingen tillsyn över det pris som tas ut av den enskilde kunden. En kund som miss
tänker att företaget utnyttjar sin dominerande ställning och höjer priset omotiverat mycket, har 
rätt att kontakta företaget och få redogjort för hur prissättningen skett. 

Som nämnts ovan innebär aktieägartillskott ingen direkt påverkan på res'µltaträkningert, utan 
det är bolagets likvida medel som används för aktieägartillskottet. Således sker inga direkta 
kopplingar till :fj ärrvärmeverksamh.eten och dess taxor. Även mindre förluster i bredbandsverk
samheten torde kanna accepteras, så länge de inte är av väsentlig betydelse och därmed påver
kar prissättningen för .:l;järrvärmen. Om mindre engångsförluster skulle uppstå i bredbandsverk
samheten, tex på grund av nedskrivningar, sknlle de sannolikt kutmakornpenseras på längre 
sikt genom t ex framtida räntor och utdelningar från W exnet. 

I IBAB:s bolagsordning .framgår att bolaget ska främja utbyggnaden av bredband och i ägardi
rektiven har fastslagits att bolaget aktivt ska verka för en fortsatt utveckling av tillgången till 
bredband och bredbaudstjänster för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter. De ak
tuella åtgärderna har således tydligt stöd i både bolagsordning och ägardirektiv. 

Sammanfattningsvis är detta alternativ framförallt en. fråga om hur bolagets årliga kassaflöde 
(likvida medel) ska prioriteras, d v still tex invemeringar i :fjärrvärme, investeringar i bredband, 
amorteringar, sparande etc. Enligt TEAB :s långsiktiga invemeringsplaner kan en större :fjärr
värmeinvestering i Urshult behöva göras inom några år. Möjligen kan denna skjutas på framti
den. några år, så att prioritering nu sker på bredbandsutbyggn.aden och att större :fjärrvärmeinve
steringar genomförs först när bredbandsutbyggnaden är klar. 

TEAB fmansiering med lån 

Ett annat alternativ som diskuterats är att IBAB skulle kunna :finansiera aktieägartillskotten 
genom nyupplåning. På så vis skulle en tydlig separation ske från :fjärrvärto.everksamh.eten på 
både resultat- och balansräkningen. 

Vid extem upplåning uppstår räntekostnader i resultaträkningen. Dessa skulle, med nuvarande 
mycket låga ränteläge, sannolikt kunna rymmas in.om befintliga intäkter i bredbandsverksam
heten. Tex motsvarar 1 % på 15 mkr en årlig räntekostnad om 0,15 mkr, medan. nuvarande re
sultatnivå i bredbandsverksamheten är ca 0,2-0,3 !llli!· 

En ökad upplåning i TEAB följ er inte kommurrfuTimäkti.ges finansiella mål att den totala lånes
kulden ska minska. Målet har fastställts i riktlinjer för god ekonomisk. hushållning och. är en 
väsentlig del i det arbete som genomförts in.om ramen för uppdraget Hållbar ekonomi de senaste 
två åren. 

Nyupplåning för att .finansiera aktieägartillskotten skulle innebära ett större utrymme för inve
steringar i :gärrvänneverksamheten, dvs bolagets kassaflöde skulle uteslutande kunna användas 
för :fjänvärmeinvesteringar. 

2 En indirekt påverkan på resultaträkningen. sker dock, tex gen.om att möjligheten. att särikaräntekoslnaderna genom 
amorteringar :minskar. 
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Liksom förra alternativet så handlar även detta alternativ om hur tillgängligt kassaflöde ska 
prioriteras, inte minst mot bakgrund av målet att minska den totala låneskulden i kommunkon
cernen. 

TEAB finansiering med egna medel i kombination med lån 

Ett möjligt alternativ är att IBAB huvudsakligen finansierar aktieägartillskotten med egna me
del, men även, genom en utökad borgensram, ges möjlighet till viss nyupplåning om behov 
skulle uppstå. Detta skulle ge bolaget en extra trygghet, bl a i förhållande till den osäkerhet som 
:finns kring framtida investerings behov i :fjärrvärmeverksamneten i bl a Ursb.ult. Frågan bör 
vägas mot det ko:ti:ununövergripande målet om en total minskad låneskuld. En utökad borgens- · 
ram kan ges redan i samband med beslut om budget 2017 eller avvaktas med tills verldigt behov 
uppstår. Tillfälliga likviditets behov som skulle kunna uppstå kan sannolikt hanteras genom ":in
ternt lån" hos kommunen via det sk koncernkontot. 

Kommunen finansierar genom ägartillskoft till TEAB 

Ett annat alternativ som diskuterats är att finansiering av ägartillskotten till Wexn.et görs av 
kommunen genom ägartillskott till IBAB (som i sin tur lämnar ägartillskott till Wexnet). I rå
dande koncemstniktur skulle kommunens ägartillskott behöva göras till moderbolaget TIKAB, 
som i sin tur lärnnar vidare till TEAB. 

Ägartillskott skulle hos kommunen redovisas som en tillgång på balansräkningen, d v s resultat
räkningen påverkas inte, utan posten är i princip att betrakta som en investering. Totalt sett 
skulle kommunens utrymme för egna investeringar eller amorteringar minska med 15 mkt under 
perioden fram till år 2020. Prioritering sker således i förhållande till kommunens övriga investe
rings budget samt eventuella amorteringar. Enligt nuvarande budgetläge är utrymmet till huvud
saklig del intecknat av de prioriterade investeringarna i hållbar ekonomi samt planerade årliga 
amorteringar av låneskulden . 

.Alternativet förutsätter ett antal formella beslut i fullmäktige oc;h bolagsstyre1sema i TIKAB och 
TEAB. 

I anslutning till detta alternativ har även diskuterats möjligheten att kommun.en/moderbolaget 
begär utdelning från TEAB, som sedan lämnas tillbaka till TEAB genom ägartillskott som kan 
användas för :finansiering av ägartillskott till W exnet. Beslut om utdelning fattas årligen av 
stämman året efter verksamhetsåret och förutsätter således flera beslut i både fullmäktige, TI
KAB och TEAB under flera års tid kring både utdeJn:lng och ägartillskott. 

Kommunal finansiering av ägartillskotten är enligt uppgift sannolikt det alternativ som kommer 
att tillämpas av de andra ägarkommunerna i Wexnet. 

Skattemässig bedömning 

För skattemässiga effekter, frågeställningar och osäkerheter hänvisas till PWC:s bedömning i 
bilaga l. Bedömningen. är beställd av Teab under våren 2016. 

Oviss effekt på måluppfyllelsen 

Wexnet har inte redovisat hur många hushåll som potientiellt får tillgång till fiberbredband till 
följd av den aktuella stamnätsutbyggnaden. Därmed går det heller inte utläsa vilken effekt inve
steringen på 15 mkt får på uppfyllelsen av 90%-målet. Rb:nligen bör sådiilla siffror presenteras 
under beslutsprocessen gång, så att nyttan av investeringen kan bedömas och utvärderas. 
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Likaså bör ägarna/ägarkommunerna i Wexnets framtida affårsplaner/budgetar få redovisat hur 
och i vilken takt Wexnet planerar för att nå 9 0%-målet år 2020 i respektive ägarkommun. Detta 
innefattar då även den utbyggnad som pågår och planeras i tätorterna. 

Övriga diskussions.frågor 

Andra frågor som diskuterats är om kommunens avkastcingskrav på TEAB ska slopas samt om 
Tikab/kommunen ska garantera att täcka eventuella framtida underskott i bredbandsverksam.
heten med årliga ägartillskott. Även EU:s statsstödsregler har diskuterats. 

I de av fullmäktige fastställda ägardirektiven för TEAB :framgår att bolagets långsiktiga direkt
avkastcing ska vara lägst 4%. Avkastningskravet är riktat till bolaget som helhet och riktas där
med :inte till de olika affärsområdena var för sig. Kravet gäller lönsamheten för bolagets totala 
verksamhet och kan variera över tid :inom de olika affärsom.rådena utan att frångå ägarcfuekti
ven. En lägre avkastning inom ett affä.rsområde foru:tsätter således en högre avkastning :inom ett 
annat affärsområde för att avkastoingskravet som helhet ska uppfyllas. 

Att ställa ägargarantier om täckande av framtida underskott inom ett visst affärsområde ter sig 
sannolikt varken fämpligt eller nödvändigt, då det yttersta ansvaret för bolaget ändå åvilar äga
ren. Återigen är det bolaget som helhet, inte affärsområdena var för sig, som bör vara perspekti
vet i det här sammanhanget. 

Angående statsstödsregl.ema får rimligen antas att :frågan har beaktats av de jurister som upprät
tade aktieägaravtalet vid bildandet av Wexnet. 

Besluts gång 

Enligt pkt 11 i "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncern.en T:ings
ryds kommunföretag .AB" som fastställts av kommunfullmäktige 2016-02-29 §24 ska bolagen 
inhämta ko:nrinunfullmäkti.ges godkännande i fråga om lämnande av ägartillskott el dyl i företag 
som :inte är helägt q.otterbolag. Ägartillskott från TEAB till Wexn.et förutsätter således att åtgär
den har godkänts av kommunfullmäktige mnan den kan verkställas. Förslag i frågor som kräver 
kommunfullmäktiges godkännande ska enligt det gemensamma ägardirektivet beredas och sam
ordnas av moderbolaget TIKAB. 

Tingsryd 2016-08-16 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~K 
(h i 

Peräke Claesson. 
VD Tingsryds Energi AB 
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Skatte:mässig bedömning avtillskott:inom kommunal verksa:J:rihet 

Bakgrund 

·Tingszyd komm~ äger det helägda dotterbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. :n:ett;;b-olag äger 
Tings:cydsEnergiAB (TEAB). TEABtillhandaha'1ler:fJ?rrväuuemomkommunen. TEAB agertillsan:unans ·· 
med4 andrako:m:muner/kommunala bolag Vexnet.AB (Veni.et). Tingsrydkommuidnnehm• ca 7 % av 
aktiernai Vexnet genom TEAB. Vexnettillhandahåller utbyggnad av bredband genom :fiber på 
landsbygden och tillhandahåller anslutningar till fastighetsägare, lokala bredbandsfdrerdngro.' m.fl. samt 
upplåter fibe:rnätet åt te]elcommunikationsoperatörer för deras tillhandahållande av-9änster. 

'• •. 

TEAB hat genom ffltlernt lån om ca 20 nikr finansierat sin del av Ve:xnet och befintlig; utbyggnad i 
Tingsryd km:nmun och i dagsläget ger bredbandsver:ksamheten e:tiligt uppgift CIJ. 3 oo ooo kr per åri 
överskott till TEAB. Under dekommände fem åren avser T:ingsryd kommun att bygga ut bred.bandsnätet 
ytterligare för attu.pp:fylla de stailigamål som fastställts, För att möjliggöra dettamål i kommun.en 
uppskattas att det behövs tilliöras :6.yttkapital om 15 :mla'tiJl Vemiet. Ba1,grunden-fill det nya kravet på 
:finansiering är att det rör sig om en större utbyggnad av stamnätetikomm.iln.en öch det är även frågan 
om s.a.s. olönsamma sträckor där Vexnet:s framtida försfiljning av ånslutningar in.te kommer att kunna 
täcka kostnaden för utbyggnaden. Motsvarande utbyggnad :Planeras även inom e:z:.-Vrugö kommun, dä:r 
nytt lm]?ital om ca 65 mlcr behöver tillsltjutas till Vexnet för att finansiera denna utbyggnad. Enligt 
övereuskoIIl!Uelsermellan ägarna i Vex:net står respektive kommun för lsostnaderna avseende 
utbyggnaden i sin kommun, vi haTinte tagit del av dessa avtal. · · · 

. . •, -~ 

Fråga hamn uppkon:unithur :finansieringen av utbyggnaden i 'I'ingsryds kom1,mr,10 ·ska geriomföras ·samt· 
vilka skattmässigakonsekvenser som bn uppstå utifrån olikafinansieringsältel.'harrv. TEAB-vill. enligt 
lämnad information in.te påvei:ka:fjlhwä:tmeverksamb.eten ocb. därmed:inte he1lerprlssättn:ingen av a:essa 
tjänster mot kund för attfinansiera verksamh.eteni Vexnet. Enligt'I'.EAB anser Ko:rnri:i.u.en att bolaget ska 
finansiera Y exn.et själv, utan pengar från kommunen. Huruvida dessa b~da s:tåndpinikl:er är oförenliga 
och hur en sådan situa:tion i sådant fall ska hanteras kan vi inte uttala oss om. Neda,n redogöi:vi för olika 
finansier:i:ngsalterna:tiv samt dess skattemässiga ruiker. Vå.nligen observera att de:olika alternativen även 
ltan behöva belysas utifrån andra aspekter än de slattemässiga. Härutöver bör även n.Öteras att ev. 
framtida besiuti frågan bör stämmas av mot äga.rm.rek!±v och bolagsordning samtföJjafastställd 
beslutsorcloing för TEAB och kommunen såsom ägare ull bolaget. Det rekommenderas atl: besluten 
:formaliseras. 

Vi ber er notera att denna redogörelse inte ät uttömmande och attyl:terJigare irådgivning bör ske före det 
atttransåktionen genomförs. Våra kommentarer i memot är baserade på nuvarande skattelagstiftning per 
dagens datum. Förändringar i lags:tiftn:ing och e11er avrättspra:&is kan medföra attYå:ra slutsatser:inte 
längre gäller. De kommentarer som uttrycks innefattar endast de transåkti.oner som beskrivs i memot. 
Memot f'a:r:inte användas eller läggas till grund för någon annan persons elle:döretågs 
beskattningssituati.on. Inte heller f'ar det kopieras eller distribueras till tredje :person, :myndighet elle_r i , . : 

l ......................................... ............................................................... - ...... __ ., ............................. ,,. .. j,O • ............................................. ~ ......................................................... .. 

: 
PwC, Jiox 4, 351. 03 V'åx}ö, Besöksad!'ess: Storgatan 33 
T: 01.0-2127053,F~ 010-2112.7053, www.pwc.se 

öhrlings Pricewa\emouseCoopers AB, Sä\a Slocl<l!o!rn, OrganlsaUonsnummor 556029-67,\0 
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öv:clgt citeras e1Ier hänvisas till utan vårt skriftliga medgivande. 

Fin:ansierlngsalternati.v 

TEAB :s :finansiering 

Skattemässigtfb:ins inga hinder mot att TEAB tar ett kommersiellt lån i banldör att därefter genom något 
av nedanstående alterriativiills)zjuta medel till Vexn.et, dock kan detta leda iill olika slattekonsekvenser. 
Om TEAB tar ett kommersiellt lån uppkommer en räntekostnad i bolaget. Ev. kan d.etföreligga risk att 
denna :ränta inte anses skattemässigt avdragsgill:! bolaget om lånet kan anses nätlngsfrämmande med 
hänsyn till attmedleu:inte di:rektlcoi:nmet bolagetsverksamhettillgodo. Vi bedömer docluisken för det 
somJiten. 

Om TEAB erhåller aktieäga:rtillslmtf fråukommunen, via Tingsryds Kommunföretag .AB, finns risk att 
iillskottet :ifrågasätts s1cattemässigt.åcb. att tillskottet ska anses utgöra en skattepliktig in.täkt (driftsbid.rag) 
i Tingm:yds Kommunföretag .AB eTieri TEAB. Detta lcan sfiledes medföra en skattel<osl:nad i något av 
bolagen. 

Shttemässigt:finns inga hinder mot att TEAB för finansieringen använder medel från sin andra 
verl<sarnhetsgi:eu1 -fjärrvärmeverksamheten, hinder kan dockföre.ligga e:riligt andra bestämmelser gällande 
kommunal verksamhet, 

TEAB bör således beakta att det kan 1111:pko:rnina skattemässiga konsekvenser i två led i samband med 
:finansieringen avverl(Samh.eten i.Vexnet, vi rekommenderar därför en mer djupgående skatbnässig och 
möjligen redov.isningsmässig utredning av TEAB:s:finansierlng av Vexnet 

Skattemässigako:uselwenser vid tillskott avmedelfrån TEA8 tillVexttet 

.Alctieä~al'l:illsll;ott 

Ett ov.ilThorat aktieäga:ctillskott kaIJ. låmnas av aktieägare men teoretiskt även av annan. Detfi:nns inget 
såm bind.rar att endast en av ägarna i Vexuetlämnar ett akti.eägartill.slcott men bes1ut gällande detta bör 
dokumenteras mcllån ägarna till bolaget Ett ovillkm:at aktieäga:rtillskott är ett tillskott utan fo:av på 
återbetalnin.g . .Sfattemässigt anses tillskottetinte utgöra en skattepliktig iutfilct: hos mottag~en och i 

I ,.,. .. .,,. .. ,. ................. ,.,. .. ,.,. .. ,.w .. ,. .... ,..., .. .,,. .. .,.,. .. ,.,...,.,,.,..,.,.,.. .. .,. .......... ,. ........ ,.,. • .,,. .... ,.,..,.,.,. .. ,..,,.., .. .,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,,. ..... ,..,.,..,,.,. .. ,.., ... .,_,.,.,..,,.,.,. .. .,.,. .. ,.,.,..,,.,..,.., 

: 
PwG, Box 4,351 03 Vtbjö,Besöksadress: StoJ'gatanas 
T: 010-2127053, F: 010-2127053, www.p-wc.se 

Öhrlings PrlcewalemouseCoopersAB, Säte Slool<ltolm, Organ1saUonsnummer556029-6740 
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enlighet härmed har givaren, i detta fall då TEAB, :inte någon avdragsrätt-vi.d den löpande beskattn:ingen 
det år som tillskottetlämnas. Tillskottet är således :inte en skattemässigt avdragsgill kostnad det år som 
TEAB lämnar aktieägari:mskottet. 

· Givaren kan tillgodogörasigtillskottsbeloppet som en del av ans1mffiringsvärdet::på aktiemai Ve.x:uet. · 
Detta sker genom attursprung1igt anskaffni:ngsvärd.eför de ca 7 % av aktierna som TEAB äger ökar med 
tillskottet. Vid.efterföljande bolm1utmåste TEAB:s :in:uehavi Vex:netvärderas-ocli en utredning av ett 
even±ue11t nedskrlvningsbtlhov av ald:iemnehavet bör ske. Sådan nedskcivnmg är inte avdragsgill 
skattemässigt. 

Tillskott genom. akäeägarh1lskott kan, som framgår ovan, ifrågasättas skattemässigt. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i två av.göranden från 2001 funnit att ett lämnat aktieägartillskott inte ska 
anses utgöra aktieägarlillskott11tan istället ska anses utgöra ett skattepliktigt driftbidrag från givare till 
mottagare. I de avgöranden som prövades av domstolen lämnades aktieägartiTiskotti syfte att täcka 

· förlusteri mottgarens ver1mamhet. Domstolen. fann att en fö:rutsättrringför att ett bidrag ska anses vara 
. ett altlteägartillskott är att bidraget lämnas av aktieäga:reu i dennes egenskap av äga:re. Motsvarande 

slutsats kom domstolen även fram till i ett annat avgörande från 2005 som å:v'en det gällde tillskott inom 
konununal verksamhet. Givetutfalleti dessa mål menar vi vid en översiktlig genomgång av den aktuella 
situationen att det finns risk:för en sådan slcattemässig omklassifi.cering av ett aktieäga:rtillslcott. För en 
mer nyanserad bedö:mrring av dennå risk behövs en mer djupgående analys. Om så önskas kan vi bistå 
meddetta. 

Lån 

TEAB '.har idag ett externt lån om 2,0 1Jikr från bank, medlen. har tillsJrjui:its till V exnet. ~ erhåller 
någon form av ränta då det enligt Jämnad :information finns en revers, detfums dodtinte ett formenligt 
kom1nersieTit lån bolagen emellan. Bom vi tolkar lämnad. information här.tör det, i4'ligå överskottet om 
300 o oo kr från iäntor avseende denna revers, Ett kommersiellt lån från TEAJ3 till Vexnet avseende de 15 
:mkr är enligt lämnad information inte en möjlig utväg. Bkattemässigt är dennafo:crn av lån dock möjlig 
om lånet skeqiå.kommersieTia villkor dockfinns risk att avdragsrätten fö:r erlagd rä.nta ifrågasätts. Vi 
rekommenderar er attformaliserar eventueTialån/fordcingar bolagen emeTian. 

Mel'VåJ.'desskatterättsJiga aspekter 

Mon1Smässigtfinns risk för att ett lämnat bidrag eller tillskott anses utgöra ersätf:ningför ett 
momsp}iktigttillhandab.ållande, Nedanföljer en aT!:tnänredogötelse av vad som utgör enmomspllictig 

~ ___ ............ ~ ........ '" ......................................................................................................................................................................... I'- .................................................. .. 

' PwC., Box 4, 351 03 Vcbif ö, Besöksad1•ess: Storgatan 83 
T: 010-2127053, F: 010-2127053, ·www:J}wc.se 
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omsättn:ing och när ett bidrag ses som ersättning för eu oxnsättlring. En ersättning är momspliktig om den 
har sam.band.med en överlåtelse av en -vara elleri;jänst som sker i en yrkesmässigverksa:mh.et. Först och 
främst gäller det därför att avgö1·a vad bidraget/tillskottet harfö:rnågou karaktär. I de fa11 mottagaren 
erhåller bidragetutan att ha överlåtit en vara eller tillhandahållit en. tjänst kan. det:lnte anses föreligga en 
omsättning oah bic!raget är därmed :inte momspliktigt, I de fall som det :inte är fråga om oillilättu:ing 
"faller" bidraget så att säga utan:förtillämpn:ingsområdet:för moms oclunorus ska:in.te betalas för 
mottagandet av det. 

För att det s1m vara fråga om en momspJiktig omsättrrlng 1:rä-v.s att TEAB eller annan person å bolagets 
vägnar kankonsmnera varan ellerijänsten somhartillhandabållits, d;v.s. det måste finnas en 
identifierbar mottagare av denna, Detsl1:a ävei;tfirmas ett ilirelct samband meTian tjänsten/varan som 
tillb.andabålls och det bidrag sam tilThandahållaren erhållit från föreningen. Detta innebär att det ska 
·finnas ett sambandmeTian den nivå av :eyttasom 'I'EA:B fåx avtjänsten och storleken på ersättrrlngen. En 
förutsättning för beska:ttn:ing är således i :princip att ett avtal om köp /byte avtjänst/-vara ha:dngåtts. 

k bidrag~ ett s.k oberoende bidrag d:v.s. ett bidrag som inte är momspliktigt kan bidraget medföra att 
av dragsrätten i Vexnet begränsas amman kan. se denna utbyggnad sam ett separat 11roje"Jrti'bolaget. .Är 
det så att Vexuetf'arin mo:tnsplikti.ga intäld:er hänfö:rliga till detta specifika projekc di\_ begränsas :inte 
avdragsrätten, Om det inte är frågan om ett se]larat :projekt i bolaget då är bidraget hänförligt till 
verlsamheteni stort och då sker ingen begränsning i avdragsrätten. oin. bolagetge-nerellt-bedrlver 
mamspliktigveiksamhet. 

Generellt har bidrag/tillskott i syfte att stimulera ufbyggnad av1nfrastruktto: ansetts utgöra mmnsfria 
bidrag eftersom nyttan :inte främst kommer givaren till del utan stUnhälleti sta:rt. Den momsmässigt 
hanteringen ocb.riskeu för ev. mervärdesskatterättsligakonsekvenser avgörs av hur avtalen mellan 
:parterna ä:futfonnade. En vikti.g:fd\.ga i den delen är vem som är ägaren till de ledningar och nät som 
byggs. · · 

Sammanfättnmg 

.Att TEAB :fortsätter m±tiTisltjuta medel till Vexneti talttmed de :investeringar som bolaget gör, d.:v.s. att 
Vexnet inte bär sig ekonomiskt, lcan so:tn anges ovan, innebära skattemässigarislcer. Generellt sett 
upplever 'Vi att det:fums rislt för att affärsmässigheten i transaktionerna mellan TEAE ocb. Vexnet kan 
nrågasättas, sann.allirtinte bara från ett skatterättsligt perspektiv. Riskfums att detif:rågasätts vad det är 
för typ av transaktioner samt om transalmonemakan ses som någon form avtiTihandahållande :parterna 
emellan. Det ska tyilligtfra:mh.å11as att denna bedömning kan bero på att vi endast har begränsad 
information om bolagen och transaldionerna dem emellan. · 

i ................................... _,.._,._ ... .,. .......................... -.............................. -........ _ .............................. ___ .. _ ............................................................................................... .. 
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.Anders Månsson 

.Email: anders.maansson@se.pwc.com. 

Telefon:010-212 85 54 

Lisa Danielsson 

Ema:il: lisa.danie1sson@se.;pwc.com. 

Telefo:p_:010-212 70 53 
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Tingsryds energi AB 

§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-16 

Finansiering av utbyggnad av stamnät för bredband 
Dnr 2016.042.04/02 

Styrelsens beslut 

1 (3) 

1. Styrelsen hemställer hos TIKAB om en garanti om täckande av uppkomna 
underskott i bredbandsverksa:oih.eten från och med verksamhetsåret 2016, 
samt att reglering av eventuellt underskott skall ske årligen. 

Beskrivning av ärendet 

Wexnet bildades 2013 genom ett samgående mellankomniunerna/kommunala 
bolagen i Tingsry4 Väzjö, AlvestaochLessebo genom att respektive parts 
bredbmdstillgångar fördes in i det nybildade Wexuet mot aktier och en 
reversfordrm. För Teabs del uppgår ägarandelen till 7,4%. Wexnet har sedm 
dess svarat för :investeringar, drift och underhåll av bredbandsnätet. För de 
kommande åren har kommunen antagit det nationella målet om 90% täckning 
senast 2020 som ett prioriterat mål. De stamnätsb:äckor som det nu rör sig om 
är olönsamma för Wemet AB, fö:r:sälj:rringen kommer :inte att täcka kostnaderna 
för utbyggnaderna. I enlighet med de avtal som träffades mellan parterna skall 
erforderligt kapital då tills]rjutas för att Wexnets avkastnm.gskrav skall uppnås. 
Behovet av kapitaltillskott har totalt beräknats till cirka 15 mkr. 
Wexnet AB påbörjar utbyggnaden av stam.nätssträckorna efter beslut om 
ägartillskott hos respektive kommun/kommunalt bolag. 
Bredbandsverksamheten kan :inte bära de kostnader som beräknade ägartillskott 
medför för Tingsryds energi AB, för räntor, eventuella nedskrivningar mm. 
En finansiering av olönsamma stamnätssträckor bedöms :inte heller förenlig 
med gällande bolagsordning och ägardirektiv. De skattemässiga konsekven
serna av ett ägartillskott är också oklara. 
Således kri;i.vs successiva ägartillskott till Teab i takt med att Wex:net begär 
ägartillskott för utbyggnaden av stamnätet eller att Teab f'ar en garantl om . 
täckande av uppkomna underskott i bredbandsverksamheten. 

Mot bakgrund av ovan föreslår verkställande direktören att T:ingsryds energi 
AB hemställer hos TIK.AB om en garanti om täckande av uppkomna underskott 
i bredbandsverksamheten med årlig avräkning. 
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Finansiering av resterande utbyggnad av stamnät för fiber i 
Tingsryds kommun. 

Bakgrund 

Det finns ett nationeflt mål om att år 2020 ska minst 90 % av de svenska 
hushållen ha tillgång till snabbt bredband. l praktiken innebär detta att man 

\ behöver få tillgång till ett fiberbaserat ledningsnät. 

Inom vissa delar av Tingsryds kommun är ~et svårt att få ekonomi i 
bredbandsutbyggnaden eftersom antalet kunder är begränsat och det kan 
·behövas långa ledningsutbyggnader för att nå stam nätet. 

Nuläge 

Wexnet svarar för utbyggnaden av bredbandsnätet inom Tingsryds kommun 
och TEAB är delägare i Wexnet, (7,8 %}. Nätutbyggnaden sker på kommersiella 
villkor, dvs kostnaden för utbyggnaden ska bäras av intäkterna. 

Bredbandsverksamheten ger för närvarande TEAB en årlig intäkt på c:a 
300 ooo kr. 

Utbyggnad till områden där ekonomiskt stöd krävs 

Wexnet har tagit fram ett förslag till utbyggnad av stam nätet där man behöver 
ekonomiskt stöd för att genomföra utbyggnaden. Investeringen uppgår till c:a 
15 Mkr. Denna summa kan bli något lägre genom ersättning för samförläggning 
av ledningar. 

Om Wexnet får i uppdrag att genomföra utbyggnaden kan denna vara klar till 
år 2020. 

Finansiering 

Det överskottsom bredbandsverksamheten för närvarande ger1 ·c:a 300 000 kr 
per år1 kan användas för att finansiera ökade lånekostnader vid utbyggnad av 
stam nätet enligt Wexnets förslag. 

TEAB kan gen.om ökad upplåning och med eventuella egna medel svara för de 
föreslagna investeringar som behöver göras i stamnätet. 
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Förslag till fortsatt arbete med stamnätsutbyggnad för fibernät. 

TEAB kan finansiera den kompletterande utbyggnad av stamnätet som Wexnet 
föreslagit under följande förutsättningar: 

1. Avkastningskravet på bredbandsverksamheten slopas t111s vidare och 
överskottet används för att finansiera de ökade lånekostnaderna. 

2. Investeringarna fin'ansieras genom ökad upplåning samt med eventuella 
_egna medel. Då de egna medlen kommer från fjärrvärmeverksamheten 
ska denna verksamhet erhålla skälig ränta på det kapital man tillför. 

3. Det lånestopp som nu gäller behöver hävas för de investeringar som 
krävs för utbyggnad av stamnätet. 

4. Framtida underskott i bredbandsverksamheten regleras genom 
ägartillskott från Tingsryds kommun. 

w ~.~ 
Q~ . ~ ,iA 
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Ärende nr 15 

Information om 
kommunkoncernens affärsplaner 
och borgensramar 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2016-10-03 

Till kommunfullmäktige 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 

Förslag till beslut 

Fullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor
gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 
utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god eko
nomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes
kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens för
slag till affärsplaner och borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanerna avse
ende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2017. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för bolagen har beretts 
av moderbolaget Tikab. Affärsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~ BILAGA 1 ,s-
!Flerårsplan koncernen ~ 
2016-10-03 
Enligt inlämnade investeringsplaner Totalt 

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 
Investeringar 
Tingsrydsbostäder AB 7 500 11600 25100 21000 35 800 101000 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 16 000 9 900 1900 2 000 35 700 65 500 
Tufab 500 15 500 5 500 500 13 500 35 500 
Industristiftelsen 0 10000 2 000 2000 2 000 16 000 
Teab 7 400 7100 5 600 5 500 5 500 31100 
Kommun 36 000 37 000 39 000 48 000 33 000 193 000 5) 

Kommun - ägartillskott 20000 20000 

Summa investering 87 400 91100 79100 79 000 125 500 462100 

Erhållna ägartillskott 
Tingsrydsbostäder AB 20 000 0 0 0 0 20000 
Försäljningar 
Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 0 1) 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 0 1) 

Tufab 0 21500 10000 63 000 5 000 99 500 2) 

Industristiftelsen 7000 8 500 500 0 0 16 000 
Teab 0 0 0 0 0 0 
Kommun 0 15 000 5 000 5 000 0 25 000 3) 

Summa försäljning o ägartillskott 27000 45000 15 500 68000 5 000 160 500 
varav försäljning 140 500 

Nyupplåning/amortering 
Tingsrydsbostäder AB 6 500 9 700 19 200 16 000 28 000 79 400 4) 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 0 0 0 26 000 34000 
Tufab 0 -10 000 -9 500 -67 500 5 500 -81500 
Industristiftelsen 0 2 000 4000 -1000 -1000 4000 
Teab 0 0 0 0 0 0 
Kommun -15 000 -30 000 -15 000 -15 000 -15 000 -90 000 5) 

Summa förändr låneskuld -500 -28 300 -1300 -67 500 43 500 -54100 

Låneskuld 151231 161231 171231 181231 191231 201231 
Tingsrydsbostäder AB 39 000 45 500 55 200 74400 90400 118 400 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 000 256 000 256 000 256 000 256 000 282 000 
Tufab 188 500 188 500 178 500 169 000 101500 107 000 
Industristiftelsen 15 000 15 000 17000 21000 20 000 19 000 
Teab 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 
Kommun 200 000 185 000 155 000 140 000 125 000 110 000 

743 500 743 000 714 700 713 400 645 900 689 400 

1) beslut hållbar ekonomi pröva försäljning som delfinansiering av nybyggnation 

2) beslut hållbar ekonomi försälja fastigheter 

3) inriktningsbeslut hållbar ekonomi försäljning vissa fastigheter 

4) enligt föreslagen inv.plan förutsätts ägartillskott 20 mkr år 2016 

5) förutsatt resultat 2% årligen (ca +15 mkr) 
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BILAGA 2 

\"\ BORGENSRAMAR (tkr) Lån Lån Check- Befintligt Nytt Avgår Summa Begärt Nuvarande Fastställd I 
151231 160831 kredit beslut enlAP pantbrev B-ram 17 i beslut Förslag KF B-ram KF 

Tingsrydsbostäder AB 39 000 44000 8000 4000 56 000 56000 56 000 52000 160620 §138 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 276 248198 15 000 8000 -3123 268 075 263 074 268100 265 511 150223 §25 
Tufab 188469 186 469 1000 187 469 188 500 187 500 205 469 150928 §149 
Industristiftelsen 15 000 15 000 10 000 2000 27000 17000 27 000 23 531 150223 §26 
Teab 53025 53 000 3 000 56000 56 000 56000 60000 150223 §24 

543 770 546 667 29 000 8000 14000 -3123 594544 580 574 594 600 606 511 
-29 000 
565 544 
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Ärende nr 16 

Affärsplan 2017-2019 och 
borgensram 2017 
Tingsrydsbostäder AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

,, 
~ 

Justerare 

§ 273 

Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 
Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2016/364 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2017-2020 

Tingsrydsbostäder AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar borgensram 2017 om 56 mkr för 

Tingsrydsbostäder AB. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsydsbostäder AB redovisar affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017. 

Besluts underlag 

Tingsryds kommunföretag AB§ 60, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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I(, ~Tingsryds 
~ ~kommun 

Bilaga Ks Au§ 273 2016-10-03 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare 

§ 60 

Affärsplan 2016-2020 Tingsrydsbostäder AB 
Dm 2016/3 64 099 

Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna affärsplan 2016-2020 för 
Tingsrydsbostäder AB samt översända dem till kommunfullmäktige 
för beslut 

Styrelsen rekommenderar en ökad borgensram till 56 mkr för 2017 

Beslutsunderlag 

Tingsrydsbostäder AB§ 33, 2016-09-26, Affärsplan 2016-2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 
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Bilaga TIKAB § 60 2016-09-27 

TINGSRYDSBOSTÅDERAB SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

11o·· 
3(3) A 

§ 33 

Affärsplan 2016"2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta,affä.rsplan 2016-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Översända affä.rsplan 2016-2020 för Tingsrydsbostäder AB till Tingsryds 
Kommunföretag AB för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

VD Peråke J anen redogör för förslag till af.färsplan 2016-2020 för 
Tingsrydsbostäder AB. (bil. 2) 

Beslutsunderlag 

1. Affärsplan 2016-2020 för Tingsryds bostäder AB. 

Utdragsbestyrkande 
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2016-09-26 

AFFÄRSPLAN Tingsrydsbostäder AB 2016 ~ 2020 

Verksamhetsprojekt 
Bolaget ska under perioden medverka till att 100 lägenheter byggs i kommunen i egen regi 
eller i samverkan med andra aktörer. 
Under 2016 kommer Stiftelsen T!ngsrydsbostäder att bygga ellertillskapa sammanlagt 20 
lägenheter i kommunen1 vilket motsvarar ca 20 % av målsättningen på 100 lägenheter 
perioden 2016 - 2020. 

Ekonomi 
lnvesteringsbehov 
Den totala investeringsvolymen för bolaget under perioden bedöms till ca 100 Mkr och av 
detta är 13 Mkr investeringar som kommer att beslutas under 2016. Av investeringsvofymen 
utgör inköp och reinvestering i maskiner och utrustning ca 4 %1 energisparåtgärder med ca 1 
% av investeringsbehovet och resterande 83 Mkr är investeringar i nybyggnad av bostäder. 
lnvesteringsvolymen med de redan påbörjade och beslutade projekten innebär totalt ca 100 
lägenheter under perioden, och innebär då att andra aktörer ska bygga ca 50 lägenheter 
under samma period. 

Låneskuld 
Bolagets låneskuld är I dagsläget 39 Mkr och ökar under året med ytterligare 13 Mkr, för att 
under perioden 2016 - 2020 öka till totalt ca 128 Mkr. Om planerade byggprojekt ska 
genomföras av bolaget, krävs ett ökat kapitaltillskott med ca 20 Mkr för att innehålla kravet 
om självfinansieringsgrad enligt det beslutade ägardirektivet. Genomförs inte 
kapitaltillskottet har bolaget inte några förutsättningar att genomföra sin affärsplan eller att 
medverka till bostadsbyggande i kommunen. 

Soliditet 
Tingsrydsbostäder AB har i senaste årsbokslutet en soliditet om ca 14 %, en soliditet som 
kommer att öka till 20 % om de planerade investeringarna genomförs under perioden och 
förutsatt att bolaget får ett kapitaltillskott om 20 Mkr. Bolagets vinst måste samtidigt öka till 
ca 1 Mkr/år under.perioden. I samband med varje investering måste bolaget inför beslut i 
styrelsen vara observant på det eventuella nedskrivningsbehov som uppstår vilket påverkar 
både lönsamhet och soliditet i bolaget. 

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB 
Genom 

0 .?" ___ /~~~;, 
/ ~~-4> 0 ~-de;~ 
Patrick Ståh lgren U ...___, 
Ordf. 

cT?S 7>[3 9© 
Tingsrydsbostäder AB 
Box140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 
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llirivesteringsplan 2016= 2020 

'fingsrydslbostäder AB 

Jillmjekt 

'fingsryd, Nestorn 2 

Ombyggnad förskola 
Brandskydd och renovering 

Tingsryd, Östan 3 
Nybyggnad lägenheter 

Tingsryd, Örjan 19 

Om- och tillbyggnad 

'fingsryd, nybyggnadsprojekt 
Bostäder med centralt läge etapp 1 

Maskiner och utrustning 
Reinvesteringar 

lenergisp;:tråtgäl_"der 

SUMMA 

Upplåningsbehov* 
... 

Egenf1nas1enng 

!Budget l?la1!1 

2016 2017 

4 500 4 500 
2 000 2 000 

4 000 

800 800 

200 300 

7 500 11 600 

6500 9700 

13% 16% 

· * Upplåningsbehov förutsatt att det egna kapitalet i aktier har ökats till ca 23 Mkr 

/1, , 

!?Ian l?lall'll Plan 
2018 2019 2020 

4 000 

20 000 20 000 

35 000 

800 800 800 

300 200 

25100 21 000 . 35 800 

19200 16 000 28 000 

24% 24% 22% 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 32 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

Begäran om borgensram för 2017 Tingsryds bostäder AB 

Styrelsens beslut 

1. Begära en borgensram för 2017 om 56 mkr (56 000 000 kr) för 
Tingsryds bostäder AB av Tings1yds kommunfullmäktige. 

2. Översända begäran om borgensram för 2017 till Tingsryds 
Kommunföretag AB för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke J anen redogör investeringsplan för 2016-2020 för 
Tings1ydsbostäder AB och det upplåningsbehov som finns. Administrativ 
chef Bj öm Davidsson redogör för förslag till behov av borgensram enligt 
befintliga lån och planerade investeringar. 

Utdrags bestyrkande 

l 
2(3) 
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Ärende nr 17 

Affärsplan 2017-2019 och 
borgensram 2017 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (31) ~Tingsryds 
:)-. ~ kommun L. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 274 

Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2016/365 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2017-2020 Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB. 

2. Kommunfullmäktige godkänner borgensram 2017 om 187 ,5 
miljoner kronor för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 187,5 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar affärsplan 2017-2019 
och borgensram 2017, vilka godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Kommunföretag AB§ 61, 2016-09-27 

I Dtdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 274 2016-10-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) ~Tingsryds 
1-::J-- ~ kommun 
;,tt,,, Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

Justerare 

§ 61 

Affärsplan 2017-2020 och borgenram 2017 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2016/365 099 

Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna affärsplan 2017-2020 för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samt översända den till 
kommunfullmäktige för beslut 

Styrelsen rekommenderar en borgensram om 187,5 mkr för 2017. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB § 31, 2016-09-12 
Förslag till affärsplan 2017-2020 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB§ 32, 2016-09-12 
Borgensram 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdrags bestyrkande 2016-10-03 
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Bilaga TIKAB § 61 2016-09-27 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAJv.l:MANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-12 

§ 31 

Förslag till affärsplan 2017-2020 

2 (6) 

Föreligger förslag till affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
för perioden 2017-2020 (bilaga 1) efter ändringar i och med ägardialog. 

Verkställande direktören lämnar en redogörelse för upprättat förslag. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, daterad 
2016-09-12, samt 

att översända affärsplanen till Tingsryd Kommunföretag AB. 

·- .. ------------------- ----

Utdra s~rkande u Jil 
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Tingsryds utvecklings- och fastighets AB 

Affärssplan 2017-2020 

Verksamheten 

Bolaget ska under perioden försälja fastigheter så att balansomslutningen sjunker t[Il 60-100 mkr, 

vilket är enligt ägardirektiven. Detta innebär att en eller flera av bolagets fastigheter med höga 
bokförda värden måste avyttras. Målet är att bolaget inte ska vara beroende av ett fåtal stora 

fastigheter utan flertalet små. Under perioden ska bolaget verksamhet gynna nystartade, växande 

och företag som är under utveckling. Ett annat mål med verksamheten är att befintliga hyresgäster 
ska ta över sina egna fastigheter för att säkerställa långsiktig näringslivsutveckHng för kommunen. För 

att bolaget ska kunna uppnå sina ekonomiska och övriga direktiv kommer fastigheten Konga Bruk 

läggas i eget bolag alternativt överlåtas till Tingsryds Industristiftelse. 

Ekonomi och investeringsbehov 

Den totala investeringsvolymen för bolaget under perioden bedöms vara cirka 35 mkr. Av dessa är 20 
mkr i utveckling av befintliga lokaler 13.mkr i nya fastigheter och 2 mkr i åtgärder för att sänka 
bolagets kostnader (energisparåtgärder mm). Utöver detta tillkommer det troligtvis ca 10 mkr i 

övertagande av Tingsryds Industristiftelsers fastigheter, eftersom stiftelsen är under avveckling. 

Låneskuld 

Bolagets låneskuld förväntas sjunka kraftigt under perioden. Dock kräver detta att någon av de 
fastigheter som har höga bokförda värden avyttras. Om ingen av dessa fastigheter kan försäljas 

kommer låneskulden vara på en högre nivå. 

Soliditet 

I och med att bolaget försäljer ett antal fastigheter samtidigt som fastigheten Konga Bruk inte 

kommer att belasta ekonomin är målet att för perioden komma upp i en soliditet på 10 %. Detta 
förutsätter både att fastigheter kan försäljas med reavinst och att ett aktivt ekonomiskt arbete för att 

sänka kostnader och öka intäkter genomförs. 

2012-09-12 

Styrelsen förTufab genom 

Thomas Mattsson, VD Mikael Jeansson, ordförande 
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Tingsryd utvecklings- och fastighets AB 

lnvesteringsplan 2017-2020 

Investeringar 

Varav kommuninternt/löpande 

Avyttringar 

Varav kommuninternt 

Amortering 

TOTALT 

Låneskuld 188500 

l 
., 

2016 

500 

500 

188 500 

l-

2017 

15 500 

8500 

21500 

800Ö 

4000 

10000 

p8~500 

2018 

5 500 

500 

2019 

500 

500 

2020 

13500 

500 

10 000 63 000 5 000 

5 ooo 5 ooo I 3 ooo 

1- 9 500 1- 61 soo ·1 s 500 

169 ooo I 101 soo 101 ooo 

I I 
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~ . 

~ Tingsryds U1.veckling och Fastighets AR. . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-12 

§ 32 

Borgensram 2017 

Styrelsen beslutar 

3 (6) 

att ansöka om en borgensram om 188,5 mkr för Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB samt, 

att översända beslutet till Tingsryd Kommunföretag AB. 
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Ärende nr 18 

Affärsplan 2017-2019 och 
borgensram 2017 
Tingsryds Energi AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 275 

Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 Tingsryds Energi 
AB 
Dnr 2016/366 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2017-2020 Tingsryds 
Energi AB. 

2. Kommunfullmäktige godkänner borgensram 2017 om 56 miljoner kr 
för Tingsryds Energi AB. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB redovisar affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017, 
vilka godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds kommunföretag AB§ 62, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bilaga Ks Au§ 275 2016-10-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare 

·') p 

§ 62 

Affärsplan 2016-2020 och borgenram 2017 
Tingsryds Energi AB 
Dnr 2016/3 66 099 

Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna affärsplan 2017-2019 för Tingsryds 

Energi AB samt att översända den till kommunfullmäktige för beslut 

Styrelsen rekommenderar en borgensram om 56 mkr för 2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Affärsplan 2016-2020 och borgenram 2017 
Tingsryds Energi AB 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 
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. ~ Tingsryds energi AB 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-22 

Reviderat :förslag tiU affifrspfan 2016 - 2020 
Dm 2016.040.02/04 

Styrelsens beslut 

4(8) 18 
~ 

1. Styrelsen godkänner reviderat förslag till affärsplan för Tingsryds energi 
AB, daterad 2016-09-16 (bilaga 1). . 

.2. Styrelsen upphäver därmed styrelsens beslut 2016-06-16, § 21. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen beslutade 2016-06-16, § 21 att godkänna 2016-06-16 upprättat 
förslag till affärsplan för 2016-2020. Tingsryds Kommunföretag har därefter 
2016-:09-02, § 52 beslutat att uppdra åt Tingsryds energi AB att arbeta in 
investeringen för bredband i sin affärs- och investeringsplan utan att höja 
borgensramen. Med anledning av deras beslut har ett reviderat förslag till 
affärsplan, daterat 2016-09-16 bilaga 1), tagits fram. 

Verkställan9-e direktören lämnar en redogörelse för reviderat förslag till 
affärsplan, daterad 2016-09-16. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

Utdrags bestyrkande 245



b 20]_ 6-09-]_ 6 
Tingsryds energi AB 

Postadress 
Box88 

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s 
beslut 2016-09-22, § 27 

ffär I 0 

Ny värmeanläggning i Urshult/nytt avtal om värmeleveranseir 
Trygga värmeförsörjningen i Urshult på längre sikt genom egen anläggning 
eller genom ett längre leveransavtal. 

Åtgärdsprojekt värmeverket i Tingsryd 
Flera åtgärdsprojekt planeras på KMW-pannan för ökad driftsäkerhet. 

Komplettering av ledningsnätet 
Omläggning av huvudledning i Urshult samt komplettering och förtätning av 
det befintliga ledningsnätet. 

Driftoptimering ledningsnätet 
Utreda installation av program för driftoptimering på ledningsnätet. 

Värmeackumulering 
Utreda system för ackumulering av värme 

Elproduktion 
Utreda småskalig produktion av el som ny teknik möjliggör samt installation 
av solceller. 

Nytt styrsystem för KMW-pannan 
Utreda byte av styrsystem för KMW-pannan 

Bredband 
Uppnå det nationella målet om 90% täckning senast 2020. 

M\\>..1- rl~ I \ 'J '-I I 1-''7-:> 
' Besöksadress 

Torggatan 10 B 
Telefon 
0477-441 00 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

1 

/8 

Postgiro 
17 25 59 - 7 
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20]_6-09-]_6 
TingsPyds ener'Qi AB 

Postadress 
Box88 

lnvesteringsbehov 

Förutsättningar 
Förutsättningarna inför de fem kommande årens investeringar är ägarens 
direktiv om att de skall finansieras utan nyupplåning. 

Bredband 
Kommunfullmäktige har antagit det nationella målet om 90 procents täckning 
senast 2020 som ett av de områden som skall prioriteras under de närmaste 
åren. För att nå målet krävs kompletteringar av stamnätet som är olönsamma 
för Wexnet AB. Behovet av kapitaltillskott till Wexnet som har beräknats till 
15 mk skall fmansieras utan nyupplåning. 

Fjärrvärme 
Investerings behoven inom bredbandsverksamheten i kombination med äga
rens krav om oförändrad upplåning får konsekvenser för investeringarna inom 
fj ärrvärmeverksamheten. 
Värmeförsörjningen i Urshult kan ske genom att nuvarande leveransavtal 
förlängs efter 2018 eller genom en egen produk:tionsanläggning i Urshult. 
Tidsramen för en nybyggnad gör att vi i så fall, under det närmaste året, 
måste återuppta arbetet med projektering. Berälmad investering om ca 15 mkr 
under 2018-2019 är naturligtvis inte möjlig att genomföra utan nyupplåning 
med det investeringsutrymme som nu finns inom fjärrvärmeverksamheten. 
I första hand kommer prioriterar vi investeringar för att upprätthålla en hög 
driftssäkerhet i våra produktionsanläggningar. KMV-pannan som installera
des 2002 på värmeverket i Tingsryd har fungerat väl under många år med 
låga underhållskostnader. Successivt ökar nu behovet av mer kostnadskrä
vande åtgärder. Under 2016 genomförs en renovering av rökgaskondensorn 
och ytterligare kostnadskrävande projekt planeras under planeringsperioden 
och åren därefter. 
Investeringarna i fjärrvärmenäten kan komma att påverkas negativt. Ett utbyte 
av en huvudledning i Urshult är angelägen. Utöver denna åtgärden samt 
mindre utbyggnader och förtätningar är utrymmet mycket begränsat för ytter
ligare åtgärder på fjärrvärmenätet. 

De totala investeringarna i fjärrvärmeverksamheten under för perioden 2016-
2020 beräknas till 16,1 mkrvaravproduktionsanläggningar svarar för 7,5 mkr 
och ledningsnätet för 7 ,6 mkr. 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

· Telefon '..J 

0477 -441 00 
E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

/f 
~ 

Postgiro 
172559-7 
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. ,, 
~~~eab 2016-09-16 

3 

Tingsr' y d s ene!"gi A B 

Postadress 
Box 88 

JJ 
-J 

Låneskuld 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamhetens låneskuld uppgår efter investeringen i den nya 
biobränslepannan till 33 mkr. Teab:s mål är att långsiktigt självfmansiera 
investeringarna i fj ärrvärmeverksamheten. Exempel är värmeverket i Väck
elsång(I00%) och den nya biobränslepannan i Tingsryd(80%) Under plane
ringsperioden måste vi begränsa våra investeringar för att kunna fmansiera 
dessa utan nyupplåning. 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens upplåning har successivt amorterats ned och uppgår 
nu till 20 mkr. Beräknade ägartillskott till Wexnet om 15 mkr skall genomfö
ras utan nyupplåning vilket medför att Teab inte kommer att kunna amortera 
på låneskulden under perioden. 

Borgens ram 
Teab utnyttjar idag 53 mkr av tilldelad borgensram om 56 mkr. Planerade 
investeringar uppgår till 5,5 - 7,5 mkr per år, totalt 30,5 mkr vilket Teab 
bedömer är möjligt att genomföra utan nyupplåning. Eftersom våta investe
ringar delvis är beroende av faktorer som vi inte råder över t ex efterfrågan på 
utbyggnader av nätet och akuta investeringar i produktionen, bör nuvarande 
borgensram bibehållas för att ge en viss flexibilitet mellan åren. 

Ekonomiskt resultat 2016-2020 

Fjärrvärme 
Intäkterna från förbrukningsavgifterna bedöms inte öka nämnvärt, tillkom
mande anslutningar balanseras av energibesparande åtgärder hos våra kunder. 
Färre större utbyggnader av fjärrvärmenätet medför att anslutningsavgifterna 
kommer att ligga på en lägre nivå än tidigare. Stabila priser på biobränslen, 
låga underhållskostnader och fallande räntenivåer har haft stor betydelse för 
Teab:s resultat under senare år. Dessa gynnsamma omständigheter kommer 
sannolikt inte att bestå under den kommande planeringsperioden. 
Sammantaget medför detta att resultatet under planeringsperioden bedöms bli. 
lägre, i intervallet 1-1,5 mkr. 

Bredband 
Bredbandsverksamheten har de senaste två åren redovisat ett överskott om 
216 respektive 370 tkr, främst beroende på fallande räntenivåer. Resultatet 
under planeringsperioden kommer att påverkas negativt av planerade ägar
tillskott till W exnet för investeringar stamnätsutbyggnader för att uppnå det 
nationella målet om 90% täckning senast 2020. Det skall också tilläggas· att 
de skattemässiga konsekvenserna av ett ägartillskott är oklara. 

Bilaga 
Reviderad investeringsplan 2016-09-16 för åren 2016-2020 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon 
0477 ...c.441 00 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59 - 7 
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~earo 
Tingsryds anergi AB 

--·euag~t l?Dallil 

l?rojelld 2016 2(tl)111 

f järrinrärrme 

Väckelsång 
Solitära anslutningar 200 200 

Urshult 

Solitära anslutningar 100 300 
Värmecentral 
Tingsryd 

Mindre utbyggnadsområde för fjv 1 000 1 000 
Komplettering av biopanna 4 O@O 
Rökgaskondensor 500 500 
Renovering KMW-panna 500 500 
Lastmaskin 1 000 

Linneryd 

Solitära anslutningar iOO iOO 

.. 
~rredllball'ildl 

Bredband stamnät 1 000 3 500 

$\UJIMIMA 7 400 7100 

l?Dall'il l?'Dallil 

2(tl)1J~ 2«'.»119 

· 200 200 

· ~00 200 

' 

· 1 000. i 000 

500 500 

· 100 100 

3 500 3 500 

5 600 5 5()0 

l?Dall'il 

2(02(0) 

200 

200 

1 000 

500 

100 

3 500 

5 500 

/f 
~ 
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·" 

"'' ~ Tingsryds energi AB 

'· 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-22 

JFörslag till reviderad!. projekt- och investeringsplan 2016 - 2020 
Dm 2015.371.03/04 

Styrelsen ]beslutar 

3 (8) 

Il 
~ 

1. Styrelsen beslutar att godkänna 2016-09-16 reviderat förslag till projekt- och 
· investeringsplan för perioden 2016- 2020 (bilaga 1). 

2. Styrelsen upphäver därmed styrelsens beslut 2015-11-26, § 37. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen beslutade 2015-11-26, § 37 att godkänna projekt- och 
investeringsplan för 2016 - 2020. Tingsryds Kommunföretag har därefter 
2016-09-02, § 52 beslutat att uppdra åt Tingsryds energi AB att arbeta in 
investeringen för bredband i sin affärs- och investeringsplan. Med anledning 
av deras beslut har ett reviderat förslag till projekt- och investeringsplan tagits 
fram. 

Verkställande direktören lämnar en redogörelse för reviderat förslag till 
projekt- och investeringsplan, daterad 2016-09-16 (bilaga 1). 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 
Ekononriavdelningen 
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.~eab 
Tingsryds energi AB 

; 
Bµ<lget 

Projekt ~CJ16 

!Fjärrvärme 

Väckelsång 
Solitära anslutningar ;2GO 

Urshult 

Solitära anslutningar 100, 
Värme central 
Tingsryd 

Mindre utbyggnadsområde för fjv 1 @(f:10 
Komplettering av biopanna 40Ö© 
Rökgaskondensor qå(i) 
Renovering KMW-panna 5610 
Lastmaskin 

Linneryd 

Solitära anslutningar 10© 

Bredlbarudl 

Bredband stamnät 1000 

SUMMA 7400 
f ~ 

·,··-

2016-09-16 . 

PHall'il 

2(0)117 

200 

300 

1 000 

500 
500 

1 000 

100 

3 500 

7100 

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 
2016-09-22, § 26 

l?Ball'il IPDall'il l?Balrll 

2018 2(0)119 202(0) 

200 200 200 

300 200 200 

1 000 1 000 1 000 

500 500 500 

100 100 100 

3 500 3 500 3 500 

5 600 5 50!) 5500 
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Ärende nr 19 

Affärsplan 2017-2019 och 
borgensram 2017 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

252



\
"\ l!)Tingsryds 

· kommun 
~ Kommunlednings-

förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-05 

Till kommunstyrelsen 

Angående affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 Stiftelsen Tings
rydsbostäder 

Som går att utläsa av följande sidor i kallelsen remitterades ärendet till kommunled
ningsförvaltningen för fördjupad utredning. Det material som finns i detta utskick är 
därmed inte fullständigt. 

Förmodligen hålls ett extrainsatt sammanträde för AU samma dag som kommunstyrel
sens sa:mmanträde, eftersom intentionen är att hela kommunkoncernens affärsplaner och 
borgensramar ska behandlas samtidigt. Arbetsutskottet tar då ta ställning till komplette
rande handlingar. 

Senast på kommunstyrelsens sammanträde den 17 oktober redovisas fullständiga hand
lingar. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

,e; 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

usterare 

§ 276 

Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 
Dnr 2016/380 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar affärsplan 2017-2019 och begäran 
om borgensram 2017, vilka godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Besluts underlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder § 29, 2016-09-26 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

2016-10-05 254



Bilaga Ks Au§ 276 2016-10-03 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER 

§ 29 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

Begäran om borgensram för 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Styrelsens beslut 

1. Begära en borgensram för 2017 om 263 mkr (263 07 4 921 kr) för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder av Tingsryds kommunfullmäktige. 

2. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janenredogör investedngsplan för 2016-2020 för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder och det upplåningsbehov som finns. Administrativ chef 
Björn Davidsson redogör för förslag till behov av borgensram enligt 
befmtliga lån och planerade investeringar. 

Utdragsbestyrkande 

2(3) 

,, 
-:;, 
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I 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

3(3) :;; 

§ 30 

Affärsplan 2016-2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta affärsplan 2016-2020 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

2. Översända affärsplan 2016-2020 för Stiftelsen Tingsryds bostäder till 
Tingsryds kommunfullmäktige för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

VD Peråke Janen redogör för förslag till affårsplan 2016-2020 för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder. (bil. 2) 

Beslutsunderlag 

1. Affärsplan2016-2020 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

Utdrags bestyrkande 
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'lf'I 

Tingsrv.ds 
bostääer 2016-09-26 

AFFÄRSPLAN Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2016 - 2020 

Verksamhetsprojekt 
Stiftelsen ska under perioden medverka till att 100 lägenheter byggs i kommunen i 
samverkan med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB eller med andra aktörer. 
Under 2016 kommer Stiftelsen Tingsrydsbostäder att bygga eller tillskapa sammanlagt 20 
lägenheter i kommunen, vilket motsvarar ca 20 % av målsättningen på 100 lägenheter 
perioden 2016 - 2020. 

Ekonomi 
lnvesteringsbehov 
Den totala investeringsvolymen för stiftelsen under perioden bedöms till ca 65 Mkr och av 
detta är ca 16 Mkr investeringar som beslutas under 2016. Av investeringsvolymen utgör 
inköp och reinvestering i maskiner och utrustning ca 5 %, energisparåtgärder med ca 8 % av 
investeringsbehovet. lnvesteringsvolymen med påbörjade, beslutade och planerade projekt 
genererar totalt ca 70 lägenheter (inkl. Tingsrydsbostäder AB) under perioden, och innebär 
då att andra aktörer ska bygga ca 30 lägenheter under samma period. 

Låneskuld 
Stiftelsens låneskuld är i dagsläget 248 Mkr och kommer att öka under året med ytterligare 
ca 8 Mkr, för att under perioden 2016 - 2020 öka till totalt något under 285 Mkr. Om 
planerade byggprojekt ska genomföras av stiftelsen, krävs eget kapital med ca 30 Mkr för att 
innehålla kravet om självfinansieringsgrad enligt beslutade ägardirektiv. Stiftelsen har som 
målsättning att amortera eller investera med egenfinansiering motsvarande 4 % av aktuell 
låneskuld. 

Soliditet 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder har i senaste årsbokslutet en soliditet om 12,5 %, en soliditet 
som sannolikt kommer att öka om de planerade investeringarna genomförs under perioden. 
I samband med varje investeringsbeslut måste stiftelsen vara observant på det eventuella 
nedskrivningsbehov som kan uppstå vilket kommer att påverka både lönsamhet och soliditet 
i bolaget. 

Styrelsen för stiftelsen Tlngsrydsbostäder 
Genom 

D /_ /~~" -
/ ~~-'L~c:55~--~~~ 

Patrick Ståhlgren c;) · , 
Ordf. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tlngsrydsbostader@tlngsryd.se 

/1 
~ 
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Ärende nr 20 

Affärsplan 2017-2019 och 
borgensram 2017 
Tingsryds industristiftelse 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 277 

Affårsplan 2017-2019 och borgensram 2017 Tingsryds 
industristiftelse 
Dnr 2016/329 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2017-2020 Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB. 

2. Kommunfullmäktige godkänner borgensram 2017 om 27 miljoner 
kronor för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 27 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar affärsplan 2017-2019 och borgensram 
2017. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds industristiftelse§§ 22 och 23, 2016-09-12 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 277 2016-10-03 

:>i Tingsryds Industristiftelse SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) ~o 
~ 2016-09-12 

§ 22 

Förslag till affärsplan 2017-2020 

Föreligger förslag till affärsplan för Tingsryds Industristiftelse för perioden 
2017-2020 (bilaga 1) efter ändringar i och med TUFAB:s ägardialog. 

Verkställande direktören lämnar en redogörelse för upprättat förslag. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna affårsplan för Tingsryds Industristiftelse, daterad 2016-09-12, 
samt 

Beslutet skickas till kommunfullmäktige 

U. ag.s,esttkf de 
\ V~ \ f 
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Tingsryds industristiftelse 

Affärssplan 2017-2020 

Verksamheten 

Tingsryds Industristiftelse är under aweckling och innehavet ska på sikt överföras till Tufab. De 

fastigheter som idag finns i verksamheten är fastigheter med flera hyresgäster. Det totala värdet på 

fastigheterna uppgår till cirka 16 mkr. Bolaget har god ekonomi, men har under 2016 avyttrat den 

fastighet som stod för den största delen av hyresintäkterna. Kostnaderna för personal kommer 

behöva minska kraftigt under kommande år. Likviditeten för bolaget är god och det finns medel att 

använda för kommande investeringar. Ett sätt att använda bolaget är att ta över fastigheten Konga 

Bruk för att använda de pengar som finns i bolaget för att rusta upp den fastigheten. 

Ekonomi och investeringsbehov 

Den totala investeringsvolymen för bolaget under perioden bedöms vara cirka i6 mkr. Detta 

förutsätter att Konga Bruk överlåts till bolaget och stora investeringar görs löpande på denna 

fastighet 

Låneskuld 

Bolagets låneskuld förväntas sjunka under perioden. Dock kräver detta att de flesta fastigheter 

överlåtes till Tufab. Under perioden tar även bolaget över Konga Bruk för att förädla denna. Enligt 

plan så kommer inte låneskulden behöva stiga speciellt mycket under perioden. 

Soliditet 

I och med att bolaget försäljer ett antal fastigheter samtidigt som fastigheten Konga Bruk tas över 

kommer soliditeten i takt med att intäkterna minskar och investeringarna i nämnd fastighet ökar 

sjunka. Detta är enligt plan och ett bra sätt att använda de pengar som finns i bolaget och som inte 

kan användas för annan kommunal verksamhet. 

2016-09-12 

Styrelsen för Tufab genom 

Thomas Mattsson, VD Mikael Jeansson, ordförande 
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Tingsryds Industristiftelse 

lnvesteringsplan 2017-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringar 

I 
- l 10000 

I 
2000 

I 
2000 

I 
2000 

Varav kommuninternt köp 8000 

Avyttringar I 7000 

I 
8500 I 500 I 0 I 0 

Varav kommunintern försäijning 8500 

Låneskuld 19000 15 000 17 000 21000 20 000 19000 
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:J, d'Tingsryds Industristiftelse 

::lol~/31-t /D'1-

§ 23 

Borgensram 2017 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 

"2016-09-12 

att ansöka om en borgensram om 17 mkr för Tingsryds Industristiftelse. 

Beslutet skickas till kommunfullmäktige 

),fO 
~ 
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Ärende nr 21 

Medborgarförslag 
angående Urshults bibliotek 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

Justerare 

§ 249 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Dnr-2016/25 92~ 2 O 16 / 7 6 9 2 9 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut§ 96, 2016-08-24. 

Beskrivning av ärendet 

Urshults sockenråd har lämnat in ett medborgarförslag angående Urshults 
bibliotek. Enligt medborgarförslaget föreslår Urshults sockenråd att beslut 
om bibliotekets framtid skall tas när hyresavtalet, som gäller till 2020, skall 
omförhandlas samt att samverkan mellan Träffpunkt Urshult och biblioteket 
utreds. 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över medborgarförslaget (BUN § 
67/2016). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (KSAU § 
168/2016) till barn- och utbildningsnämnden för en tydligare motivering till 
förslagsställaren om varför medborgarförslag inte bör bifallas. 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade därpå§ 96, 2016-08-24: 

Kommunens högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, har fattat 
beslut om att det inte skall finnas något folkbibliotek i Urshult. Vad gäller 
frågan om samverkan mellan lokaler för Träffpunkt Urshult och 
bibliotekslokalen i Urshult har nämnden lämnat frågan vidare till den 
lokalförsörjningsgrupp i kommunen som tillhandahåller lokaler för 
kommunal verksamhet. Att utreda vad som händer med bibliotekslokalen 
under återstående hyrestid av avtalet är en fråga som barn- och 
utbildningsnämnden inte ansvarar för. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Barn- och utbildningsnämnden § 67, 2016-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 168, 2016-05-30 
Barn- och utbildningsnämnden § 96, 2016-08-24 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 249 2016-09-19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Tingsryds 
~kommun 

16(19) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 .1\ 

Juste,~~ 

1· ,···· :;:i''~;:,~0::;~1.:::T~ 
Il it:'.ii]I ~;J;:J~ ,J ! i 

L_l'brd}o/ fJ-~, 11 j § 96 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Dnr 2014/167 049 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande: 
Kommunens högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, har 
fattat beslut om att det inte skall finnas något folkbibliotek i Urshult. 
Vad gäller frågan om samverkan mellan lokaler för Träffpunkt Urshult 
och bibliotekslokalen i Urshult har nämnden lämnat frågan vidare till 
den lokalförs5rjningsgrupp i kommunen som tillhandahåller lokaler för 
kommunal verksamhet. Att utreda vad som händer med 
bibliotekslokalen under återstående hyrestid av avtalet är en fråga som 
barn- och utbildningsnämnden inte ansvarar för. 

Beskrivning av ärendet 

Urshults ·sockenråd har lämnat in ett medborgarförslag angående Urshults 
bibliotek. Enligt medborgarförslaget föreslår Urshults sockenråd att beslut 
om bibliotekets framtid skall tas när hyresavtalet, som gäller till 2020, skall 
omförhandlas samt att samverkan mellan Träffpunkt Urshult och biblioteket 
utreds. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över medborgarförslagen enligt 
följande: Bibliotekslagen anger att det i varje kommun skall finnas 
folkbibliotek och att det är kommunen som ansvarar för folkbibliotek. I 
Tingsryds kommun har kommunfullmäktige 25 april 2016 tagit beslut om 
att det inte skall finnas något folkbibliotek i Urshult. Barn- och 
utbildningsnärnnden anser att medborgarförslaget är besvarat i och med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 
återremitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en tydligare 
motivering till förslagsställaren om varför medborgarförslaget inte bör 
bifallas. 

Utdrags bestyrkande 
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~ Tingsryds 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(19) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 

Justerare 

hiS 

§ 96 fortsättning 

Föreligger följande förslag till nytt yttrande över medborgarförslaget; 
Kommunens högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, har fattat 
beslut om att det inte skall finnas något folkbibliotek i Urshult. Vad gäller 
frågan om samverkan mellan lokaler för Träffpunkt Urshult och 
bibliotekslokalen i Urshult har nämnden lämnat frågan vidare till den 
lokalförsörjningsgrupp i kommunen som tillhandahåller lokaler för 
kommunal verksamhet. Att utreda vad som händer med bibliotekslokalen 
under återstående hyrestid av avtalet är en fråga som barn- och 
utbildningsnämnden inte ansvarar för. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie 
Sahlberg, 2016-08-16. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2016-05-30 § 
168, Medborgarförslag angående Urshults bibliotek. 

3. Remiss från kommunstyrelsen - Medborgarförslag angående Urshults 
bibliotek, 2016-04-19: 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Tingsryds 
~ kommun 

,1Dl6 / .15 C"t l °I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

ö2010/ ?'(, 
16(20) 

92~ 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-18 

/)J-J , Justerare 

§ 67 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Dm 2014/167 049 

Beslut 

1. Bibliotekslagen anger att det i varje kommun skall finnas folkbibliotek 
samt att det är kommunen som ansvarar för folkbibliotek. I Tingsryds 
kommun har kommunfullmäktige den 25 april 2016 tagit beslut om att 
det inte skall finnas något folkbibliotek i Urshult. Barn- och 
utbildningsnämnden anser därför att medborgarförslaget är besvarat i 
och med kommunfullmäktiges beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Urshults Sockenråd har lämnat in ett medborgarförslag angående Urshults 
bibliotek. Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget från 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Enligt medborgarförslaget föreslår Urshults Sockemåd att beslut om 
bibliotekets framtid först skall tas när hyresavtalet, som gäller till 2020, skall 
omfdrhandlas samt att samverkan mellan Träffpunkt Urshult och biblioteket 
utreds. 

Föreligger följande förslag till yttrande över medborgarförsiaget; 
Biblioteks lagen anger att det i varje kommun skall finnas folkbibliotek samt 
att det är kommunen som ansvarar för folkbibliotek. I Tingsryds kommun 
har kommurifullmäktige den 25 april 2016 tagit beslut om att det inte skall 
finnas något folkbibliotek i Urshult. Barn- och utbildningsnämnden anser 
därför att medborgarförslaget är besvarat i och med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Medborgarförslag angående Urshults bibliotek, Urshults 
Sockenråd,2016-04-19. 

2. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2016-05-02. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Då vi tagit del av underlaget för Hållbar ekonomi och därmed uppmärksammat att det finns förslag på 
nedläggning av Urshults bibliotek vill vi med detta förslag lägga fram en alternativ lösning till nedläggning. 

Vi förstår att Tingsryds kommun behöver se över sina kostnader för att anpassa sig för den rådande 
strukturen. Men vi anser att det är av största vikt att försöka hitta lösningar som är kostnadseffektiva och 

· som inte minskar medborgarnas välfärd. Gällande biblioteket i Urshult så finns flera aspekter som talat emot 
en nedläggning. 

1. Hyreskontraktet är skrivit till 2020 och kan ej sägas upp innan dess 
2. Samordning med träffpunkten borde kunna skapa kostnadseffektiva förutsättningar 
3. Utöver biblioteksverksamhet så spelar lokalen idag en viktig roll för lokala aktiviteter och därmed bygdens 
attraktivitet. · 

Ex på detta är: 
Seniorträffar, varje tisdag eftermiddag 
Stickcafe, varannan torsdag 
Utnyttjande för föreningsaktiviteter ex Vemboö- Sirkö 
fruktodlareförening, Föreläsningsförening, Tingsryds Fågelklubb, Konsertförening 
Som lokal för modersmål för tyska barn 

Vi från Urshults sockenråd föreslår utifrån dessa aspekter att: 

Beslut om framtiden för Urshults bibliotek tas först när hyreskontraktet sl<all omförhandlas (2020) samt att 
samverkan mellan Träffpunkt Urshult och Biblioteket utreds. 

Vid behov är vi i Urshults sockenråd behjälpliga i att utforma samverkansmodellen emellan biblioteket och ;pun~en lL 
'~~ 

Anders Sorgehed Ordförande Urshults Sockenråd 
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Ärende nr 22 

Motion 
angående förläggning av 
kommunfullmäktiges möten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) ~Tingsryds 
~ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2016-09-19 

Justerare 

§ 251 

Motion angående förläggning av kommunfullmäktiges möten 
Dnr 2015/192 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttrande 
från kommunfullmäktiges presidium. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Hvomum (TiA) har lämnat in en motion gällande förläggning av 
kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges presidium har avgett 
följande remissvar genom fullmäktiges ordförande: 

Kommunfullmäktige har numera sammanträden på två orter i kommunen, 
Urshult och Konga. På dessa ställen finns erforderlig teknik för att 
direktsända mötena. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför fullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion angående förläggning av kommunfullmäktiges möten 
Skrivelse från fullmäktiges ordförande Britta Lunden, 2016-09-01 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 251 2016-09-19 ;l,01,;1 f:2 07)(:, 

r.lTingsryds 
~~kommun 
~ 

2016-09-01 

Till Kommunfullmäktige 

Svar på motion angående förläggning av Kommunfullmäktiges möten 

Kommunfullmäktige har numera sammanträden på två orter i kommunen, Urshult och 
Konga. På dessa ställen finns erforderlig teknik för att direktsända mötena. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför fullmäktige besluta att motionen är be
svarad. 

Tingsryd,2016-09-01 

För fullmäktiges presidium 

_,, ,J / 

~itti ~ti!1?t-t 
/ 

Britta Lunden 
ordförande 

j)-
1(1)~ 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx} 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bilaga Kf § 76 2015-04-27 

~-

Tingsrydsaltemativet 
c/o Björn Hvomum 
Fryggestorp 14 
3 6024 Linneryd 
0470-34173 
0763-480747 

-A:: t,LtLL2o,~ 
TINGSRYDS ~OMM[Kf 

2015 ··04-o 1 3 
il..o J s-Jl/ .2. _f o I 

rJnr [),iJ I :r-(/ q 2 rITI & r - . - == 

2015-04-11 

Motion angående förläggning av Kommunfullmäktiges möten. 

Att Kommunfullmäktige ambulerar runt i kommunen är en god tanke i ett 
demokratisk perspektiv, men en lyx i det ekonomiska läge vi befinner oss i. 
Vi ser idag att det kommer lite folk till våra möten och kommer man så beror 
det oftast på att ett särskilt ärende intresserar. Då väljer man att åka på ett 
enskilt möte oavsett var i kommunen mötet är. 
Vi behöver vrida och vända på varenda krona för att klara ~v att behålla vår 
kärnverksamhet som den ser ut idag utan kvalitets försämringar. 
Därför anser vi att ett ambullerande Kommunfullmäktig är något som vi kan 
spara inpå. 

Med utgångspunkt ur rapporten "Hållbar ekonomi" förslår vi därför att 
Kommunfullmäktig förläggs till en central lokal där alla möten skall hållas. 
Detta bör också innebära att webb-sändningarna blir betydligt billigare att 
genomföra då man kan använda fast utrustning. Vi anser att lokalen ska vara en 
av kommunens egna och skall väljas med tanke på att webb-sändningarna ska 
bli så billiga som möjligt att genomföra. 
Vi föreslår även att man samtidigt ser över möjligheten till direktstreaming av 
sändningarna så att de kan ske i realtid vilket kanske kan ge ökat intresse får det 
politiska engagemanget i kommunen. Det skulle även bidra till ökad delaktighet 
då man kan visa möten i våra offentliga lokaler och boenden, demokratin och 
dialogen stärks. 

För Tingsrydsalternativet. 

Björn Hvomum 
Martin Uleskog 
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Ärende nr 23 

Kompletterande samråd 
om alternativa sträckningar för 
del av den planerade 400 kV ledningen 
mellan Nybro och Hemsjö 
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Tingsryds 
kommun 

munstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-19 

10 (17) 

~1 

usterare 

~ 

§ 252 

Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för del 
av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande till Svenska kraftnät: 

Yttrande 

Tingsryds kommun har tidigare till Svenska kraftnät avgivit 
samrådsyttranden genom kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181, 
2015-05-11, § 116 samt 2016-06-13, § 167. 

Tingsryds kommun vidhåller alltjämt innehållet i dessa tidigare yttranden 
som i huvudsak innebär att luftledning med växelström inte godtas i 
Tingsryds kommun samt att alternativet med nergrävd likströmskabel 
förordas. 

Tingsryds kommun konstaterar ånyo att ledningen måste byggas som 
markförlagd ledning så att den kommer i så liten konflikt som möjligt med 
bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden för att trygga 
en långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 
Tingsryds kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla parter 
utom Svenska kraftnät kräver, medför minimala omgivningsstörningar och 
eliminerar bl a behovet av analys och val av alternativ inom de sträckningar 
som redovisas i det kompletterande samrådet. 

Med hänvisning till det ovan redovisade förordar Tingsryds kommun att 
ledningen inom delsträckan Harebo och Lindholmen, som delvis berör 
markområden inom Tingsryds kommun, parallellbyggs med den befintliga 
400 kV-ledningen samt att ledningen byggs som markförlagd 
likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befintliga ledningen inom 
såväl den aktuella delsträckan som ledningen som helhet mellan Nybro och 
Hemsjö. 

Tingsryds kommun konstaterade redan i yttrande 2016-06-13, § 167 att det i 
Sverige idag finns ett stort behov av att skapa rättvisa och moderna regler 
för intrångsersättningar. Tingsryds kommun hemställer därför på nytt att 
Svenska kraftnät snarast initierar seriösa förhandlingar på politisk nivå, 
utifrån regeringens årliga regleringsbrev till Svenska kraftnät, om hur 
enskilda intressen ska behandlas på ett rättvist sätt i demokratisk anda med 

2016-09-23 
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Justerare 

§ 252 forts. Dnr 2014/340 379 

syfte att intrång inte ska hindra fortsatt utveckling, boende och företagande 
på landsbygden när mark tas i anspråk för allmänna intressen. 

Beskrivning av ärendet 
Svenska kraftnät har i skrivelse 2016-08-25 till Tingsryds kommun översänt 
handlingar som avser Kompletterande samråd om alternativa sträckningar 
för delar av den planerade 400 kV ledningen mellan Nybro och Hemsjö. De 
delsträckor som är föremål för detta kompletterande samråd är 
nedanstående: 
- Hagaberg-Baggetorpskvam 
- Markustorp-Nybro station 
- Nybro-Vackamo 
-Harebo och Lindholmen 

- Öjasjön 
-Mörrumsån 
Tingsryds kommun berörs av delsträckan Harebo och Lindholmen. 

Protokollet skickas till 
Svenska Kraftnät 

\~}<? 
I Otdragsbestyrkande 
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Ärende nr 24 

Uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden gällande 
förslag på 
Demokratidagen, Dackeskolan 
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Justerare 

§ 279 

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden gällande förslag på 
Demokratidagen, Dackeskolan 
Dnr 2016/67 092 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Vid den demokratidag som hölls i december 2015 vid Dackeskolan vann 
iden om att "Riv rökberget" en idetävling. 

Då kommunstyrelsen behandlade ärendet beslöt styrelsen (KS § 63, 2016-
03-14): 

1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram ett antal förslag på åtgärder i det vinnande förslagets anda. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens utredning ska ha inriktningen att skapa 
grönyta och yta för rekreation med parkouraktiviteter. 

Plan för genomförande av förstudie 

Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti har påbörjat en förstudie som följd 
av det uppdrag kommunstyrelsen gav. Tillsammans med 
kommunsekreterare Jörgen Wijk har han träffat tre elever från Dackeskolan 
en första gång. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har anslagit 
100 000 kr från ramprojekt "Näringsliv i utveckling" för ändamålet. Dessa 
pengar behöver upparbetas redan under 2016. 

Vid kontakt med kommuner och föreningar som har låtit bygga /håller på att 
bygga parkourbanor framkommer att det finns medel att söka från olika 
organisationer, bland annat Riksidrottsförbund genom Smålandsidrotten 
och/eller Svenska Gymnastikförbundet*. Vidare kan man söka finansiering 
för insatser som rör förbättringar av skolgårdar och möjligen även från 
bankstiftelser. Under förstudien får ansvariga tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt skolförvaltningen ansöka om dessa 
medel. En första preliminär beräkning visar att en parkourbana om 200 m2 
kostar ungefär 800 000 kr att färdigställa (inklusive konsultkostnad). 

Inriktningen är att anläggningen till så stor del som möjligt ska finansieras 
med externa medel, men förmodligen behövs ytterligare kommunala medel 
för att färdigställa den. 

('Y I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 279 forts. Dnr 2016/67 092 

Det föreslås att de anslagna 100 000 kr används för anlitande av konsult 
som för den summan planerar och ritar banan samt tar fram kostnadskalkyl. 
Ritning och kalkyl ingår i förstudien tillsammans med finansieringsplan. 
Förstudien redovisas för kommunstyrelsen innan beslut fattas om eventuell 
ytterligare kommunal medfinansiering. 

Deltagare i planeringsgrupp 

I planeringsgruppen ingår utredningsingenjören, elever från Dackeskolan 
och intendenten på Dackeskolan. Eftersom ansökan av vissa externa medel 
görs från idrottsförbund kan det bli aktuellt att representanter från 
föreningslivet ansluter, eftersom det då är en förening som står som 
huvudsökande. 

Besluts underlag 

Skrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti och 
kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2016-09-26 

I Otdragsbestyrkande 
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Ärende nr 25 

Kommunövergripande kontrollmål 
för år 2017 
inom intern kontroll för 
Tingsryds kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 284 

Kommunövergripande kontrollmål for år 2017 inom intern 
kontroll för Tingsryds kommun 
Dnr 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande kommungemensamma kontrollmål för 
granskning i Tingsryds kommuns interna kontroll 2017, gällande samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser: 

"Kontrollera rutiner för utlämning och återtagande av nycklar, 
passer/IDkort, inloggningar etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller 
uppdrag inom kommunen samt för utlämning av sådana till utomstående." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglementet för 
Tingsryds kommuns interna kontroll. Av reglementet framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa kommunövergripande 
kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. Centrala chefsgruppen 
(CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemensamma 
kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Innebörden av föreslaget kontrollmål blir att kontrollera så att rutiner finns 
för återtagning av nycklar, passer/IDkort, inloggningar mm när anställda 
och förtroendevalda slutar, alternativt får rätt behörigheter då de internt 
byter jobb eller uppdrag, samt rutiner för tillfälligt utlämnande av nycklar, 
passerkort, inloggningar mm till konsulter och andra privata aktörer som 
utför arbete för kommunen. Kontrollen innebär också att granska huruvida 
eventuella rutiner följs. Målsättningen är att endast behörig personal ska ha 
tillgång till kommunens informationstillgångar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2016-09-30 
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Sammanträdestider 2017 för 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
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'jl1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 ~ 

Justerare 

§ 254 

Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr 2016/325 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedanstående tider för sina och 
arbetsutskottets sammanträden under 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I förslaget har tagits hänsyn till det förslag till sammanträdestider som 
föreligger för kommunfullmäktige. Arbetsutskottet föreslås sammanträda 
heldagar och skollov hålls fria från sammanträden. I det fall annan dag än 
måndag används, framgår det av listan nedan. 

Januari 

KS 2017-01-09 

AU 2017-01-30 

Februari 

KS 2017-02-13 

Mars 

AU 2017-03-06 samt 2017-03-27 

KS 2017-03-13 

April 

KS 2017-04-10 

Maj 

AU tisdag 2017-05-02 samt 2017-05-22 

KS 2017-05-15 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 254 forts. Dnr 2016/325 101 

Juni 
KS 2017-06-05 

AU 2017-06-12 

Augusti 

AU 2017-08-07 

KS 2017-08-14 

September 

AU 2017-09-04 

KS 2017-09-11 

Oktober 

AU 2017-10-02 samt 2017-10-23 

KS 2017-10-16 

November 

KS 2017-11-13 

AU 2017-11-20 

December 

KS 2017-12-04 

AU 2017-12-11 

I Utdragsbestyrkande 
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Arbetsprocess för årsbudget 2018 
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Justerare 

§ 278 

Arbetsprocess för årsbudget 2018 
Dnr 2016/370 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer arbetsprocess för års budget 2018 enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föreslår arbetsprocess för årsbudget 2018. 
Arbetsprocessens tidpunkter utgår från fullmäktiges beslutade 
sammanträdestider och kommunstyrelsens föreslagna sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 

Arbetsprocess för årsbudget 2018 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 278 2016-10-03 "2017:s·rv c,\,ff 

~Tingsryds 
~l~ommun 

;).;l, 
Kommunlednings

förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Arbetsprocess för årsbudget 2018 

Datum 

7 feb (ti) Informationsdag 1 * 

8 feb (on) Ev Uppföljning informationsdag 1 ** 
(genomförs vid behov) 

27 mars (må) Inriktningsdebatt KF 

29 mars (on), 

27 april (to) 

2 maj (må) 

15 maj (må) 

23 aug (on) 

30 aug (on) 
4 sept (må) 

4 sept (må) 

11 sept (må) 

25 sept (må) 

30 nav (to) 

KFp: preliminära kommunövergripande mål 2018 

CCG förslag arbetsramar. 

KSAU förslag arbetsramar. 

KS beslut arbetsramar 

Sista dag för nämnds beslut budget enligt fastställd arbetsram 

Utskick material inför infodag 2 

Informationsdag 2* 

KSAU förslag budget ?018-2020 inkl skattesats och mål 

KS förslag budget 2018-2020 inkl skattesats och mål 

KF beslut budget 2018-2020 inkl skattesats och mål 

Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast. 

Kommentar 

Heldag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 
om verksamhet och ekonomi bokslut 2016, 
prognos 2017 samt förutsättningar och behov 
2018-2020. 

Halvdag (f.m.). Dialog om prioriteringar, mål 
och resurser budget 2018. 

Kopplas till Fullmäktiges styrkort 

Nämnds beslut ska föregås av MBL § 11. 

Halvdag (e.m). Totalläget samt resp förvalt
ning/ftg redovisning av budgetförslag. 

Beslutet ska föregås av MBL § 11. 

*Deltagare informationsdagar: KS, nämndernas presidier, KF presidium, småpartier, företagen, förv.chef + tj.män 
** Deltagare: ksau, nämndernas presidier, förvaltningschefer. 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt inför inriktningsdebatt 27 
mars, KS beslut om arbetsramar 15 maj samt KS förslag till budget 11 september. 

KSAU kan komma att kalla till extra budgetmöten om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt under 
processens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KFp=kommunfullmäktiges presidium, KS=kommunstyrelsen, KSAU=kommunstyrelsens arbetsut
skott, CCG=centrala chefsgruppen 
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Ärende nr 28 

Återrapportering av samt beslut om 
kurser och konferenser 

Inga handlingar 
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Ärende nr 29 

Förändringar i 
Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 

Inga handlingar 
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Ärende nr 30 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 

Inga handlingar 
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Ärende nr 31 

Ärenden enligt 

kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 
2016-09-19 och 2016-10-03, 

enligt kultur och fritidsutskottets 
protokoll från sammanträdet 
2016-09-21 samt 

enligt personalutskottets protokoll från 
sammanträdet 2016-09-12. 

Inga handlingar 
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