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Justerare 

§ 285 

Information om använda medel i ramprojekt Näringsliv i 

utveckling 
Dnr 2016/571 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichef Eva Palmer informerar om attraktivitets- och utvecklingsprojekt 
inom Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s ramprojekt Näringsliv i 
utveckling. 

I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 286 

Projektansökan gällande företagshotell vid 
hästsportanläggningen 
Dnr 2016/412 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet på grund av kommande 
studiebesök vid hästsportanläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns sedan länge behov av ett företagshotell i Tingsryd. Tingsryds 
industristiftelse skapar nu en miljö i den tidigare administrationsbyggnaden 
på hästsportanläggningen, där mindre företag kan växa och utvecklas. Det 
kommer att bli kontor samt en lösning för 5-8 företag som enbart hyr 
skrivbord i en öppen planlösning. Industristiftelsen bekostar sedan tidigare 
investeringar som rör sektionering och uppfräschning av lokalerna. 

Projektansökan avser medel för att industristiftelsen ska kunna 
marknadsföra företagshotellet samt till viss del komplettera möbelbestånd 
och annan inredning. 

Projektet uppfyller väl riktlinjerna för ramprojektet "Näringsliv och 
utveckling". 

Kostnader 
Marknadsföring och marknadsmaterial 
Nyinköp 
Media 
Summa 

30 000 kr 
45 000 kr 
25 000 kr 

100 000 kr 

Då personunion råder mellan Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och 
Industristiftelsen på tjänstemanna- och politikernivå, hänvisas beslutet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-09-13 

I Utdragsbestyrkande 
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2016/359 844 

2016/406 432 

2014/534 340 

2016/384 133 

2016/368 133 

2014/340 379 

2016/383 013 

2016/382 013 

2016/358 090 

2014/119 041 

Justerare 

§ 287 

Meddelanden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 
Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskriftema för 
grundvattentillgången i Korrö, Tingsyds kommun 

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län, tjänsteanteckningar 
från telefonmöte 2016-10-20, Läget för Åsnen 

3. KSO Mikael Jeansson, skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Förprojektering av fiskväg mm vid Åsnens utlopp 

4. Migrationsverket, information 
Plan för avveckling av överkapacitet - direktupphandling 
Fortsatt avveckling av tillfälliga boendeplatser 

5. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna 
Informations- och prognosbrev- september 2016 

6. Svenska Kraftnät, projektnytt oktober 2016 
Nytt om Nybro - Hemsjö 
"Snart har vi en färdig ledningssträckning" 

7. SCB, 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 
utjämningsåret 2017 -preliminärt utfall 

8. SCB, 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall 
år 2017 

9. Sveriges Kommuner och Landsting, skrivelse 
Kontanter i hela Sverige 

10. Bokcirkeln "Lusläsarna" i Tingsryds kommun, 
r a och Si britt Mattson m fl 

Skrivelse till politikerna i Tingsryds kommun 
Prestige - Politik, nerläggning av 4:a filialbibliotek 

I Otdragsbest;yrkande 
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2014/119 041 

2014/119 041 

2016/392 823 

2016/379 730 

2016/385 133 

2016/396 750 

Justerare 

§ 287 forts. 

11. Urshults Trädgårdsförening, genom ordf Ingrid Burmerius 
Skrivelse till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 
Protest mot nerläggning av biblioteksfilialer 

12. Tingsryds Hembygdskrets, kretsordf Roger Söderling 
Skrivelse till kommunstyrelsen I kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 
"De nio hembygdsföreningarna i Tingsryds kommun är emot utarmningen 
av kulturen i allmänhet på småorterna i synnerhet, genom beslutet att lägga 
ner fyra bibliotek" 

13. Privatperson, Konga, skrivelse 
Skatepark i Konga 

14. Lars Björk, Jean Leak, Birgitta Fransson, Stefan Gabrielsson, 
Skrivelse till socialnämnden och kommunstyrelsen 
Möjlighet till utflykter för boende inom omsorgen 

15. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 
Plusfamiljen Sjöviksgården AB, ansökan om tillstånd att bedriva hem får 
vård eller boende enligt socialtjänstlagen (2001 :453), SoL 

16. Socialnämnden, tilldelningsbeslut gällande upphandlingar 

17. Hela Sverige ska leva, nyhets brev 
- Nominera Årets kommun 2016 
- Mediautbildning 

I Otdragsbestyrkande 
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2016/399 092 

2016/393 705 

§ 288 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Region Kronoberg, remiss 
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län, 
En god hälsa för alla för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län 

Översänd till folkhälsosamordnare Katrin Karlsson samt styrgruppen för 
folkhälsa för yttrande 

Regeringskansliet, remiss 
Reglering av distanshandel med alkoholdrycker 

Översänd till socialnämnden för besvarande till Regeringskansliet 

I Otdragsbestyrkande 
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2016/387 002 

2016/73 002 

2016/388 002 

2016/11 002 

2016/391 002 

Justerare 

§ 289 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av 
fattade delegationsbeslut: 

Ärende 

Uppdaterad atte-stlista för 
kommunledningsfötvaltningen 2016 

Leasingavtal gällande bilar Peugeot 2008,308 
11 bilar, Holmgrens Bil 

Leasingavtal gällande bilar Renault Captur 
1 bil, Liljas Bil 

Borgen för omsättning av lån 
Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB 
23.000.000 kr respektive 7.000.000 kr 
Kommuninvest i Sverige AB, lånenr 82504 

Borgen för omsättning av lån 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
25.000.000 kr 
Kommuninvest AB, lånenr 82331 

Omsättning av lån 25 mkr 
Kommuninvest AB 
Lånet avser omsättning, 
Utbetalningsdag är 2016-10-12 
Kapital- och räntebindningstid ca 2 år 

0 

Lånenr 82683 

Kommunens totala låneskuld uppgår 
till 185 mkr 
(Kf's låneram för 2016 uppgår till 225 mkr) 

I Otdragsbestyrkande 

Delegat 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 
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2016/389 002 

2016/71 002 

Justerare 

§ 289 forts. 

Borgen för omsättning av lån 
Tingsryds Industristiftelse 
5mkr 
Kommuninvest 
Lånenr 82503 

A vtalsförlängning 
Hygien och sjukvårdsmaterial 
OneMed Sverige AB 

A vtalsförlängning Stationstankning 
-PreemAB 
- Qstar Försäljning AB 
- Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X 

I Otdragsbestyrkande 

Daniel Gustafsson 

Mikael Jeansson 
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Justerare 

§ 290 

Statistik 
Dnr 2016/13 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Statistik för september månad gällande arbetslöshet, varsel samt 
lägenhetsstatistik för Tingsryds bostäder 2016-10-11. 

I Otdragsbestyrkande 



Arbetslöshe11sstatistik AF 
16-64 år 

Riket 
Kronoberg 
Tingsryd 

rbetslösa % 
sep-16 

4 
3,8 
3,6 

Antal personer betörda av varsel om uppsägning 
sep-16 

Kronobergs Län 46 

Kalmar Län 40 

Blekinge Län 57 

Skåne Län 693 

Lägenhetsst tistik Tingsrydsbostäder 
Område Lediga 
Tingsryd 0 
Ryd 9 
Urshult 2 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadhkö 

lrvt L r 

3 
2 
0 
1 
0 

17 

Aktivitetsstöd % 
sep-15 sep-16 

4, 1 3,5 
3,8 4,4 
4,1 3,8 

sep-15 

118 

31 
12 

357 

2016-10-11 

Total arbetslöshet 
sep-15 sep-16 sep-15 

3,6 7,5 7,7 
4,5 8,6 8,3 
3,4 7,4 7,5 

Kö Totalt antal lägenheter 
202 505 

40 188 
17 128 

7 69 
30 80 

2 62 
0 8 
3 57 
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Justerare 

/~ 

§ 291 

Besök från Tingsryds handel 
Dnr 2016/415 212 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Bengtsson, Härlins eftr., Anders Rungegård, Börjes, Jörgen 
Andersson, Tingsryd Allehanda/Human Marketing, Jörgen Johansen, 
Tingsryds Egendomsbyrå och Anders Ericsson, Korpalycke Fastighets AB, 
besöker arbetsutskottet. 

De presenterar en vision för torget mellan Dackegatan och Storgatan som 
bland annat inbegriper mötesplatser, lekplats, mobil scen och uteserveringar. 

Beslutsunderlag 

Visionsplan för Tingsryds centrum med tillhörande skrivelse 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

~ 

§ 292 

Miljömålslöfte Tingsryds kommun 
Dnr 2016/398 403 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kristina Brovall, bygg- och miljöavdelningen, informerar om aktiviteter 
inom ramen för Miljömålslöfte Tingsryds kommun. Det är en satsning där 
länsstyrelsen bjuder in kommunerna att uppfylla miljömålslöften bland de 
142 regionala miljömål som är listade inom ett åtgärdsprogram som 
beslutades om 2014. 

I januari kommer de medverkande kommunernas ordförande i respektive 
kommunstyrelse att underteckna en skrivelse med detta innehåll. 

Arbetsutskottet diskuterar innehållet med handläggaren. Vid arbetsutskottets 
sammanträde den 7 november behandlas reviderad version av aktuell 
skrivelse. 

Besluts underlag 

Skrivelse från Kristina Brovall, bygg- och miljöavdelningen, 2016-10-20 

I Dtdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 293 

Naturvårdsverkets remiss om utpekande av områden av 
riksintresse för friluftslivet 
Dnr 2016/318 814 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra eller tillägga angående 
Naturvårdsverkets remiss om utpekande av områden av riksintresse för 
friluftslivet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen översände 2016-09-09 Naturvårdsverkets samråd och 
remiss och utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet för 
yttrande. Sarnhällsbyggnadsutskottet har svarat. 

Områden i Sverige som bedöms som extra värdefulla för friluftsliv och som 
samtidigt är tillgängliga för allmänheten kan få status som riksintresse för 
friluftsliv. Genom att ett område har denna klassificering får inte åtgärder 
vidtas i området som påverkar riksintresset negativt. 

I Tingsryds kommun är Åsnenområdet sedan tidigare utpekat som 
riksintresse för frliuftslivet samt även för yrkesfiske och naturvård. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde 2014 med revidering 2016 en 
värdebeskrivning av Åsnenornrådet som riksintresse för frilufstlivet och 
skriver bland annat: 

"Sjön erbjuder, med sin storlek, möjlighet till längre vistelser och en mycket 
variationsrik natur med storslagna vyer. Upplevelse av tystnad och vildmark 
är värdefullt för friluftslivet. Det vattenanknutna friluftslivet innebär bland 
annat bad, fiske, båtsport, kanotning och aktiviteter på is." 

I Naturvårdsverkets remiss diskuteras hur riksintresseornråden skall pekas ut 
och värderas samt görs en miljökonsekvensbeskrivning för hur naturen kan 
tänkas påverkas av förändrade riksintresseområden. I remissen förslås en 
mindre utökning av riksintresseområdet Åsnen vid Lidhem samt ett område 
söder om Åsnen som täcker upp delar av Sydostleden. 

Samrådsdokurnenten inklusive de enskilda föreslagna områdena kan enligt 
naturvårdsverket hämtas på naturvårdsverkets webbplats under . . 

Yttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Sarnrad
miljokonsekvensbeskrivning-angaende-omraden-av-riksintresse-for
friluftsliv/ 

I Dtdragsbestyrkande 2016-10-27 
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Justerare 

§ 293 forts. Dnr 2016/318 814 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottet § 185, 2016-10-03 

Beslutet skickas till 
Naturvårdsverket 
Samhällsbyggnadsutskottet 

fP 
I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 294 

Information om Kompetens Kooperation Kraft 
Dnr 2016/455 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Integrationssamordnare Anna Pastoor återrapporterar om 
utbildningsprojektet gällande socialt företagande; Kompetens Kooperation 
Kraft. 

Via arbetsförmedlingen har det i september kommit förslag på två personer 
med utländsk bakgrund som eventuellt kan bli framtida entreprenörer. De 
deltar nu i projektet. 

Nästa steg i projektet är en utbildning för politiker och tjänstemän den 27 
oktober. 

Besluts underlag 

Skrivelse från integrationssamordnare Anna Pastoor, 2016-10-20 

I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 295 

Inackorderingsbidrag till elever vid ishockeygymnasiet 
Dnr 2016/367 961 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2015 tog kommunfullmäktige, inom arbetet med "Hållbar ekonomi", 
beslut om att inga fler elever som blir antagna i andra hand till en kommunal 
gymnasieskola i annan kommun eller elever som bor i Tingsryds kommun 
och går på Wasaskolan och har mer än 6 km till skolan skulle få 
inackorderings bidrag. 

Efter att ovanstående beslut togs har hos barn- och utbildningsnämnden 
framkommit att det är svårt för elever som går på ishockeygymnasiet att få 
undervisning och träning att fungera om de inte bor i Tingsryds tätort. 
Träning och matcher med mera innebär ofta både tidiga morgnar och sena 
kvällar och det fungerar oftast inte för de elever som bor i andra orter inom 
kommunen att kunna åka med kommunens reguljära skolskjutsturer. Detta 
innebär stora praktiska problem med olika transporter mellan skolan i 
Tingsryd och bostaden. För den här gruppen av elever underlättar det 
mycket om de har möjlighet att bo i Tingsryds tätort. Därför kan det vara 
motiverat att göra ett undantag för dem och bevilja ett inackorderingsbidrag 
för boende i Tingsryds tätort. Det rör sig om ett mindre antal elever och 
därmed om begränsade kostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att möjliggöra 
för elever skrivna i Tingsryds kommun och som studerar vid 
ishockeygymnasiet på W asaskolan att erhålla inackorderings bidrag efter 
individuell prövning. 

Detta innebär i så fall att dessa elever kan få inackorderingsbidrag om de är 
bosatta i Tingsryds kommun, men har mer än 6 km till skolan. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 114, 2016-09-21 

I Otdragsbestyrlrande 
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Justerare 

§ 296 

Avveckling av lokala styrelsen vid Urshultsskolan 
Dnr 2016/428 609 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det inte längre finns tillräckligt intresse 
för att driva vidare den lokala styrelsen vid Urshultsskolan. Därmed är 
styrelsen nedlagd. 

Beskrivning av ärendet 

På Urshultsskolan har det sedan många år funnits både en föräldraförening 
och en lokal styrelse. Under vårterminen 2015 gick det inte att nominera nya 
ledamöter till den lokala styrelsen på grund av att det inte fanns något 
intresse bland föräldrarna att vara med i en sådan styrelse. Trots förlängd 
nomineringsperiod fanns det inga föräldrar som var intresserade. 

På grund av att det inte fanns något intresse bland föräldrarna att vara med i 
en lokal styrelse har den inte funnits under läsåret 2015/16. På grund av den 
här situationen vill skolan få ett formellt beslut om att den lokala styrelsen 
är nedlagd och i stället fokusera på arbetet inom föräldraföreningen. 

Eftersom den lokala styrelsen är inrättad efter beslut i kommunfullmäktige 
bör ett beslut om nedläggning också tas i kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att den lokala styrelsen vid grundskolan i Urshult är nedlagd. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 112, 2016-09-21 

Q:1 
I 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 297 

Frågan om gemensamt administrativt stöd för Mieåns och 
Bräkneåns vattenråd 
Dnr 2015/59 432 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uttalar: 

1. Tingsryds kommun är positiv till att samverkan mellan Mieåns och 
Bräkneåns vattenråd utvecklas. 

2. Tingsryds kommun är positiv till att ett gemensamt administrativt 
stöd finansieras av berörda kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Under året har diskussioner förts om ett samarbete mellan vattenråden, där 
Karlshamns kommun gör bedömningen att tyngden bakom vattenråden 
förstärks, samverkan förenklas samt att det även blir lättare för kommunerna 
att bistå med finansiering av ett gemensam administrativt stöd. 

Mieåns vattenråd bildades i början av 2016. Avrinningsområdet sträcker sig 
över Karlshamns och Tingsryds kommuner och har sin källa i sjön Mien. En 
del styrelseledamöter i Mieåns vattenråd sitt också i styrelsen för Bräkneåns 
vattenråd, vars avrinningsområde är något större än Mieåns och sträcker sig 
över Växjö, Tingsryd och Ronneby kommuner. Karlshamns kommun har 
sedan bildandet av Mieåns vattenråd tillhandahållit en tjänsteresurs i form 
av sekreterar- och kassörsfunktion. Tingsryds kommun bistår idag 
Bräkneåns vattenråd med ett sådant stöd, mot avtalad ersättning. 

Karlshamns kommun förslår att samtliga involverade kommuner gemensamt 
finansierar ett samlat administrativt stöd för båda vattenråden, från 2017. 
Karlshamns kommun tar i utgångspunkten inte ställning till formerna för 
samverkan utan lämnar detta öppet för diskussion mellan berörda 
kommuner. 

Tingsryds kommun ser positiva effekter av en ökad samverkan mellan 
vattenråden och ställer sig bakom förslaget att inleda en reell diskussion 
mellan kommunerna kring hur samarbete och finansiering kan lösas. 

Beslutsun er ag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-10-19 
Skrivelse från Karlshamns kommun, inkommen 2016-07-12 

I Utdragsbestyrliande 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryds kommun 

Förfrågan om gemensamt administrativt stöd för Mieåns och Bräkneåns vattenråd 

I början av 2016 bildades Mieåns vattenråd vars avrinningsområde sträcker sig över 
Karlshamns och Tingsryds kommuner med källa i sjön Mien. Representanter för båda 
kommunerna valdes in i styrelsen tillsammans med andra berörda och intresserade. Många av 
styrelseledamöterna är också medlemmar i Bräkneåns vattenråd vars avrinningsområde 
sträcker sig över Växjö, Tingsryd och Ronnebys kommuner och omfattar ett något större 
område än Mieån. 

I Mieåns vattenråd har Karlshamn kommun tagit på sig sekreterar- och kassörsrollen under 
2016 för att underlätta för vattenrådet i uppstartsskedet. För detta har i nuläget ingen 
kompensation getts utan Karlshamns kommun har gjort detta inom tjänstepersonens ordinarie 
uppgifter. 

Under året har diskussioner i styrelsen och i Karlshamns kommun förts om ett samarbete med 
Bräkneåns vattenråd, något som Bräkneån generellt varit positiva till. Karlshamns kommun 
föreslår därför berörda kommuner; Växjö, Tingsryd och Ronneby, om att kommunerna 
gemensamt ska stå för finansieringen av ett administrativt stöd för båda vattenråden med start 
år 2017. Om en gemensam insats görs för båda vattenråden bedömer Karlshamns kommun att 
tyngden bakom vattenråden förstärks, det blir lättare med samarbeten och kommunerna har 
lättare att bistå med finansiering, i form av en tjänstepersons tid eller ekonomisk 
kompensation för en sådan tjänst. 

Karlshamns kommun har inte närmare funderat kring formerna för det administrativa stödet 
utan vill lämna detta öppet för diskussion mellan inblandade kommuner. Karlshamns 
kommun ser fram emot er återkoppling i frågan. 

Per-Ola Mattsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Karlshamns kommun 

Gisela Åberg 
Miljöstrateg 
Karlshamns kommun 

Karlshamns kommun• Kommunledningsförvaltningen • 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tfn 0454-814 44 

E-post: gisela.aberg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 298 

Ansökan om bidrag till Mieåns vattenråd 
Dnr 2016/322 432 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Mienåns vattenråd har inkommit med ansökan om administrativt bidrag 
2017-2018. 

Fråga har tidigare väckts från Karlshamns kommun avseende samverkan 
mellan vattenråden för Mieån och Bräkneån samt gemensam finansiering 
från berörda kommuner av ett samlat administrativt stöd till vattenråden. 
Tingsryds kommun ställer sig positiv till samverkan och stöd till 
administration. 

Tingsryds kommuns svar till Karlshamns kommun behandlas av 
kommunstyrelsen i november månad. Mot denna bakgrund föreslås att 
eventuellt beslut avseende administrativt stöd till Mieåns vattenråd fattas 
först efter att föreslagen diskussion mellan berörda kommuner har avslutats. 

Ett brev med ovanstående information har sänts till representanterna i 
Mieåns vattenråd. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-10-20 

I Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 299 

Motion om framtida träbyggnation 
Dnr 2014/406 220 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kanslichefens 
svar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
2013 antog kommunfullmäktige i Växjö kommun en ny träbyggnadsstrategi 
med namnet Växjö - Den moderna trästaden. Samhällsbyggnadsnämnden 
ställde sig därefter bakom en motion avseende förslag att 
kommunfullmäktige skulle ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strategi för träbyggnation. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
därefter kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en sondering av 
den strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. I september 
2016 inkom ännu en motion avseende en kommunal strategi för 
trähusbyggnation. Kanslichefen lämnar svar enligt nedan. 

Resonemang 
Regeringen tog redan 2004 fram ett underlag för en nationell strategi att 
främja användning av trä i byggandet. Forskning och utveckling har lett till 
att även större trähusbyggnationer nu är möjliga. Vår region är rik på skog 
och trä utgör sedan länge en bas i näringslivet. Det finns flera regionala 
arenor som arbetar för att stödja och inspirera till en fortsatt utveckling av 
byggnationer i trä. 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20, § 130 (Dnr 2014/119 041) 
Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Med aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom området kan möjligheten 
att bygga i trä vara en del av det planerade bostadsförsörjningsprogrammet, 
vilket utgör en av de strategiska prioriteringarna i 
bostadsförsörjningsstrategin. 

nationella arenor för ökad användning av trä, samt om dess betydelse för ett 
hållbart samhälle. 

I Otdrag,bestyrkande 
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Dnr 2014/406 220 § 299 forts. 

Beslutsunderlag 

Motion om framtida träbyggnation 
Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 
Växjö - den moderna trästaden/ Växjö kommuns trähusstrategi 

Justerare 

L 
I Utdrags bestyrkande 
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Utvecklingen av·energieffektiva byggnader har kommit väldigt långt och vid alla byggnationer i dag 

ställs hårda krav på energianvändning vid uppvärmning, ventilation etc. Numera står själva 

byggnationen för en större del av energianvändningen och utsläppen under en livscykel för ett hus, 

då metoder för ett hållbart boende och därmed energianvändande kommit långt. Exempel på 

byggnader av denna karaktär är sk passivhus. 

Det råder inge_n tvekan om att industriellt träbyggande innebär en kraftig minskning av 

koldioxidutsläppen jämfört med konventionella betongbyggnader. Trämaterialets inneboende 

klimatfördelar såsom förnybar resurs som dessutom lätt kan återvinnas gör att industriellt 

träbyggande såsom större byggnader, flervåningshus, skolor, etc blir mycket fördelaktigt ur 

klimatsynpunkt. 

Därför yrkar vi på: 

Att Tingsryds kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

återkomma till fullmäktige med förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. 

Mikael Jeansson (s) 

~~
' 

// . ,, (·· 

8Ueit(_ 1Ve-1~ 
Anette Weidenmark {kd) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) ~Tingsryds 
'\!!}kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-10-14 

Justerande 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 187 Dm: 2014 1227 220 

Remiss. Motion om framtida träbyggnation. 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-09-29, § 193. 

ÄRENDE 

Mikael Jeansson (S), Patdck Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och 
Sven-Olof Karlborg (FP) har 2014-09-16 inkommit med remiss enligt rubrik. 

Enligt motionen yrkas det att kommunfullmälctige ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrng att återkomma till fullmäktige med 
förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal 
träbyggnadsstrategi 

att huvudansvaret för framtagande av strategin ska ligga på 
kommunledningsförvaltningen 

Utdrags bestyrkande 
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2014-10-14 

Justerande 

CHff 

§ 187 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal 
träbyggnadsstrategi 

att huvudansvru:et för framtagande av strategin ska ligga på 
kommunledningsförvaltningen 

Exp 
Jonas Weidemnark 
Anette Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-27 

Justerande 

Au§ 373 Dnr 2014/406 220 

Svar på motion om framtida träbyggnation 

En motion om framtida träbyggnation har lämnats in av Mikael Jeansson (S), 
Patrick Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och Sven-OlofKarlborg 
(FP). 

Som svar på remiss anger samhällsbyggnadsnämnden att de ställer sig positiv 
till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal träbyggnadsstrategi och att 
huvudansvaret för :framtagande av strategin ska ligga på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 187, 2014-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att göra en sondering av den 
strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. 

Exp: 
Kommunchef Laila J eppsson 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 300 

Motion om trähusstrategi 
Dnr 2016/316 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kanslichefens 
svar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
2013 antog kommunfullmäktige i Växjö kommun en ny träbyggnadsstrategi 
med namnet Växjö - Den moderna trästaden. Samhällsbyggnadsnämnden 
ställde sig därefter bakom en motion avseende förslag att 
kommunfullmäktige skulle ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strategi för träbyggnation. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
därefter kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en sondering av 
den strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. I september 
2016 inkom ännu en motion avseende en kommunal strategi för 
trähusbyggnation. Kanslichefen lämnar svar enligt nedan. 

Resonemang 
Regeringen tog redan 2004 fram ett underlag för en nationell strategi att 
främja användning av trä i byggandet. Forskning och utveckling har lett till 
att även större trähusbyggnationer nu är möjliga. V år region är rik på skog 
och trä utgör sedan länge en bas i näringslivet. Det finns flera regionala 
arenor som arbetar för att stödja och inspirera till en fortsatt utveckling av 
byggnationer i trä. 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20, § 130 (Dnr 2014/119 041) 
Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Med aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom området kan möjligheten 
att bygga i trä vara en del av det planerade bostadsförsörjningsprogrammet, 
vilket utgör en av de strategiska prioriteringarna i 
bostadsförsörjningsstrategin. 

nationella arenor för ökad användning av trä, samt om dess betydelse för ett 
hållbart samhälle. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 300 forts. Dnr 2016/316 200 

Beslutsunderlag 

Motion om framtida träbyggnation 
Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 
Växjö - den moderna trästaden/ Växjö kommuns trähusstrategi 

Justerare 

.L-· 
I Utdragsbestyrkande 
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Till kommunfulimäktige i Tingsryds kommun ~GS~Y~\~~~{ (, 
2016 -09- 0 2 

Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun består av 77% skog. Det tycker vi i Centerpartiet ska märkas 
i den framtida byggnationen ! 

Tingsryds kommun har i sin näringslivsstrategi en vilja att värna kommunens 
näringsliv. Det ska tydligt framgå att skogsproduktion, skogens vidareförädling 
och skogliga tjänster ingår som en vi~tig del i kommunens näringsliv. 
Skogen med de gröna näringarna erbjuder många jobb och under gynnsamma 
förhållanden kan denna sektor utökas. 

Vi i Centerpartiet vill att Tingsryds kommun upprättar en trähusstrategi. Trä är 
ett klimatsmart och hållbart material. Inred och konstruera i trä! Då blir vi 
klimatsmarta och skapar något långsiktigt hållbart! 

Nya metoder för trähusbyggande utvecklas ständigt. Det är inte längre bara 
bräda för bräda som spikas, utan prefabricerade block sammanfogas på 
byggarbetsplatsen. Ett hus byggt i trä väger bara en tredjedel av vad ett hus 
byggt i stål och betong gör. Det betyder att man också kan minska 
koldioxidutsläppen i samband med transporter. 

Välbekant är att Linneuniversitet under flera år forskat om trähusbyggnation. 
Trähus har byggts med alltfler våningar. Hur denna nya kunskap fungerar i 
verkligheten kan Växjö kommun visa med flera olika höghusprojekt. Också hus 
med olika material i samma byggnad är intressant! Kanske ett material är 
lämpligt på norrsidan medan ett annat lämpar sig bättre på södersidan. 
Mångfalden är stor! 

T1 ~ b~I 1811~ fär t:1'1 l=iållbBF SBl99REillsutvccldir1g, då Tir1gsri,ss kommi:m har 
klimatmål att uppfylla. 
Att bygga i trä vore klimatsmart också ur den synvinkeln! Att bygga i trä är ett 
sätt att minska ko ldioxidutsläppen. När nya plantor sät ts och unga växande 
skogar är i omlopp går mycket koldioxid åt och är till nytta i vårt kretslopp. 



Samtidigt är träbyggnader hälsosamma att vistas i. 
Även ur brandsynpunkt kan trähus numera konstrueras och byggas på ett 
säkert sätt 

De som brukar ha negativa åsikter om dyrt trähusunderhåll, kan också inom 
detta område lära om nya forskningsrön från Linneuniversitetet. 

Det vore livgivande om vi blir moderna i Tingsryds kommun! Att bygga i trä är 
modernt! 

Centerpartiet yrkar på 

att kommunen upprättar en trähusstrategi 

att kommunen skaffar kunskap och delger information om träets betydelse för 
ett hållbart samhälle 

att i möjligaste mån medverka till en bra arbetsmarknad inom den gröna 
sektorn 

Tingsryd den 31 augusti 2016 

*«,Uap(., 
Ann-Christin Jaha s 

J~fS:
n (c) 

~~jAI.-OJ\lt,6,ö OVI-

Anna Johansson ( c) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 301 

Motion om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 
Dnr 2016/179 612 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen från Kristdemokraterna om att utveckla Wasaskolans 
yrkesutbildningar enligt nedanstående motivering. 

Vi har sju nationella utbildningsprogram på Wasaskolan, varav tre är 
yrkesprogram och vår bedömning är att vi har ett brett och väl avvägt · 
utbud av utbildningar. De yrkesutbildningar som vi har motsvarar bra de 
behov som finns inom kommunen och vi bedömer att det inte finns 
elevunderlag för ytterligare program. Vi ser gärna att fler elever söker 
sig till Wasaskolan och gärna elever från andra kommuner. Som 
situationen är nu så räcker våra utbildningsplatser till och vi tar emot alla 
behöriga elever som söker sig till Wasaskolan. 

När det gäller motionens andra fråga om skolskjuts för gymnasieelever 
från andra kommuner så bedömer vi det som orealistiskt att bygga ut vår 
skolskjutsverksamhet för att omfatta dessa elever. Enligt skollagen är vi 
skyldiga att erbjuda elever inom grundskolan, som bor i vår kommun 
och som uppfyller avståndsreglerna, skolskjuts. Elever inom 
gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan däremot till ett 
resebidrag ( eventuellt busskort) om de har tillräckligt långt avstånd till 
sin skola. Vi har inte skyldighet att bekosta resor för elever skrivna i 
annan kommun. Frågan om att skapa bättre busskommunikationer 
mellan vår kommun och grannkommunerna är en fråga för Länstrafiken. 

Beskrivning av ärendet 

Kristdemokraterna om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar. 
Motionen föreslår att det skall utredas om det finns möjlighet att skapa fler 
utbildningsplatser inom yrkesutbildningarna och yrkesämnena på 
Wasaskolan, inklusive Lärcenter, för nyanlända elever. Motionen föreslår 
dessutom att det skall utredas om det finns möjlighet att utöka 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§30lforts. Dnr2016/179 612 

skolskjutsverksamheten så att elever från grannkommunerna får realistiska 
förutsättningar att gå på utbildningar i Tingsryd. 

MBL-infonnation har ägt rum den 15 september 2016. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 108, 2016-09-21 
Motion om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 

rtdragsbestyrkande 
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Motion 

Utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 

TINGSRYDS i<mVHviUN 

2ms -os- os 
Dnr;J.6\b/l+'t ~ 

2016-05-05 

I Sverige finns det ett växande behov av dels hantverkare och dels människor som arbetar 
inom vården i offentlig sektor. Samtidigt har vi en stor andel nyanlända ungdomar som inte 
kommer in på dessa yrkesutbildningar p.g.a att antalet utbildningsplatser är för få och de 
nyanlända saknar ett antal betyg. I hela Kronoberg finns ett mycket stort behov av nya 
yrkesutbildningsplatser framför allt inom introduktionsprogrammen, som är vad en elev är 
hänvisad till om man inte uppnår betyg i 8 ämnen. I Tingsryds grannkommuner Växjö, 
Lessebo och Emmaboda, och sannolikt i fler närliggande kommuner, finns just nu ett stort 
antal nyanlända ungdomar som i höst endast blir hänvisade att gå kvar på 
språkintroduktionsprogrammet p.g.a avsaknaden av utbildningsplatser på de yrkesinriktade 
introduktionsprogrammen IMPRO, programinriktat individuellt val samt IMYRK, yrkesinriktat 
individuellt val. Under tiden man går språkintroduktion, och försöker få 8 betyg, hinner man 
ofta bli för gammal för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. 

På Wasaskolan har det länge saknats elever på de nationella programmen. Samtidigt 
uppmärksammas skolan på nationell nivå, för det goda arbetet som görs med "språk i alla 
ämnen", där svenskundervisning integreras i annan ämnesundervisning, just det som de 
nyanlända behöver för att klara av sin gymnasieutbildning. Här har Wasaskolan en möjlighet 
att utnyttja sin kompetens och utöka verksamheten med yrkesutbildningar kopplade till 
svenskundervisning för ett ökat antal elever, även från grannkommunerna. Tingsryd har idag 
samverkansavtal med övriga kommuner men i realiteten är det omöjligt för ungdomar från 
flera andra kommuner att söka Wasaskolan pga avsaknaden av kommunikationer. Lessebo 
kommun saknar helt egen gymnasieskola och köper alla sina utbildningsplatser. Alla 
Lessebos ungdomar går i gymnasieskolor i grannkommunerna, dock inte i Tingsryd, pga 
avsaknad av bussförbindelse. Här finns exempelvis en stor potential för Tingsryd att kunna 
sälja utbildningsplatser om det bara fanns skolskjuts. 

Regeringen gör från våren 2016 en satsning på yrkesutbildningar för vuxna som samtidigt 
läser SFI eller svenska som andraspråk. Lärcenter i Tingsryd bedriver idag Vård och 
omsorgsutbildning för vuxna. Men med ett samarbete med gymnasieskolan skulle även 
industriutbildningar kunna genomföras för nyanlända vuxna och även här finns ett stort 
behov i regionen, av yrkesutbildningar, för vuxna elever som inte är så långt komna i sina 
svenskstudier. Även här skulle Wasaskolan/Lärcenter kunna sälja utbildningsplatser och 
även denna kategori elever skulle i så fall vara betjänta av nya bussförbindelser. 

Kristdemokraterna föreslår härmed: 
• Utred möjligheterna att skapa fler utbildningsplatser inom yrkesutbildningar och 

yrkesämnen, på Wasaskolan och Tingsryds lärcenter för nyanlända 
• Utred möjligheten att utöka skolskjutsverksamheten så att elever från 

grannkommunerna har realistisk möjlighet att gå utbildningar i Tingsryd. 

~W&---
Aneue Weidenmark 
Kristdemokraterna, Tingsryd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 302 

Medborgarförslag om enskilda vägar 
Dnr 2016/155 318 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inväntande av svar från Tingsryds Energi 
AB gällande synpunkter kommunens utbyggnad av bredband via fiber. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare har kommit in med ett förslag gällande dåvarande förslag 
om eventuellt upphörande av skötsel av enskilda vägar. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att kommunen ska fortsätta att sköta 
de enskilda vägarna (beslut Hållbar ekonomi 3.3 Gator och vägar, KF § 120, 
2016-06-20). 

Synpunkterna om kommunens utbyggnad av bredband via fiber 
har sänts över till Tingsryds Energi AB för yttrande. 

Besluts underlag 

Medborgarförslag om enskilda vägar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar återremiss av ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inväntande av svar från Tingsryds Energi 
AB gällande synpunkter kommunens utbyggnad av bredband via fiber. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Energi AB 

I Otdrag.sbestyrkande 2016-10-27 



Bilaga Ks Au§ 302 2016-10-24 

Högberg Lisbeth 

Från: 
Skickat: 
Till: 

TK mail Kommun 
den 20 april 2016 08:22 
Högberg Lisbeth 

Ämne: VB: Kontakt från hemsidan 

Från: TK mafl Kommun 
Skickat: den 12 april 2016 12:30 
Till: Wijk Jörgen <Jorgen.Wijk@tingsryd.se> 

Ämne: VB: Kontakt från hemsidan 

Från: kerstin frände bo [mailto:kerstinfrandebo4@mail6.wdc04.mandrillapp.com] För kerstin frändebo 
Skickat: den 12 april 2016 10:41 

, .,...m: TK mail Kommun <kommunen@tingsryd.se> 

. • mne: Kontakt från hemsidan 

Från (Förnamn och efternamn): 
kerstin frändebo 

E-post: 
kerstinfrandebo4@gm.ail.com 

Meddelande: 
Läser i dagens S1v1P att styret i Tingsryd vill plocka bort underhållspengar till enskilda vägar i kommunen. 
Vem skall ansvara för att enskilda vägar i kommunen skall vara farbara för de som bor längs dessa vägar, 
farbara för all service, såsom hemtjänst, skolskjutsar,postservice, olika transporter av material till och från 
företag. Vill inte styret att hela kommunen skall vara framkomlig för olika typer av transporter. Varför lägga 
pengarna på gatorna i Tingsryds tätort?. Är det meningen att hela kommunens befolkning skall bo och leva i 

ngsryds tätort? Har inte kommunen antagit utmaningen att hela kommunen skall leva? Har inte staten lagt 
ansvaret för enskilda vägar på kommunerna, för att bryta ner ansvaret närmare brukaren och underhållaren. 
Likaså borde kommunen heltäckande ta ansvar för den optiska kommunikationen i alla delar inom 
kommunen gränser. Varför skall det bildas intresseföreningar i varje by eller samhällsförening för att få till 

. ··md ett :fungerande kommunikationssystem. Varför skall hjulet uppfinnas på många ställen i kommunen 
rör att få till stånd detta. All kommunikation skall ju i dag ske via bredband, fiber. Därför menar jag att varje 
kommun i Sverige har ansvar för detta samlat i kommunen och inte pluttra ut lite här och där. Det finns 
regeringsbeslut på att alla Sveriges innevånare skall ha tillgång till optisk kommunikation, och då kan det 
inte ligga på enskilda byar gårdar att lösa detta och uppfinna hjulet hur man skall söka pengar, tillstånd för 
grävning och kabeldragning etc. Detta är ett medborgarförslag som jag önskar att kommunledning och 
fullmäktige tar upp med det snaraste! ! ! 

Sida som meddelandet skickades frän: Kontäkt 

1 



Ingående epost - kerstinfrandebo4@gmail.com - Gmail 

Bilaga KF § 107/2016 

https://mail.google.com/mail/?hl=en#inbox/1540f45ecl60b558 

av 1 

Gmail 

SKRIV 

lnl,orgen 

Sljammä!kt 

Skickat 

Utkast (6) 

Mer 

,:;. kerstin 

fnganya 

chatfkonversalioner 
Starta en ny 

... --------------- -- -- ----------- ·------ ------- _______ Q __ DI _______ _ 
Klicka här om du vill aktivera skrivbordsaviserlngar för Gmall. Läs mer .Qllli ; 

Angående epost lnkol!fen X 

Wijk Jijrgen <Jorgen.'Mjk@tlngsryd.se> 

fillmig 

Hej Kerstin I 

Tack för din epost igår. 

Meddelande: 

Mer 3av3 

13ar,(å~;;;;,;11;'. l(°nf,;1i~1tl! /<il 
u 111,V,]1,Jl!i u !.H} i.u,,.u~.JJH\J 

. W1~ =0\= 1 9 . 

I onrJ,eslb/1 '5~ 6 l il 
Läser i dagens SMP att styret iTingsryd vill plocka bort underhållspengartill enskilda vägar i kommunen. Vem skall ansvara för att enskilda 
vägar i kommunen skall vara farbara för de som bor längs dessa vägar, farbara för all service, såsom hemtjänst, skolskjutsar,postservice, 
olika transporter av material till och frän företag. Vill inte styret att hela kommunen skall vara framkomlig för olika typer av transporter. 
Varför lägga pengarna på gatorna i Tingsryds tätort?. Är det meningen att hela kommunens befolkning skall bo och leva i Tingsryds tätort? 
Har inte kommunen antagit utmaningen att hela kommunen skall leva? Har inte staten lagt ansvaret för enskilda vägar på kommunerna, 
för att bryta ner ansvaret närmare brukaren och underhållaren. likaså borde kommunen heltäckande ta ansvar för den optiska 
kommunikationen i alla delar inom kommunen gränser. Varffir skall det bildas intresseföreningar i varje by eller samhällsförening för att få 
till stånd ett fungerande kommunikationssystem. Varför skall hjulet uppfinnas på många ställen i kommunen för att få till stånd detta. All 
kommunikation skall ju i dag ske via bredband, fiber. Därför menar jag att varje kommun i Sverige har ansvar för detta samlat i kommunen 
och inte pluttra ut lite här och där. Det finns regeringsbeslut på att alla Sveriges innevånare skall ha· tillgång till optisk kommunikation, och 
då kan det inte ligga på enskilda byar gårdar att lösa detta och uppfinna hjulet hur man skall söka pengar, tillstånd för grävning och 
kabel dragning etc. Detta är ett medborgarförslag som jag önskar att kommunledning och fullmäktige tar upp med det snarastel!I 

Sida som meddelandet skickades från: Kontakt 

I .y 

i( 0!?'"7/)}tl 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 303 

Räntefria förskottslån till projektägare inom Sydostleader 
Dnr 2015/211 910 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tingsryds kommun kan vid behov medge räntefria förskottslån till 
SydostLeaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan på 
beslutade utbetalningar från projektstöd från Jordbruksverket. 

2. Låneansökan ska prövas i varje enskilt fall och beslut fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med gällande 
delegationsordning (pkt 2.8). 

Beskrivning av ärendet 

SydostLeader har i skrivelse 2016-08-15 hemställt om att respektive 
medlemskommun vid behov kan ge räntefria förskottslån till projektägare i 
hemkommunen i avvaktan på utbetalning av projektstöd från 
Jordbruksverket. 

Tingsryds kommun har tillämpat motsvarande hantering under förra 
programperioden (Leader Småland Sydost). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har enligt gällande delegationsordning (pkt 
2.8) rätt att bevilja tillfälliga lån inom ramen för EU-projekt. 

Ekonomichefen ger följande förslag till beslut: 

1. Tingsryds kommun kan vid behov medge räntefria förskottslån till 
SydostLeaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan på 
utbetalning av projektstöd från Jordbruksverket. 

2. Låneansökan ska prövas i varje enskilt fall och beslut fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med gällande 
delegationsordning (pkt 2.8). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att Tingsryds kommun kan medge räntefria 
förskottslån till Sydostleaders projektägare i Tingsryds kommun i avvaktan 

0 • 0 • 0 t. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

§ 303 forts. Dnr 2015/211 910 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-10-17 

Justerare I Otdragsbestyrkande 

27 (31) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

l/V\ 

§ 304 

Hemställan från samhällsbyggnadsnämnden avseende 
rivnings kostnader 
Dnr 2015/662 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår samhällsbyggnadsnämndens hemställan om 
rivningskostnader med hänvisning till fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut§ 192, 2015-11-24 hemställt att 
kostnader för åtgärder att riva byggnad ska belasta kommunstyrelsen. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning anges ett tydligt ansvar 
för respektive nämnd att inom sitt område bedriva verksamheten inom de 
budgetramar som fullmäktige fastställt. Möjligheten att erhålla 
tilläggsanslag under året har tagits bort i och med att 
kompletteringsbudgetar inte längre genomförs. Enligt riktlinjerna ska kända 
kostnader budgeteras och finansieras, tilldelade budgetramar ska respekteras 
och marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas 
i alla delar av organisationen. Beslut som innebär nya kostnader under 
löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostnaden ska finansieras i 
budgeten. 

Då det aktuella ärendet faller inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde är det enligt riktlinjerna också nämndens ansvar att 
finansiera kostnaden inom befintlig budgetram. 

Föreslås därför att nämndens hemställan avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 192, 2015-11-24 
Riktlinjer för budget och redovisning, KF § 165, 2015-10-26 

I Utdragsbestyrkande 
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SANilv.f.ANTRÄDESPROTOKOLL 35 (47) 

2015-11-24 

Justerare 
!UU-

§ 192 

ÖRM01:88 

SAMHÄLLSBYGGNADSN.Älv1NDEN 

Dm: 2007 0283 228 

Åtgärder, ovårdad fastighet och byggnad 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rättelse ska göras på den 
försumliges bekostnad enligt 11 kap 27 § sista stycket plan- och bygglagen. 

2. Rättelsen ska utgöras av ri:v:ning av byggnaden enligt 11 kap 21 § plan- och 
bygglagen. 

3. Nämnden he:m.Btäller att kostnader för åtgärder att riva byggnaden belastar 
kommunstyrelsen. · 

Beskrivning av ärendet 

Under flera års tid har samhällsbyggnadsnämnden försökt att få 1:ontakt med 
ägarna till fastigheten Örmo 1:88 utan att lyckas. Fastigheten ägs av en tysk 
medborgare och boutredning har :inte kunnat göras med gynnsamt resultat. 
Byggnaden och fastigheten är under stort förfall och bedöms .som både farligt 
och ovårdat utifrån ett allmänt hän.Seende. 

Det nu aktuella ärendet öppnas i mars 2å07, (vissa aktiviteter har skett 
tidigare). I April skickas det första brevet om ovårdad tomt med föreläggande 
till fastighetsägaren som :inte återkommer. I april 2008 skickas ett nytt brev 
utan resultat. 2011 tas ärendet upp i Mbn (2011~06-14 § 115) med en ny 
skrivelse till dödsboet. 

Dåvarande plan- och miljöchefen, Anna Arvidsson, har under en tid utrett 
·· ållandena utan att komma fram till något resultat, nämnden :informeras 

2011-08-23, § 5. Utredrrlngen berör vem som är a aren agare oc om enne 
kan :finnas för att kanna delges ett föreläggande. 

I november 2013 :inkommer ldagomål från sockenrådet i Södra Sandsjö., detta 
ldagomål har sedan följts av ett frekvent antal klagomål från boende under de 
kommande åre:o., bland annat så sent som 2015-10-19 och2015-11-02. 

1/l. 
I Utdrags bestyrkande 
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S.AMMANTRÄDBSPROTOKOLL 36 (47) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-24 

Justerare 
/Jj l I i 

§ 192forts 

Utredningen. om ägarförhållandena har utretts under ett antal år och har under 
sista halvåret gått i stå. Under 2014 togs ett flertal kontakter med bj älp av 
advokat för att komma fram till någon form av kontaktu_ppgift för 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren avled, vad vi vet, 2007 och änkan och 
döttrarna har inte "hämtat" ut arvet. Både socialförvaltningen i Tingsryds 
kommun och advokaten har tittat på möjligheten till boutredning. Uppdraget
har gått till socialförvaltningen att utreda boet. Kontakter har kunnat skapas 
med en dotter, hon har efter kontakten inte återkommit på de skrivelser som. har 
skickats. Socialförvaltningen har svårt att driva ärendet och upplever att de kört 
fast. Konsulatet är inkopplat och hopp finns om att få tag på den rätt:nätige 
ägaren. 

Parallellt med denna boutrednmgsprocess ökar förfallet på huset och 
fastigheten. Klagomålen :inkommer :frekvent och vildsvin har börjat söka sig till 
kompost och fallfrukt. Vildsvinen har upplevts som aggressiva och 
befolkningen i området känn.er rädsla för att vistas kring fastigheten. 
Byggnaden är nu så pass fallfärdig att oro även finns för att nyfikna barn och 
ungdomar kan komma att ta sig in i byggnaden och.skada sig. Vegetationen på 
tom.ten har vuxit ut över gatu.mark och även vuxit för gatubelysningen, detta 
påverkar tt:afiksäkerh.eten och skapar osäkra gator. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvaret för 
tillsyn av byggnadsverk och tomter. I PBL, kap. 8, definieras kraven som ställs 
på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 
I 14 § står att byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och underhållas så att 
dess utformning och de tekniska egenskape:tna som. avses i den 4 § i huvudsak 
bevaras. Underhållet skall anpassas till omgiv:rrlngen. Vidare anförs i 4 § första 
stycket punkt 2-4, 6 och 8, att en anordning skall hållas i sådant skick att den 
alltid fyller sitt ändamål. I 1$ § står att en tomt skall hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

I PBL kap. 11 regleras tillsyn, tilltt:äde, ingripande och påföljder. 
19 § beskriver åtgä:rdsföreläggande11, 21 § riv:rrlngsförelägganden och 37 § 

vitesförelägganden. 

B.rev om. krav på åtgärder har försökts kommuniceras vid ett flertal tillfällen, 
08-04-02 2011-06-14 och2014-06-24, utöver dessa gånger har 

även andra försök till kontakt gjorts. Men då fastighetsägaren mte vant an 
eller gått att nås har inget föreläggande kunnat delges denne. Några 
förelägganden har således irite kunnat :realiseras. 

Nu återstår fortsatt boutredning och därefter fortsatt handläggning med 
förelägganden förenade med viten. Dock finns idag en alrot situation med 
direkt olycksrisk på fastigheten och i byggnaden vilket föranleder ingripande 
med rättelse på felandes bekostnad. 

IUtd.ragsbestyrkande 
.Ld ./ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (47) 

2015-11-24 

Justerare 
rf UJ 

§ 192 forts 

Ika_p 11, 27 §, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden skall genomföras och 
hur på den försumliges bekostnad i det fall ett föreläggande enligt 19-24 § § 
inte har följts. 

Om ett föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning, ökad u:afiksäkerhet eller 
stängsel kring :indusirlanläggningar som inte längre används inte följs får 
byggnadsnämnden ta ett beslut om att en åtgärd ska genomföras på den 
försumliges bekostnad. Detta verkställighetsmedel kan användas som ett 
altemativtill vite ochhandräckning. Ett sådant beslut får endast meddelas om 
föreläggandet ha:r innehållit en upplysning om att detta kan komma bli 
konsekvensen om foreläggandet inte följs. I föreläggandet ska nämnden ange 
hur genomförandet skå ske. 

I fallet med den ovårdade byggnaden och fastigheten i Konga råder oklathet i 
om de brev som sänts 2006 ooh2011 kan anses utgöra förelägganden, kraven i 
breven saknar lag:ru:mshänviscing. Fastighetsägaren har inte hämtat ut de brev 
som skickats, fastighetsägaren kan med viss osäkerhet anses vara förelagd men 
okänt om delgivning skett. Nuvarande fastighetsägare är inte känd och kan 
därför :inte föreläggas eller delges. 

Kostnaden för den föreslagna rättelsen bör krävas in frän fastighetsägaren, 
risken kommer dock att ligga på det kommunala. Samhällsbyggnadsnämnden 
bör äska pengar frän KLF för de föreslagna åtgärderna. 

Ärendets beredning 

Bygg- och miljöchefen, byggnads:inspektör och bygglovhandläggare har berett 
ärendet med :information till samhällsbyggnadschefen, 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och gatuchefen. 

Beslutsrmderlag 

Skrivelser från 2006, 2008 och 2014. 
Skrivelse frän bygg~ ooh miljöchef Anette Andersson, 2015-11-02. 
Foton. 
Samhäl1sbyggnadsutskottet2015-1l-09, § 180. 

IUtdragsbestyrlcande 
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SAMJv.1:ANTRÄDESPROTOKOLL 38 (47) 

2015-11-24 

§ 192forts 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Gowenius (rv.l) m fl. yrkar att byggnaden rivs. Omständigheterna i detta 
ärende är extraordinära Problemet har funnits i 10 års tid. Olycksrisken är 
extremt stor på området. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Det 
går inte att hltta en rättmätig ägare till fastigheten .. 

Nämnden ska äska pengar hos kommunstyrelsen för att bekosta rivning. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Mikael Gowenius (rv.l) m fl's förslag. 

Beslutet skickas till 

Dödsboet och den kända dottern 
Socialförvaltningen 
Bygg~ oc mi JOC e en 

· Bygglovhanläggare 

~ IUt<'lragsbestyrkande . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (44) 

2015-10-26 

§ 165 

Hållbar ekonomi - riktlinjer för budget och redovisning 

Dnr 2014/119 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budget och redovisning 

enligt protokollsbilaga att gälla från och med budgetåret 2016. 

2. Tidigare antaget budget- och redovisningsreglemente (KF 2000-05-

25 § 73) upphör att gälla i och med budgetåret 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om riktlinjer för budget och redovisning redovisas för 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige 

fastställer riktlinjer för budget och redovisning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för budget och redovisning (Utredning om ekonomisk styrning 

4.7) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 308, 2015-10-05 
Kommunstyrelsen§ 225, 2015-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Göran Mård (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och styrelser 

, 

Utdragsbestyrkande 

2015-10-29 
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Riktlinjer för budget och redovisning 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 8:e kapital samt i den 
kommunala redovisnings lagen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfitllmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för attfimgera oberoende av 
organisations modell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de ·anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras . 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 

år. Ut ån s unkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört me innevaran e ar. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kornrmmens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktige budgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommunala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad. Vid valår fattas fullmäktiges 
budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en detaljerad in
ternbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Brut
tobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbudgeten ska innehålla en tydlig för
delning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. 

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av aJ;1läggningstillgång. Som anläggningstillgång 
rälmas tillgång som har en ekonqmisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffnings
värde om minst ett prisbasbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nänmden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
seönc it11Mtefifig&r ska allfo;l v:m baserade på anbud samt zymrnas inom tilldelade investerings-
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 rnkr, godkännande inhämtas från kom
mlmstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 
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Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som intema köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (tex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek
tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrapporter görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos för helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige i mars månad. Målsättningen är 
att även de helägda kommunala företagens årsredovisningar ska behandlas av fullmäktige i mars 
månad. 

Delårsrapporter upprättas två gånger per år, .efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i fullmäktige i juni respektive oktober månad. Motsvarande gäller för de helägda kommu
nala företagens delårsrapporter. Dessa översänds som informåtion till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncermedovisning). 

Övrig ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt. 

Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och 1iktlinj erna inte 
helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad imiktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter saimåd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
hm , ia. a.s1i 1iäi!l:B..l, u2;1s 2trnl ag krnrnner att roiusJrn ewom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråh.1:ar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Om. åtgärdema är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte tmder minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rapportera vid nästkommande ordinarie rapporteringstillfälle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följ ande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmälctige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kmmnunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 

1<fämndens iM'ISi'Jl'älHag~.l@ :m posifoct eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
ensldlda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas., 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likartat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunföllmäktige. 

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 



Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

4.7 Ekonomisk styrning - upphöra med KB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budget och redovisning enligt protokollsbilaga att 
gälla från och med budgetåret 2016. Tidigare antaget budget- och redovisningsreglemente (KF 
2000-05-25 §73) upphör att gälla i och med budgetåret 2015. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommtmchefen att revidera Budget- och redovisningsreglementet med inriktningen 
att ekonomimodellen med kompletterings budgetar upphör. Uppdraget bör planeras så att revide
rat reglemente, efter politiskt beslut, kan börja gälla från och med budgetåret 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering m 4: Övriga kostnads besparande 
åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag omfattar en översyn av hela reglementet, vilket innebär att fler 
frågor än just kompletteringsbudgetarna har belysts. Ärendet har handlagts av ekonomichefen 
efter diskussion och samråd med centrala chefsgruppen och ekonomgruppen. 

Bakgrund och fakta 
Nuvarande budget- och redovisningsreglemente fastställdes av fullmälctige år 2000 inför infö
randet av kommunallagens balanskrav. Sedan dess har många förutsättningar, omvärld samt 
andra regelverk och styrprinciper förändrats, vilket föranleder behov av uppdatering/förändring. 

Förslag till nytt regelverk för budget och redovisning bifogas i bilaga l. Förslaget innehåller i 
huvudsak följande väsentliga förändringar i kommunens ekonomimodell: 

Kompletterings budget 
Kompletteringsbudgeterna, som genomförs under löpande budgetår, har kommit att bli kost
nadsdrivande, inte minst när det gäller investeringar. De har också medfört viss otydlighet avse
ende nämndernas budgetansvar. Regelverken tillämpas inte alltid på det sätt som avsetts. En 
ökad helhetssyn på kommunens och kommunkoncernens ekonomi bör stimuleras. 

Nedan visas sammanställning över de tillägg av kostnader 1 resultatrakningen respe'lctlve ltive
steringsutgifter som gjorts i fullmäktiges beslut om kompletteringsbudget åren 2012-2014. 
Överföring av över- och tmderskott mellan åren ingår inte i siffrorna. Huvuddelen av de kostna
der som tilläggsbudgeterats i resultatbudgeten har finansierats med ökade skatteintäkter enligt 
aktuell skatteprognos. 



2(3) 

Tillägg i komplette- Kostnad Investerings-
ringsbudget resultat- utgift 
Mkr räkning 

2012- KB1 2,8 5,7 
2012- KB2 3,6 0,0 
2012- KB3 0,0 2,2 
2013-KBl 0,8 5,8 
2013-KB2 1,8 3,5 
2013-KB3 
2014-KBl 0,8 8,0 
2014-KB2 1,2 1,6 
2014-KB3 
Summa 11,0 26,8 

Medel per år 3,7 8,9 

Förslaget innebär att ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar under året upphör. Det 
innebär att fullmäktiges budgetbeslut året före budgetåret är det enda beslut om budget som 
fattas och att möjligheten till tilläggsanslag för nämnderna därmed upphör. Det budgeterade 
resultatet ska således inte förändras under löpande budgetår. Syftet med förändringen är bl a att 
förtydliga nämndernas budgetansvar, ställa krav på god planering samt motverka ökade kostna
der och investeringar. 

Inrättande av tjänster 
Enligt nuvarande budget- och redovisningsreglemente inrättas tjänster, med vissa undantag, av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Det ursprungliga syftet med bestämmelsen var 
bland annat styrning och kontroll över kostnader samt att sådana beslut skulle fattas med god 
framförhållning och vid ett och samma tillfälle i samband med fullmäktiges budgetbeslut. Med 
tiden har förutsättningar och tillämpning kommit att förändras, bl a med följden att inrättande av 
tjänster behandlats som enskilda ärenden i fullmäktige under löpande budgetår. Detta har bl a 
medfört en långtgående detaljstyrning över nämnderna samt långa handläggningstider. Förslaget 
innebär att beslutsnivå för inrättande av tjänster, genom hantering i delegationsordningen, flytt
tas ner till nämnds- och förvaltningsnivå. 

Ans lagsnivå för investeringar 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente är fastställt att investeringar ska budgeteras per 
investeringsobjekt, vilket innebär att varje enskild investering, stor som liten, ska specificeras i 
fullmäktiges budgetbeslut. Detta har bl a medfört en långtgående detalj styrning över nämnder
na, eftersom investeringar utgörs av anläggningstillgångar överstigande ett basbelopp (ca 44 000 
kr). Förslaget innebär att beslutsnivå för investeringar, inom vissa ramar, flyttas ner till nämnds
och förvaltningsnivå. 

Övrigt 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente finns långtgående regler kring överföring av 
nämndernas över- och tmderskott till nästko1mnande budgetår. Tillämpningen av regelverket har 
dock, av olika skäl, varit sparsam under många år. Regelverket är en viktig del av ekonomistyr
ningen utifrån bl a incitament och tydlighet i budgetansvaret. Förslaget innebär, tillsammans 
nred li~~1ae BuEl.gstfsrslag Wr ;IQ 195 itt till ä1rpoiug ska återinföras fullt JJt från acb med bud
getåret 2016. Det föreslagna regelverket är i grtmden detsamma som tidigare, dock med vissa 
förändringar, bl a vad gäller ackumulerade över- och 1.mderskott samt tydlighet i rutiner och 
ansvar vid över- respektive underskott. 



Konsekvensanalys 

EKONOMI· 
Tydligare och mer långtgående budgetansvar. Minskad detaljstyrning. 
Minskade kostnader och investeringar (inga tillägg under löpande budgetår) 
Minskad flexibilitet under löpande budgetår 

PROCESS: 
Snabbare beslutsvägar (nämndsnivå) 
Prioriteringar och resursfördelning sker vid ett och samma tillfälle 

Överväganden och slutsats 
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De föreslagna förändringarna ger sammantaget ett tydligare och mer långtgående budgetansvar i 
organisationen. Riktlinjerna syftar till att stödja både fullmäktiges roll som uppdragsgivare (ge
nom mål, riktlinjer och budgetramar) och nämndernas roll som utförare. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Förslaget innehåller även 
andra förändringar i styrdokumentet ( enligt redovisning ovan). 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

IJusterare 

§ 305 

Utredningsuppdrag gällande samordning av VA
verksamheten och verksamheten i Tingsryds Energi AB 
Dnr 2016/429 340 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda 
möjlig samordning mellan VA-verksamheten och verksamheten i Tingsryds 
Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att ett utredningsuppdrag ges till kommunledningsförvaltningen 
gällande samordning av VA-verksamheten och verksamheten i Tingsryds 
Energi AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila J eppsson 

Utdragsbestyilfaride 2016-10-27 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

§ 306 

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

Inget ärende togs upp under punkten. 

Justerare I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 307 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tillförordnad kommunchef Daniel Gustafsson informerar: 

Chefen för vägvalet har precis gått i pension. Hon har de senaste åren 
genom beslut från tidigare kommunchef haft möjlighet att utföra 
arbetsuppgifter på sin arbetstid för Korröstiftelsens räkning. Hon är 
ordförande i nämnda stiftelse. Omfånget i tid har varit 2-4 timmar per vecka. 

Fråga om arvode för ordförande behöver nu behandlas. Jämförelse ska göras 
med andra liknande roller i kommunen. 

En upphandling av banktjänster ska göras. Ekonomiavdelningen har 
upphandlat en konsult som är behjälplig i detta arbete. 

I Utdrags bestyrkande 


