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2014/238 253 

2014/340 379 

2015/379 600 

2016/356 270 

2016/355 431 

2015/211 910 

2014/238 253 

2016/345 929 

2016/338 114 

Justerare 

§ 258 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Kammarrätten i Jönköping, beslut 
Inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen -
Fråga om prövningstillstånd 
Anders Elm, Lotta Elm / Tingsryds kommun, samhällsbyggnadsnämnden 

2. Lantbrukarnas Riksförbund, remissyttrande 
Kompletterande samråd 2016-08-29-2016-09-25 om alternativa 
sträckningar för delar av den planerade 400 kV-ledningen mellan 
Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö 

3. Skolinspektionen, uppföljnings beslut 
Uppföljning av kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående 
förskolor i Tingsryds kommun 

4. Landshövdingen i Kronobergs län, inbjudan 
Save the <late till strategiskt samtal om Hållbar bostadsförsörjning 
2016-11-24 

5. Linneakademien, 
"Tack för din gåva till Pontonjärpriset" 
Landshövding Kristina Alser 

6. Karlshamns kommun, Christer Martinsson, inbjudan 
Samråd avseende ansökan om ny vattenhushållning för regleringsdammen 
vid Mien, Tingsryds kommun 

7. Sydostleader, protokoll från styrelsemötet 2016-05-30 

8. Marie-Louise Hilmersson, 2e vice ordf för Centerpartiet, SBN 
Skrivelse ang 
Försäljning av fastigheten Mårsslätt 1 :2 

9. Anonym skrivelse, 
Medborgarförslag för fler bostäder centralt i Tingsryd 

10. Säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 
Minnesanteckningar från möte 2016-09-12 med 
Brottsförebyggande rådet i Tingsryd 

I Otdragsbestyrkande 
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2016/330 200 
2014/119 041 

Justerare 

11. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll 
Måltidsservice i Linneryd efter flytt av särskilt boende 

12. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2016-09-21 

13. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 
16:49 Kompetenslyft och extratjänster 

I Utdragsbestyrkande 
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2016/71 002 

Justerare 

§ 259 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 

Ärende 

A vtalsförlängning, kontors- och lekmaterial 

Server och Katalog: CGI, Atea, Swedish 
Consulting Group AB 

Kontorsmaterial: Lyreco Sverige AB 

Kuvert: Bröderna Hansson H-tryck 

Kreativt lekmaterial: Pedagogiskt lekmaterial: 
Staples Sweden AB 

Lekmaterial (höga miljökrav) 
GoodforKids Scandinavia AB 

Förskolecyklar: Lekolar AB 

I Utdragsbestyrkande 

Delegat 
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Justerare 

§ 260 

Näringslivsranking 
Dnr 2016/371 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

VD för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Thomas Mattsson 

informerar om näringslivsrankingen 2016. Till grund för resultaten ligger en 

attitydundersökning bland företagare och politiker. 

I redovisningen syns små förändringar i årets resultat jämfört med tidigare 

år. Tingsryds kommun rankas på plats 200 av bland landets 290 kommuner 

(åtta platser högre än förra året). 

Beslutsunderlag 

F öretagsklimat i Tingsryds kommun 2016 

I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 261 

Planering företagsbesök 
Dnr 2016/181 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Turismsamordnare Johan Söderlund och administratör Ros-Marie Pettersson 
informerar om inplanerade företagsbesök den 26 oktober och den 8-9 
november. Tillsammans med arbetsutskottets ledamöter görs justeringar av 
schemat. 

I Utc!ragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 262 

Godkännande av förfrågningsunderlag tolktjänster 
Dm 2016/34 7 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förfrågningsunderlag 
gällande tolktjänster som presenteras på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingssamordnare Helen Östman presenterar ett 
förfrågningsunderlag gällande tolktjänster. I uppdraget ingår tolktjänster för 
kontakt- och telefontolkning samt tilläggstjänster, översättning av text. 

Beslutsunderlag 

F örfrågningsunderlag gällande to lktj änster 

Beslutet skickas till 
Upphandlingssamordnare Helen Östman 

I Otdragllbestyrkande 
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Justerare 

§ 263 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun 
Dnr 2016/369 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har ställt samman nämndernas delårsrapporter till en 
samlad delårsrapport för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 264 

Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB 
2016/3 60 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB redovisar delårsrapport 2:2016, vilken godkänts av 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 265 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
Dnr 2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar delårsrapport 2:2016, 
vilken godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 54, 2016-09-27 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 266 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB 
2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi redovisar delårsrapport 2:2016, vilken godkänts av 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 55, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 267 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommunföretag redovisar delårsrapport 2:2016. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 56, 2016-09-27 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 268 

Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2016/375 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar delårsrapport 2:2016. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen Tingsryds bostäder 
Tingsryds Kommunföretag§ 57, 2016-09-27 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 269 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse 
Dnr 2016/278 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds 
industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar delårsrapport 2:2016. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse 

I Otdragsbestyrkande 
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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 Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 271 

Ägartillskott och bolagsordningar i Tingsryds 
Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder 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 Tingsryds bostäder 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 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 Tingsrydsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 

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

I Utdragsbestyrkande 
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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. 

W exnet 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 Otdragabestyrkande 
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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. 

Beslutsunderlag 

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

I Otdragsbestyrkande 
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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. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds kommunföretag AB§ 60, 2016-09-27 

I Dtdragsbestyrkande 
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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 dänned 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 affårsplan 2017-2019 
och borgensram 2017, vilka godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Kommunföretag AB§ 61, 2016-09-27 

r , . ..-.-----
(_~ 

I Utdrags bestyrkande 
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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

L 

§ 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 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 277 

Affärsplan 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 affårsplan 2017-2019 och borgensram 
2017. 

Beslutsunderlag 

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

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 278 

Arbetsprocess för årsbudget 2018 
Dnr 2016/370 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer arbetsprocess för årsbudget 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

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 räkberget" 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. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

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. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti och 
kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2016-09-26 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

IL 

§ 280 

Uppdrag gällande utredning om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommun 
Dnr 2016/ 377 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att göra en utredning om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommuns orter. 

2. Utredningen ska innehålla förslag på omfattning och kostnadskalkyl. 

3. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 
januari månad 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att en utredning genomförs om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 281 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om barn- och 
utbildningsnämndens hantering av medborgarförslag angående 
utlämningsställen för lån från kommunens bibliotek. 

2. Därmed upphävs beslut KSAU § 250, 2016-09-19. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har avgett svar på medborgarförslag 
angående utlämningsställen för lån från kommunens bibliotek och 
expedierat det till förslagsställaren samt till kommunfullmäktige för 
kännedom (BUN § 97, 2016-08-24). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§ 250/2016) att lämna över det 
aktuella medborgarförslaget till kommunstyrelsen med förslag om 
besvarande med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut. 

En rätt hantering är dock att barn- och utbildningsnämndens beslut 
redovisas direkt till kommunfullmäktige, eftersom det var så fullmäktige 
ursprungligen avsåg. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 250, 2016-09-19 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2016-09-29 

~-
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I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 282 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in representanter från 

Tingsryd Handel till sammanträdet 2016-10-24. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen deltog i september 

vid ett studiebesök vid saluhallar i Danmark och Höganäs, anordnat av 

Tingsryd Handel. De är nu inbjudna till ett uppföljningsmöte i Tingsryd i 

samma ärende. 

Arbetsutskottets ledamöter föreslår istället för ett deltagande i ett 

uppföljningsmöte, bjuds representanter från Tingsryd Handel in till ett av 

utskottets sammanträden. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 283 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

VD för Tingsryds Kommunföretag AB Laila Jeppsson informerar om 
bolagsutbildningen som ägde rum 2016-09-30. 

I Utdragsbestyr kande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 284 

Kommunövergripande kontrollmål för 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 

I Otdragsbestyrkande 


