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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

usterare 

§ 244 

Planstrategiska rådet 
Dnr 2016/36 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tillsammans med 
sarnhällsbyggnadsutskottet att göra följande justeringar i de prioriterade 
planerna: 

Uppdraget gällande fastigheten Sånnahult 2:3 är under arbete. 

Uppdraget gällande justering av befintlig detaljplan för sågverket i Linneryd 
tas bort. 

Beskrivning av ärendet 

Planstrategiska rådet går igenom prioriterade planer och gör justeringar 
enligt ovan. 

Besluts underlag 

Prioriterade planer, augusti 2016 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöchefen 

2016-09-23 



I. L L J 

Tfumgmryd.s 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum Prio 
till 
listan 

Översiktsplaner 

Klf. 

20130930 1 

20130930 1 

Detaljplaner 

1 

20151109 1 

20140623 1 

20140428 1 

20150902 1 

i,/\ .J~ , 

_;;_._L 

Diarienr/namn 

2013/165 212 
(2011-0042-212) 

2012-1409-211 
Probj.nr 62142 

2010-2027-211 

2012-0453-211 

2014-0627-211 

2015-1315-213 

Bilaga KSAU § 244, 2016-09-19 

1(2) 

PÅGÅENDE PLANER 201608, prioriterade 

Beskrivning Status Uppdrag Process läge Handläggare 

Översiktsplan för Pågående enl. plan KS 20130417 Har varit ute på samråd Laila J eppsson 
Tingsryd kommun (Ksau 20110131 

§ 31) 

FÖP Urshult SBU20130930 Vilande BH 

FÖP Rävemåla SBU20130930 Vilande EW 

V-Plast, Planuppdrag Anslagen tom 2016-09-26 BH 
Väckelsång 

Näckrosen 1 Återupptaget SBU 20151109 Återupptaget uppdrag BH 
Au 110103 § 7 

Del av kv Staren och Återupptaget Anslagen tom 2016-09-26 BH 
del av kv Stjärnan planuppdrag 

Gestaltningsprogram Planuppdrag Under arbete EW/(BH) 
Påbörjat 

Sånnahult 2:3 Planuppdrag OB Under arbete EW 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2) 

(Kurrebo) Påbörjat 

Linneryd Justering bef. Dp för Utgår /Dock skall EW 
sågverket kommunicering ske 

1 2015-2258-211 Väckelsång 9:68 Planuppdrag Anslagen tom 2016-09-19 BH 

1 2015-1828-211 Mårslycke 1 :29 Planuppdrag Beslut i SBN 20160823 BH 
avseende samråd 

1 2016-0794-211 Ryd 6:21 Planuppdrag Beslut i SBN 20160823 BH 
avseende samråd 

2016-1281-211 Del av Tingsryd 14:1 Planuppdrag Ej påbörjad/ Planavtal? Konsultplan? 
och del av Örnen 13 

I Övriga ~laner 

I I I 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

2016/327 090 

2014/485 349 

2016/317 106 

2014/119 041 

2014/119 041 

2016/309 214 

2016/315 410 

2015/211 910 

Justerare 

§ 245 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Region Kronoberg, beslut 
Avslag på Öppna Kanalens ansökan om medel till projektet "Alla kan inte 
prata men alla kan kommunicera" 

2. Växjö Tingsrätt, Mark och miljödomstolen, kungörelse 
Meddelande i miljömål 
Godkännande av utförda dammsäkerhetshöjande åtgärder 
Originalhandling på samhällsbyggnadsförvaltningen 

3. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 
Från sammanträde 2016-08-24 

4. Energikontor Sydost, 
Sammanfattning projektansökan Enable 

5. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll§ 122, 2016-08-23 
Kommunfullmäktiges beslut angående Hållbar ekonomi 3. Gator och Vägai 
och privata utfarter 

6. Barn- och utbildningsnämnden, § 89, 2016-08-24 
Hållbar ekonomi del 3 

7. Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse 
Enligt PBL 5: 17 - ändring av detaljplan för Väckelsång 9:68 

8. Länsstyrelsen i Kronobergs län,beslut 
Tillstånd för kameraövervakning - inventering av rovdjur 

9. Sydostleader, protokoll 
Från styrelsemöte 2016-08-26 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

2016/318 814 

2016/320 003 

2016/322 432 

Justerare 

§ 246 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Naturvårdsverket, 
Samråd och remiss. Utpekande av riksintresse för friluftslivet 

Översänd till bygg- och miljöchef Camilla Norrman för yttrande senast 
2016-10-12 

Fullmäktiges presidium 
Förslag på revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Översänd till kommunchef Laila Jeppsson (tfkanslichefEvelina Magnusson) föi 
yttrande 

Miens vattenråd 
Förfrågan om administrativt bidrag för 2017/2018 

Översänd till utvecklingschef Eva Palmer för yttrande 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

2016/73 002 

2016/73 002 

Justerare 

§ 247 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende Delegat 

Utfördelning av budgetmedel från central Daniel Gustafsson 
löneökningspott. Det gäller löneökningar 2016 
med 9 månaders effekt 2016. Samtliga fack 
utom Kommunal. 

Summa: 5445 tkr 

2016-09-13 

Borgen för omsättning av lån Tingsryds Energi Daniel Gustafsson 
AB 

Med stöd av delegationsordning KS § 20/2016, 
punkt 2.4. 

Beslut av ekonomichefen, inom ramen för 
fullmäktiges beslut om borgensram om 60 mkr 
för Tingsryds Energi AB (KF 2015-02-23, § 
24), härmed teckna borgen avseende omsättning 
av lån för Tingsryds Energi AB om 10 mkr hos 
Kommuninvest. 

2016-09-07 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 248 

Statistik 
Dm 2016/13 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

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

Besluts underlag 

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

I Otdragsbestyrkande 

6 (17) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

Justerare 

§ 249 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Dnr-2016/25 929 2016 / 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 

r I 

I Otdragsbestyrkande 
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~kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 

CJ:1 Justerare 

L ~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 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. 

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 
utbildningsnämnden 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 

2.D lG--oq -06 EE 
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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 Urs hult. 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 

I Utdragsbesty,kando 
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.;L0/6/':fb 927 
Barn- och utbildningsnärnnden 2016-05-18 

~ ~ Justerare 

V' ~ 

§ 67 

Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 
Dnr 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 Sockenråd att beslut om 
bibliotekets framtid först skall tas när hyresavtalet, som gäller till 2020, skall 
omförhandlas samt att samverkan mellan Träffpunkt Urshult och biblioteket 
utreds. 

Föreligger följande förslag till yttrande över medborgarförsiaget; 
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 Urs hult. 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 
Utnytijande 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 skall 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 tr;~~ 
Anders Sorgehed Ordförande Urshults Sockenråd 



Högberg Lisbeth 

Från: 
Skickat: 
Till: 

WijkJörgen 
den 25 april 2016 09:15 
Högberg Lisbeth 

l(:), '--{ ! t l C\ 

1D((o J'"~ 

Ämne: VB: Allmänhetens frågestund på KF 

Hej Lisbeth I 

Du kan inregistrera detta under Hållbar ekonomi. 

I notering. Svar på fråga ställd under Allmänhetens frågestund, l<F 2016-03-29, § 57. 

Jörgen 

Från: Marie Sahlberg [mailto:marie.sohlberg@moderat.se] 
Skickat: den 24 april 2016 12:08 
Till: atomasjohansson@gmail.com 
Kopia: Wijk Jörgen <Jorgen.Wijk@tingsryd.se>; Jeansson Mikael <Mikael.Jeansson@tingsryd.se> 
Ämne: Allmänhetens frågestund på KF 

Hej Tomas, 

jag har försökt att ta fram fakta om möjligheten att driva biblioteket i Urshult på ideeel basis. 
Dels har jag varit i kontakt med bibliotekschefen om själva driften, dels har jag pratat med 
kommunalrådet om lokalen, dvs den lokal där biblioteksverksamheten bedrivs idag. 

Vad gäller frågan om att bedriva bibliotek i ideell regi är det inte så enkelt att svara ja eller nej. 
Frågan har tidigare prövats i kommmunen då Rävemåla / Älmeboda bibliotek hade samma 
tanke som ni. Då avstyrktes den med motiveringen att det är ett ganska komplicerat 
datasystem för in- och utlåning, beställning av böcker och fjärrlån från andra bibliotek i hela 
Sverige. För detta krävs utbildad personal som har access till systemet. Utan 
bibliotekspersonal är det ganska svårt att hantera detta. 
För det andra som gäller själva lokalen,kommer kommunen och dess lokalförsörjningsgrupp att 
hantera den. Vilka behov som finns och vilka lokaler som finns tillgängliga hanteras av den 
gruppen. I dagsläget när inget politiskt beslut ännu är fattat är det vad jag kan säga just nu i 
den här frågan. 
Vi får ta en ny kontakt med varandra när fler pusselbitar fallit på plats och diskutera frågan då. 

Med vänlig hälsning 

Marie Sohlberg 

Ledamot i Kommunfullmäktige 

Gruppledare 

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 
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Ordförande i Valnämnden 

Nya Moderaterna i Tingsryd 

Mobil: 070-3673013 
072-2192155 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

Justerare 

§ 250 

Medborgarförslag angående utlämningsställen för lån från 
kommunens bibliotek 
Dnr 2016/321 929 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens beslut. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag angående 
utlämningsställen för lån från kommunens bibliotek. Barn- och 
utbildningsnämnden har avgett följande svar: 

Barn- och utbildningsnämnden tar med sig synpunkterna i 
medborgarförslaget i arbetet med att ta fram en förändrad 
biblioteksorganisation. Förslag till ny organisation skall arbetas fram under 
hösten 2016. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående utlämningsställen för lån från kommunens 
bibliotek 
Barn- och utbildningsnämnden § 97, 2016-08-24 

I Otdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 

§ 97 

Medborgarförslag angående utlämningsställen för lån 
från kommunens bibliotek 
Dm 2014/167 049 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden avger följande svar: 
Barn- och utbildningsförvaltningen tar med sig synpunkterna i 
medborgarförslaget i arbetet med att ta·fram en förändrad 
biblioteksorganisation. Förslag till ny organisation skall arbetas fram 
under hösten 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag angående 
utlämningsställen för lån från kommunens bibliotek. Barn- och 
utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget från kommunfullmäktige 
för besvarande. 

Föreligger följande förslag till svar på medborgarförslaget; 
Barn- och utbildningsförvaltningen tar med sig synpunkterna i 
medborgarförslaget i arbetet med att ta fram en förändrad 
biblioteksorganisation. Förslag till ny organisation skall arbetas fram 
under hösten 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-05-30 § 107, 
Inkomna medborgarförslag. 

2. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2016-08-11. 

Beslutet skickas till 
Medborgaren som lämnat in medborgarförslaget 
Kommunfullmäktige för kännedom 

L Justcr~~ 
Utdrags bestyrkande 
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2016-05-20 

Till Tingsryds Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag 

1
Til\!GSRYOS KOMMUN I 

2016-05-24 I 

I Dnrl6\~ / !lS C{j_ C\ l · 

Jag föreslår att det upprättas 11tlämningsställen i Urshult Konga 
Väckelsång och Linne1yd för böcker och annat som finns att låna 
i kommunens bibliotek. Det skulle exempelvis kunna vara i en 
affär eller annan verksamhet med öppettider. 

Via Internet kan man gå in på Bibliotekets hemsida och reservera 
det man vill låna, alternativt reservera per telefon. Sedan kan den 
som kör ut böcker mellan biblioteken också leverera till 
utlämningsställen och dessutom meddela låntagaren per mejl 
eller telefon när böckerna är tillgängliga. 

Nedläggningen av biblioteken innebär försämringar för låntagarna 
och därmed en lägre utlåning. Eftersom det sagts att 25 procent av 

förväntade besparingar skall återgå till verksamheten är det högst 
rimligt att en del av dessa -medel -används på orter där biblioteken 
läggs ner. Den verksamhet som innebär att de som av hälsoskäl 
får böcker levererade hem är bra} men det finns många andra som 
skulle vara betjänta av ett lokalt utlämningsställe. 

Arne Petersson 
Ekliden 81 360 13 Urshult 
Tel. 04 77-20480 
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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 Utdrags bestyrkande 
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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 

;I / 

~ttui['4trv(j'/%ki 
/ 

Britta Lunden 
ordförande 

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 
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Bilaga Kf § 76 2015-04-27 

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

·- ·--------~--- -------- . 

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 av 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 för 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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Justerare 

§ 252 

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

I Otdragsbestyrkande 2016-09-23 
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Justerare 

§ 252 forts. Dm 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19 

usterare 

§ 253 

Delårsrapport för Tingsryds AIF 2016-05-01- 2016-07-31 
Dnr 2015/640 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF redovisar delårsrapport 2016-05-01-2016-07-31. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds AIF:s delårsrapport 2016-05-01-2016-07-31 
Kommunfullmäktige§ 191, 2015-12-14 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

2016-09-23 
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Tingsryds AIF 

Resultatrapport 

Preliminär 

Räkenskapsår: 16-05-01-17-04-30 

Resultatenhet: Hela föreningen 

Period: 16-05-01-16-07-31 

Perioden Ackumulerat Ack fg år Årsbudget Ack/årsbudg 

Rörelsens intäkter mm 

Nettoomsättning 

3004 Försäljning Restaurang/Pub 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,0% 
3009 Årskort 629818,20 629818,20 747925,00 2250000,00 28,0% 
3011 Entre -5835,00 -5835,00 0,00 2750000,00 -0,2% 
3012 Medlemsavgifter 300,00 300,00 1100,00 250000,00 0,1% 
3013 Reklamintäkter (8% reklamskatt) 1113200,00 1113200,00 2005132,00 4275000,00 26,0% 
3015 Kioskförsäljning 13645,00 13645,00 0,00 750000,00 1,8% 
3016 Tingsryds Marknad 0,00 0,00 100000,00 150000,00 0,0% 
3017 lV-sändning/ersättning HA 195057,00 195057,00 130756,25 2100000,00 9,3% 
3018 Bingolotto 9864,00 9864,00 9681,00 270000,00 3,7% 
3019 Programförsäljning 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,0% 
3020 Målswish 50,00 50,00 0,00 20000,00 0,3% 
3021 Träningsmatcher 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,0% 
3025 Sponsring 0,00 0,00 50000,00 1425000,00 0,0% 
3027 Avtal ersättning Wasaskolam 0,00 0,00 565000,00 1500000,00 0,0% 
3028 Selma 54036,00 54036,00 58156,85 240000,00 22,5% 
3029 Försäljning souvenirer 29023,00 29023,00 6407,00 300000,00 9,7% 
3030 Aktivitetsbidrag 39608,00 39608,00 225144,00 220000,00 18,0% 

3032 Sektionsavgift J-Lag -3000,00 -3000,00 0,00 280000,00 -1,1% 

3035 MagicT 1000,00 1000,00 71533,00 150000,00 0,7% 
3038 50/50 lotteri 0,00 0,00 0,00 440000,00 0,0% 
3040 Parkering 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,0% 

3041 1-kronan -20654,00 -20654,00 3934,00 600000,00 -3,4% 
3042 Ersättning svenska spel 0,00 0,00 0,00 130000,00 0,0% 
3045 lnb till Supporterspelaren 0,00 0,00 121985,00 0,00 0,0% 

3089 Matchvärd 0,00 0,00 0,00 120000,00 0,0% 
3094 BILLOTT -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,0% 

3097 TAIF-tröjor (tradera) 7370,00 7370,00 3120,00 0,00 0,0% 

3098 Evenemang, Danmarksresa -4900,00 -4900,00 58600,00 0,00 0,0% 

3099 Extra intäkter/bidrag sponsorstöd 11313,00 11313,00 2800,00 0,00 0,0% 

3700 Öresutjämning -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,0% 

3740 Öresavrundning -3,28 -3,28 -4,18 0,00 0,0% 

3750 U-sektion/intäkter och cuper 0,00 0,00 6000,00 660000,00 0,0% 

S:a Nettoomsättning 2069491,72 2069491,72 4167269,92 19300000,00 10,7% 

Övriga rörelseintäkter 

3990 Övr ersättn och intäkter 14356,78 14356,78 16405,00 500000,00 2,9% 

S:a Övriga rörelseintäkter 14356,78 14356,78 16405,00 500000,00 2,9% 

S:a Rörelseintäkter mm 2083848,50 2083848,50 4183674,92 19800000,00 10,5% 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter mm 

4011 Startavgifter 0,00 0,00 -2000,00 -40000,00 0,0% 

4013 Transticket 0,00 0,00 0,00 -130000,00 0,0% 

4015 Inköp till kiosken -3144,00 -3144,00 -8920,00 -350000,00 0,9% 

4019 Trycksaker Programblad 0,00 0,00 -3000,00 -15000,00 0,0% 

4020 Trycksaker -4313,00 -4313,00 -18349,00 -120000,00 3,6% 

4021 Inköp spelare/ lnt.transferkort,sp.reg. -41750,00 -41750,00 -61000,00 -120000,00 34,8% 

4023 Resekostnader Övrig personal -5569,00 -5569,00 0,00 -10000,00 55,7% 

4026 Sjukvård -2700,00 -2700,00 -536,00 -35000,00 7,7% 

4028 Atleticum, träning A-lag -21996,00 -21996,00 -53000,00 -150000,00 14,7% 

4029 Inköp Souvenirer -74509,00 -74509,00 -1522,00 -250000,00 29,8% 

4030 Resor A-lag -311480,00 -311480,00 -249530,23 -1450000,00 21,5% 



4033 Material A-lag -312898,01 -312898,01 -131384,00 -1400000,00 22,3% 
4036 MAT J-20 J-18 A lag -21684,00 -21684,00 -20161,00 -220000,00 9,9% 
4037 Träningsläger 0,00 0,00 -11200,00 0,00 0,0% 
4039 Sponsor Aktiviteter Kostnader -11730,00 -11730,00 0,00 0,00 0,0% 

S:a Råvaror och förnödenheter mm -811773,01 -811773,01 -560602,23 -4290000,00 18,9% 

Bruttovinst 1272075,49 1272075,49 3623072,69 15510000,00 8,2% 

Övriga externa kostnader 
5010 Underhål l lokaler -4640,00 -4640,00 -3783,00 0,00 0,0% 
5011 Hyra av ishallen 0,00 0,00 0,00 -530000,00 0,0% 
5020 EL Lokal -1188,00 -1188,00 0,00 0,00 0,0% 
5070 Reparationer hyrd lokal -14687,60 -14687,60 -139,00 0,00 0,0% 
5190 Restaurang avgift 0,00 0,00 -4500,00 0,00 0,0% 
5220 Hyra av inventarier/leasing -24408,50 -24408,50 -24331,50 -400000,00 73,3% 
5410 Förbrukningsinventarier -15982,00 -15982,00 -6233,50 -80000,00 20,0% 
5420 Programvaror -8321,00 -8321,00 -1851,00 -10000,00 83,2% 
5460 Förbrukningsmaterial -893,00 -893,00 0,00 0,00 0,0% 
5520 Reparation och underhåll av inventarier 0,00 0,00 0,00 -15000,00 0,0% 
5910 Annonser -9520,00 -9520,00 0,00 -200000,00 4,8% 
6071 Representation, avdragsgill -5027,90 -5027,90 -445,00 0,00 0,0% 
6072 Representation, ej avdragsgill -8780,20 -8780,20 0,00 0,00 0,0% 
6090 Övriga försäljningskostnader -2760,00 -2760,00 0,00 0,00 0,0% 
6110 Kontorsmaterial -7200,90 -7200,90 0,00 -20000,00 36,0% 
6112 IT Kostnader 0,00 0,00 -418,00 0,00 0,0% 
6200 Telefon kansli -20022,00 -20022,00 -16829,00 -100000,00 20,0% 
6201 Porto 0,00 0,00 -1263,00 -15000,00 0,0% 
6211 Datakommunikation -4494,00 -4494,00 -2968,00 -5000,00 89,9% 
6250 Porto -1967,00 -1967,00 0,00 0,00 0,0% 
6310 Försäkring & Licenser 0,00 0,00 -5606,00 -50000,00 0,0% 
6370 Kostnader för bevakning och larm 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,0% 
6530 Bokföringskostnader/Revision -32273,00 -32273,00 -48137,00 -60000,00 53,8% 
6550 Konsultarvode -40491,00 -40491,00 -75000,00 -250000,00 16,2% 
6570 Bankkostnader -6285,60 -6285,60 -4640,50 -30000,00 21,0% 
6600 Kostnader ungdomssektione 0,00 0,00 -2050,00 -652000,00 0,0% 
6950 Stim 0,00 0,00 0,00 -15000,00 0,0% 
6980 Medlemsavgifter 0,00 0,00 -1647,00 0,00 0,0% 
6981 Serviceavgifter 0,00 0,00 -4825,51 0,00 0,0% 
6991 Övriga kostnader -280,00 -280,00 0,00 -300000,00 0,1% 

S:a övriga externa kostnader -209221,70 -209221,70 -204967,01 -2732000,00 7,7% 

Personalkostnader 

7010 Löner Kansli -244668,56 -244668,56 -195170,04 -1400000,00 17,5% 
7011 Löner övriga tex matrialare A-lag J-Lag -86000,00 -86000,00 -11716,50 -300000,00 28,7% 
7012 Löner Spelare -750657,00 -750657,00 -599559,48 -5775000,00 13,0% 
7014 Löner Instruktörer A-lag, Andretränare. -157279,00 -157279,00 -105454,00 -600000,00 26,2% 
7015 Löner Instruktörer J-Lag -37729,00 -37729,00 -24544,00 -450000,00 8,4% 
7017 Domare, samtliga lag 0,00 0,00 0,00 -300000,00 0,0% 
7023 Boende, hyror 0,00 0,00 -17587,00 0,00 0,0% 
7024 Pension -19635,00 -19635,00 -14961,00 0,00 0,0% 

7027 Scouting 0,00 0,00 -14000,00 0,00 0,0% 

7031 Reseersättning -8868,16 -8868,16 0,00 0,00 0,0% 

7210 Löner tjänst 0,00 0,00 -57516,80 0,00 0,0% 

1 
7290 Förändring av semesterlöneskuld 0,00 0,00 4073,91 0,00 0,0% 

' 7310 Kontanta extra ersättningar anställda 0,00 0,00 -26136,00 0,00 0,0% 
I 

7330 Bilersättning- skattefri 0,00 0,00 -1968,00 0,00 0,0%_ 

7510 Arbetsgivaravgifter -312282,82 -312282,82 -181205,79 -2700000,00 11,6% 
7519 Sociala avg för semester- o 0,00 0,00 -199,07 0,00 0,0% 
7570 AMF avgifter (Fora) -45568,00 -45568,00 2508,00 -150000,00 30,4% 
7580 SPP avgifter mm (Alecta,Collektum) -11256,00 -11256,00 -130087,00 -50000,00 22,5% 
7610 Utbildning -6600,00 -6600,00 -9700,00 0,00 0,0% 
7699 Övriga personalkostnader 0,00 0,00 0,00 -110000,00 0,0% 

S:a Personalkostnader -1680543,54 -1680543,54 -1383222, 77 -11835000,00 14,2% 



S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -2701538,25 -2701538,25 -2148792,01 -18857000,00 14,3% 

Rörelseresultat före avskrivningar -617689,75 -617689,75 2034882,91 943000,00 -65,5% 

Avskrivningar 
7830 Avskrivning inventarier 0,00 0,00 0,00 -22000,00 0,0% 

S:a Avskrivningar 0,00 0,00 0,00 -22000,00 0,0% 

Rörelseresultat efter avskrivningar -617689,75 -617689,75 2034882,91 921000,00 -67,1% 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnad, -617689,75 -617689,75 2034882,91 921000,00 -67,1% 

Resultat från finansiella investeringar 
Räntekostnader & liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader -32403,00 -32403,00 -23151,39 -150000,00 21,6% 

8402 Räntekostnader leverantör 0,00 0,00 -5187,50 0,00 0,0% 

8423 Räntekostnader skattekontot -1362,00 -1362,00 -179,00 0,00 0,0% 

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -33765,00 -33765,00 -28517,89 -150000,00 22,5% 

S:a Resultat från finansiella investeringar -33765,00 -33765,00 -28517,89 -150000,00 22,5% 

Beräknat resultat -651454,75 -651454,75 2006365,02 771000,00 -84,5% 

Reultat 



Efter Ql redovisar vi en förlust på -651.454, 75 (+2.006.365:-) 

Den stora skillnaden mot fg år beror på olika tider vid fakturering men i år är mer rättvsisande då vi inte har fakturerat i förskott utan ligger i fas. 

De stora posterna som avviker mot fg år är följande: 

Avtal Hockeygym - fakturerades i juni fg år, ska vara 

LOK stöd betalades ut tidigare fg år 

Tingsryd Marknad periodisering (avser året innan) 

Magic T periodisering (avser året innan) 

565 000,00 

150 000,00 

100 000,00 

70 000,00 

Då vår nya marknadssäljare anställdes relativt sent så kom försäljningen av sponsring igång senare än fg år men i dagsläget ligger vi helt i fas 

och följer budget. 

Skillnad sponsring mot samma period fg år 991932,00 

Likviditet 

Likviditeten har varit stabil under sommarmånaderna trots att fler spelare nu har 12 månaders kontrakt. Vi betalar våra räntor, amorteringar 

leverantörskulder och skatter tid. 

Även om ekonomin är under kontroll har vi gått in i ett sparpaket för att inte tappa fokus på kostnadsbesparing, det vänder fort i idrottens värld 

och ett småländskt tänkt är ett måste varje dag! 

Investeringar 

Ett kassasystem med helintregrerade kortterminaler börjar installeras under v. 37. Målet med investeringen är mindre kontanthantering, 

snabbare köer, en ökad försäljning och bättre köpupplevelse för vår publik. 

Vi har även gjort en stor investering i LED utrustning med storbildskärmar som kommer höja attraktionsvärdet rejält i Nelson Garden Arena. 

Organisation 

För att stärka upp organisationen har vi anställt en marknadssäljare och en ny kanslist. Vår förra ekonomiansvarige har gått vidare i karriären och 

tjänsten har ersatts med 75% ekonomitjänst och 25% marknad/event. 

Sammanfattningsvis så är det positiva tongångar i föreningen, resan kommer fortsatt vara tung men det känns verkligen som vi är på rätt väg! 

Tingsryd 2016-09-09 

Anders Rungegård 

Kassör 
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Justerare r, 

§ 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 201 7. 

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 Otdragsbestyrliande 
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// r 

§ 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 Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 255 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) återger från SKL:s dag 
för ordföranden i kommunstyrelser. Den handlade bland annat om 
digitalisering i kommunerna, regeringens budget och kommunernas arbete 
med välfärd. 

,1 
~~ 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 256 

Komm unledningsfö rvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila Jeppsson berättar om uppsägningar och rekryteringar 
bland chefer och personer i nyckelroller i kommunen. 

Från ett möte med SKL rapporteras om många kommuners ansträngda 
ekonomi. 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

L 

§ 257 

Information om köket i Linneryd 
Dnr 2016/344 299 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet informerar om det beslut tjänstemännen fattade 
gällande nedläggning av Lindegårdens kök. Det gjordes utan politikernas 
vetskap. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under gårdagens extrainsatta 
sammanträde att köket ska öppnas igen. 

En utredning om översyn av samtliga lokaler inom kostverksamheten pågår 
sedan fullmäktiges beslut§ 81, 2016-04-25 (Hållbar ekonomi 1.5 
Kostverksamhet). 

·.~ 

I Otdragsbestyrkande 


