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§ 350 

Ändring i reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
Dm 2016/497 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ändringar i Reglemente 
för kommunstyrelse och nämnder. 

Beskrivning av ärendet 

I förbindelse med ny politisk organisation behöver kommunens reglemente 
för kommunstyrelse och nämnder uppdateras. Då ny politisk organisation 
införs succesivt kommer reglementet att behöva uppdateras inför varje del 
av ny politisk organisation som imättas. Denna uppdatering bedöms vara 
den första av flera under år 2017. 

Två ändringar i reglementet föreslås i denna etapp: 
• Under rubriken Generella bestämmelser från kommunfullmäktige 5§ 

anges nämndernas rätt att teckna hyreskontrakt med externa aktörer. I 
Loka]försörjningsstrategiför Tingsryds kommun (beslut i KF 2015-09-
28 § 148, dm: 2013/480 011) specificeras att nämnderna ej äger rätt att 
teckna hyreskontrakt, varför denna paragraf föreslås strykas. 

• Enligt beslut i KF 2016-11-28 § 231 imättas från 1 januari 2017 en 
överförmyndarnämnd. 8§ Reglemente för överförmyndaren föreslås 
därför ersättas med Reglemente för överförmyndarnämnden. 

Besluts underlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-11-30 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun (2011-
06-30 § 92, dm: 2010/597 001) 

Paragrafen justeras omedelbart. 

I Otdragsbesfyrkande 
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§ 351 

Ändring i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Dnr 2016/498 024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

I konsekvens med införandet av överförmyndarnämnd införs arvode till 
ordförande i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-11-30 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun (2011-
06-30 § 92, dnr: 2010/597 001) 

Paragrafen justeras omedelbart. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 352 

Uppvaktning av anställda i kommunen som arbetat i 25 år 
Dnr 2016/490 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lyfta ärendet vidare 
gällande uppvaktning av anställda i kommunen som arbetat i 25 år. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att göra en översyn hur 
uppvaktningen görs av de som arbetat i 25 år i kommunen och 
återrapportera den till kommunstyrelsen i mars. Översynen gäller 
inte gåvan. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till tolkning av 
fullmäktiges beslut om etiska riktlinjer, specifikt avseende nämnd
och personalrepresentation. Förslaget redovisas till 
kommunstyrelsen snarast möjligt. 

Beskrivning av ärendet 

Fullmäktige beslutade att upphöra med julbordet i samband med beslut om 
budget 2016 (KF § 168, 2015-10-26). 

Det har funnits förslag om att fullmäktige ska bjuda de personer på julbord, 
vilka uppvaktas i samband med att de arbetat 25 år i kommunen. Ärendet 
behandlades även vid fullmäktiges sammanträde 2016-11-28. 

Utskottet samtalar om ärendet vid dagens sammanträde. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 353 

Representant i samtal om rekrytering av VD för TEAB 
Dm 2016/499 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser kommunstyrelsens ordförande som 
utskottets representant i samtal som rör rekrytering av VD för TEAB samt 
andra övergripande strukturfrågor i de kommunala bolagen. 

Beskrivning av ärendet 

VD för Tingsryds Energi AB har sagt upp sig. Det finns behov av samtal 
mellan kommunstyrelsen och Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) om 
rekrytering av ny VD samt andra övergripande strukturfrågor i de 
kommunala bolagen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

I Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 12 december 2016, kl. 08.30-12.15 

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

Laila J eppsson 
Jörgen Wijk 
Camilla Norrman 
§§ 354-356 
Helen Östman§ 356 

Anna Johansson 

Carl-Hemik Henmalm 
§§ 354-355 
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Kristina Brovall§ 354 
Daniel Gustafsson § § 
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§ 354 

Information om detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 
samt markundersökning 
Dnr 2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sammanträdet föredrar miljöinspektör Kristina Brovall och bygg- och 
miljöchef Camilla Norrman ärendet. 

Yttranden om eventuell sanering av mark till följd av växtgifter har nu 
kommit in, från miljömedicin i Lund och Statens Geologiska institut. 
Ytterligare provtagning av marken är gjorda, vilka även de visar på 
förekomst av DDT, DDE och DDD. Med provtagning och yttranden som 
grund skriver bygg- och miljöavdelningen ett betänkande. Avdelningen 
anser att en marksanering genom bortschaktning av massor från 
jordbruksmarken inte är försvarbar enligt den rimlighetsavvägning som 
föreskrivs i 2 kap 7 §Miljöbalken.De föreslår däremot att ett föreläggande 
läggs på fastigheten, vilket då kommer att kvarstå i fastighetsregistret. 
Föreläggandet innebär ett förbud mot verksamheter som bedöms som 
känslig markanvändning, om marken inte först saneras. 

För ytterligare detaljer hänvisas till bygg- och miljöavdelningens 
betänkande. 

Vidare uppger miljöinspektören att bed- and breakfast inte innebär känslig 
markanvändning. 

Mark- och exploateringsingenjör Filip Storm anger som svar på en tidigare 
fråga från arbetsutskottet, att Statens naturvårdsverk äger fastigheten där 
Lunnabacken ligger. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 25, 2016-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 339, 2016-11-21 

I Otdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Betänkande från miljöavdelning angående markföroreningar på Kurrebo 
visningsträdgård, fastigheten Sånnahult 2:3. 

Bakgrund 

Inför en planerad planläggning och försäljning av den kommunägda fastigheten Sån
nahult 2:3 (Kurrebo visningsträdgård) har 3 översiktliga markundersökningar genom
förts av WSP med avseende på markföroreningar. 

Undersökningarna föranleddes av att fastigheten klassats i riskklass 2 i Länsstyrelsens 
MIFO-ldassning mot bakgrund av bekämpningsmedelsanvändningen i äppelodlingar
na och den publika verksamheten som bedrevs med bland annat mycket barn som 
rörde sig på fastigheten. På delar av fastigheten har äppelodling, försöksodlingar och 
visningsträdgård bedrivits under olika delar av 1900-talet. 

Resultat av markundersökningen 

De tre markundersölmingarna visar på totalhalter av DDT, DDE och DDD i ytliga 
jordlager som överskrider de svenska riktvärdena för känslig markanvändning alterna
tivt mindre känslig markanvändning i samtliga 31 provpunkter förutom en. Det högsta 
värdet som uppmättes låg på 3 mg/kg torrsubstans. Metallföreoreningar i form av ar
senik, barium och koppar har påträffats i en punkt där eldning har skett vid en av eko
nomibyggnaderna vid norra gården, denna förorening bedöms inte som spridd. I vis
ningsträdgården har även bekämpningsmedlet Dieldrin påträffats i en punkt i halter 
över riktvärdena för känslig markanvändning. Med känslig markanvändning menas 
verksamheter som bostäder, särskilda boenden, lekplats och skola/förskola. 

De förhöjda värdena är inte koncentrerade till vissa delar av odlingarna, utan spridda 
på alla de delar av :fastigheten som provtagits. Försök att ringa in föroreningen och 
hitta ett slut på den har inte lyckats . Det ses dock inte som troligt att omkringliggande 
naturmark är påverkad. Provtagning har dock inte skett här. Inga förhöjda värden av 
DDT, DDE eller DDD har påträffats i de två provtagna brunnarna. 

Föroreningspro blematiken 

I djurexperiment har DDT visats vara toxiskt för nervsystemet och levern, men anses 
även ha hormonstörande effekter och påverka reproduktion, fostrets utveckling och 

Tingsryds kommun ~ esöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 TINGSRYD www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 

Telefax Bankgiro 
0477-44177 982-4251 

Postgiro 
107020-0 



immunsystemet. I djurexperiment har DDT, DDE och DDD visats orsaka tumörer i 
levern (EFSA, 2006). 
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Underlaget för bedömning av hälsoeffekter av DDT är relativt omfattande och osäker
heten i bedömningen av de kritiska effekterna borde därmed vara liten. 

DDT är inte akuttoxiskt, men höga doser av DDT kan orsaka stickningar och dom
ningar i ansiktet, samt orsaka illamående och kräkning. Vid mycket höga doser kan 
kramper uppkomma (HSDB). Det är inte sannolikt att akut förgiftning orsakas av en
staka intag av förorenad jord med DDT-halter som vanligtvis förekommer på förore
nade områden. 

DDT och dess nedbrytningsprodukter binder hårt till mark och bryts ned mycket lång
samt. Detta förklarar varför inget bekämpningsmedel spritts till grundvattnet samt var
för DDT fortfarande finns kvar i marken trots att det förbjuds redan på 1970-talet. 
Hal veringstiden för D DT beräknas till ca 15-3 0 år i jord, 3 5 0 dagar i ytvatten och 31 
år i grundvatten. Dock bryts DDT ned till DDE och DDD så minskningar av totalhal
ten av dessa ämnen tar betydligt längre tid. 

De gränsvärden för känslig och mindre känslig markanvändning som är satta gäller 
framför allt skydd av mark och djurliv, då de är beräknade på skaderisker för organ
ismer som ständigt lever på det förorenade området och får all sin föda från platsen. 
Riktvärdet för skydd mot föroreningar i grundvattnet ligger på 7 ,4 mg/kg TS och rikt
värdet för skydd av hälsa ligger på 3,4 mg/kg TS. 

Riktvärdet för KM bedöms av naturvårdsverket ge ett skydd mot sekundära effekter på 
stationära djur (exempelvis maskätare) och även för djur högre upp i näringskedjan 
(predatorer) som endast till en del hämtar sin föda från det förorenade området. Rikt
värdet för MKM bedöms däremot inte ge något säkert skydd mot sekundära effekter. 

WSPs bedömning 

WSP gör en översiktlig bedömning att påträffade halter av DDT innebär att en risk för 
människors hälsa och miljön inte kan uteslutas. WSP bedömer att åtgärdsbehov före
ligger på fastigheten, främst med tanke på risker för negativa effekter på markmilj ön 
och risken för spridning till grundvattnet. 

Övriga remissinstansers bedömningar 

Miljöavdelningen har lämnat ärendet på remiss till Länsstyrelsen och därefter vidare 
till SGI (Statens geologiska institut) och till Arbets- och miljömedicin i Lund. 

SGI bedömer i sitt svar att ytterligare undersökningar bör göras för att i större grad 
försöka ringa in och fastställa föroreningarnas utbredning och omfattning. De bedömer 
vidare att sanering av mark även utanför de delar som skall användas till bostäder kan 
vara aktuell, men att hänsyn måste tas till hållbarhet, sociok.ulturella aspekter, tekniska 
förutsättningar och kostnader. 

Arbets- och miljömedicin i Lund har i sin bedömning utgått ifrån att den mark som 
skall vara tomtplatsmark (trädgårdar i direkt anslutning till bostäder eller annan käns
lig markanvändning) skall saneras. De har sedan gjort en bedömning av rimligt intag 
av jord och damm som skulle kunna vara intagningsvägar av DDT från vistelse på 
övrig delar av fastigheten. De bedömer då att det rimliga intaget av jord och damm, 
samt upptag via huden, ligger på mycket små mängder som endast i mycket liten del 
bidrar till den mängd som är fastställd som tolerabelt dagligt intag. 
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Miljöavdelningens bedömning 

Ur hälsosynpunkt för människor som vistas på fastigheten bedöms inte utsättas för 
några hälsomässiga risker, oavsett om man vistas permanent på fastigheten eller besö
ker den tillfälligt. Dock kan en hälsorisk finnas om en person bosatt på fastigheten 
endast äter mat odlad på fastigheten samt kött, ägg och mjölk från djur som fötts upp 
på den förorenade marken. 

Då ingen påverkan kan ses i grundvattnet idag och DDT inte uppmätts längre ner än 
de översta 50 cm av jordlagret utom på någon enstaka punkt bedöms riken för att för
oreningen skall spridas till grundvattnet som mycket liten. DDT binder hårt till jord
partiklarna och Naturvårdsverkets riktvärde för skydd av grundvattnet ligger mer än 
dubbelt så högt som högsta uppmätta värde på Kurrebo. En sanering för skydd av 
grundvattnet bedöms därför inte som motiverad. 

Den risk som finns med nuvarande föroreningsgrad bedöms gälla marklevande organ
ismer samt vilda och eller tama djur som lever stationärt på fastigheten och får sin föda 
helt eller delvis från de förorenade områdena. 

Att schakta bort all matjord för att lägga på deponi torde vara ett betydligt större pro
blem för de marklevande organismerna än att vara kvar på sin nuvarande plats med 
föroreningen. De däggdjur och fåglar som lever på fastigheten av vegetabilier eller 
andra mindre djur som är mer plats bundna (som maskar) får troligtvis inte all sin föda 
från den förorenade marken, utan har möjlighet att uppsöka andra områden i närheten. 

Det provtagna förorenade området omfattar ett område på ca 6 hektar. Om den förore
nade jorden ned till 0,5 m djup avlägsnas på fastigheten handlar det om 30 000 m3 

jord. 

Miljöavdelningens bedömning är att en sanering genom bortschaktning av massor från 
jordbruksmarken inte är försvarbar enligt rimlighetsavvägningen i 2 kap 7 § MB med 
hänsyn till mark.milj ön eller människors hälsa med nuvarande markanvändning. 

Det är dock inte tillåtet att planlägga mark som har föroreningar över riktvärdena för 
KM till just känslig markanvändning som bostäder, förskola eller odlingsmark. Vill 
kommunen planlägga mark för dessa ändamål, måste den mark som skall planläggas 
saneras innan planen fastställs. 

Då gränsvärdena för känslig markanvändning överskrids även på tomtplatserna till de 
två byggnader som kan användas som bostäder på fastigheten, har miljöavdelningen 
för avsikt att skriva ett föreläggande om förbud mot verksamheter som bedöms som 
känslig markanvändning, om marken inte först saneras. Detta föreläggande kommer 
att skrivas in i fastighetsregistret och följer därmed fastigheten även vid en försäljning. 

Kristina Brovall 

Miljö- och hälsosk:yddsinspektör 

BYGG OCH MILJÖA VDELNINGEN 
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§ 355 

Information om förfallna fastigheter i Tingsryds kommun 
Dnr 2015/467 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljöchef Camilla Norrman föredrar ärendet. 

Bygg- och miljöavdelningen har kommunicerat ett rivningsföreläggande till 
fastighetsägaren för fastigheten Bjällemäs 1 :53. Beslut om utdömandet av 
vitet ha överlämnats till Mark- och miljödomstolen som inom kort ska utse 
en stämningsman. Avdelningen håller kontakt med domstolen. 

Fastighetsägaren har varit svår att nå, men ansträngningar pågår fortfarande. 

Vidare uppger bygg- och miljöchefen att priset för en rivning uppgår till ca 
60 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 340, 2016-11-21 
Kommunstyrelsen § 25 0, 2016-11-14 
Kommunstyrelsen§ 263, 2016-11-14 
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§ 356 

Information från bygg- och miljöchefen 
Dnr 2016/524 400 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljöchef Camilla Norrman informerar om mätningen Insikt som 
är gjord bland de företagare som har varit i kontakt med bygg- och 
miljöavdelningen. Avdelningen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete 
mot bakgrund av resultaten. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 357 

Information från Lokalförsörjningsgruppen 
Dnr 2016/522 299 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Nästkommande återrapportering görs 2017-03-06. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark informerar om det arbetet som 
bedrivs inom lokalförsörjningsgruppen och lokalförsörjningsutskottet inom 
CCG enligt den antagna lokalförsörjningsstrategin samt riktlinjer för 
lokalförsörjning. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun, KF § 148, 2015-09-28 
Riktlinjer för lokalförsörjning 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 358 

Förfrågningsunderlag gällande banktjänster 
Dm 2016/510 055 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förfrågningsunderlag 
gällande banktj änster som presenteras vid sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingssamordnare Helen Östman och ekonomichef Daniel 
Gustafsson presenterar förfrågningsunderlag gällande banktj änster. 

Beslutsunderlag 

F örfrågningsunderlag gällande banktj änster 

Beslutet skickas till 
Upphandlingssamordnare Helen Östman 

I Otdragsbestyrkande 2016-12-15 
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Justerare 

§ 359 

Återrapportering från ägarmöte Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
Dnr 2016/202 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, tillika ordförande i 
direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg och kommunchef Laila 
Jeppsson informerar om det ägarmöte som hölls i fredags mellan 
ägarkommunerna Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. 

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun har föreslagit fullmäktige att 
besluta att kommunen lämnar in en utträdesansökan ur kommunalförbundet. 
De tre ägarkommunerna kommer att lägga ut ett uppdrag till en extern 
konsult som genomför en utredning över de alternativ som kommunerna 
har, såvida Uppvidinge kommun skulle lämna förbundet. 

I Otdrag,;bestyrkande 
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2014/162 149 

2016/478 439 

2016/458 513 

2016/462 191 

2016/479 093 

2016/492 317 

2016/191 107 

2016/461 107 

2016/295 001 

Justerare 

•k-. 

§ 360 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följ ande meddelanden: 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 
Slutgiltigt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet 
Grön guide Åsnen i Tingsryds kommun 
399.910 sek 

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 
Bidrag till fortsatt bekämpning av den invasiva vattenväxten sjögull 
1.000.000 sek 

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut 
Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på väg 120 
genom Hensmåla, förbud mot tung trafik på väg 781 samt 
uppsättande av skyltar 

4. Länsstyrelsen i Skåne, meddelande 
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

5. Bengt-Hugo Johansson, Driver Camsoft AB, skrivelse 
Argument för uppkoppling via fiber, speciellt för glesbygd, 
Tingsryds kommun "Bredbandsriket" 

6. Väckelsångs Sockenråd, Åke Gustavsson, skrivelse 
Belysning Ge-väg i Väckelsång 

7. Stiftelsen Kurrebo, protokoll 2016-11-07 

8. KSO Mikael Jeansson, skrivelse till Bolagsverket 
Begäran om likvidation av Kurrebostiftelsen 

Bo lagsverket, 
Överlämnande av likvidation av en Stiftelse 

9. Kanslichef Eva Palmer, protokoll 2016-11-17 
Förhandling enligt MBL § 11, 
Ny organisation avseende KLF - kansliavdelningen, politisk administratio 
administrativa nämndsekreterare 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2016/396 750 

2016/507 106 

Justerare 

§ 360 forts. 

10. Socialchef Katarina Carlzon, tilldelningsbeslut 
Handledning för personal inom IFO, VO och skola, 
Skåne, Kronoberg och Halland 2016 

11. Företagsfabriken, samarbetsavtal 
Tingsryds kommun - Företagsfabriken i Kronoberg AB 

12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev 5, 2016 

13. Konjunkturinstitutet, nyhets brev 

14. CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, nyhetsbrev 

I Otdragsbestyrkande 
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2016/489 921 

2016/71 002 

Justerare 

§ 361 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

Begäran om utlämnande av allmän handling 
Rapportbyrån 

Tingsryds kommun vägrar att lämna ut inkomna 
fakturor då fakturorna innehåller prissatta 
a-priser med hänvisning till 31 kap 16 § 
offentlighets- och sekretesslagen 

Kanslichef Eva Palmer 

A vtalsförlängning, 
Hjälpmedel, manuella rullstolar 

I Otdrag.sbestyrkande 

Delegat 

Mikael J eansson 

Mikael Jeansson 
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Justerare 

L 

§ 362 

Statistik 
Dnr 2016/13 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Statistik för oktober gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för 
Tingsryds bostäder 2016-12-09. 

I Otdragsbestyrkande 
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Arbetslöshetsstatistik AF 
16-64 år 

Arbetslösa % 
okt-16 

Riket 4 
Kronoberg 3,8 
Tingsryd 3,6 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

okt-16 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

62 
44 

0 
366 

Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 
Område Lediga 
Tingsryd O 
Ryd 7 
Urshult 2 
Linneryd 2 
Väckelsång 2 
Rävemåla 2 
Älmeboda 0 
Konga 2 
Bostadskö 17 
Övrig kö 
Total bostadskö 

JL," 

Aktivitetsstöd % 
okt-15 okt-16 

4,2 3,6 
4 4,5 
4 3,8 

okt-15 

45 

67 
93 

453 

2016-12-09 

Total arbetslöshet 
okt-15 okt-16 okt-15 

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

Kö Totalt antal lägenheter 
222 505 

36 188 
17 128 
7 69 

28 80 
2 62 
0 8 
2 57 

314 1097 
72 

386 
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Justerare 

§ 363 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Intern kontroll år 2016 -
Granskningsrapport. Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

Bilaga Ks Au§ 363 2016-12-12 

2016-11-30 
Dnr: 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapport "Intern kontroll år 2016 - Granskningsrapport. Ansvarig 
nämnd/ styrelse: Kommunstyrelsen". 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rap
portera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en 
granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en 
granskningsrapport tagits fram utifrån den interna kontroll som utförts på kommunled
ningsförvaltningen. 

KOMMUNKANSLIET 

~~ 
Torbjörn Ahlff(en 
Säkerhetssamordnare 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx} 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2017-01-xx 

Intern kontroll år 2016 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr 1: "Säkerställa att kommunens tjänstegarantier uppfylls" 

Resultat/bedömning: 

Det är en låg kännedom om vilka tjänstegarantier som gäller för förvaltningen. De som 
har varit anställda längre tid har mer kunskap om dessa medan de som är nyanställda 
inte ha fått någon information om vad som gäller. Någon chef tar upp frågan på sina 
personalmöten medan andra inte gör det. 
Den totala bedömningen är att det finns liten kunskap inom kommunledningsförvalt
ningen när det gäller vilka tjänstegarantier som gäller. 

Atgärds(örslag: 

Förslag till förbättringar: 
1. Upprätta en introduktionsplan för nyanställda där denna information ingår. 
2. Skapa rutiner för kontinuerlig återkoppling vid ex.vis personalmöten. 
3. Informera allmänhet genom reportage i SMP, Allehanda. 
4. Göra medskick med annan information som går ut till allmänhet. 
5. Information om tjänstegarantier kan ingå som en del i kommunens arbete med 

"Värdskap" 

Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Störningar uppstår i verksamhet vid längre frånvaro 
hos personal 

ROV-poäng: 9 

Resultat/bedömning: 

Granskningen har ännu inte blivit utfört. 

Atgärdsforslag: 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 00 

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

1 (2) 



2(2) 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
nr 
1 Information om tjänstegarantier ska ingå som en del i korn- 2017-12-31 

rnunens värdegrundsarbete under år 2017. 
2 Information om tjänstegarantier tas med i den regelbundet 2017-02-30 

återkommande centrala information som kommunlednings-
förvaltningen utför i enlighet med kommunens riktlinjer för 
introduktion. 

3 Information till allmänheten om tjänstegarantier ska ske lö- 2017-12-31 
pande i lämpliga forum under kommande år med startår 
2017. 

3. Samlad bedömning av 2016 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kon
troll har fungerat under 2014. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Svag 

Kommentar/förbättrings behov: 

Endast ett av de två granskningsuppdrag som KS har beslutat har blivit genomfört, 
d.v.s. 50%. Detta är inte ett godkänt resultat. 

Orsaker till att en granskning uteblir kan vara sjukdom, att granskaren slutat sin tjänst, 
eller helt enkelt på grund av arbetsbelastning inte hunnit med granskningen. När det 
gäller arbetsbelastning har granskarens närmaste chef ett ansvar för vilka uppgifter som 
ska prioriteras. Det är därför chefens ansvar att ett granskningsuppdrag kan överlåtas till 
någon annan om den utsedda granskaren av olika orsaker inte kan utföra granskningen. 
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Justerare 

§ 364 

Handlingsplan för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Dnr 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 
201 7 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) 
årligen upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal riskbilder som skulle 
kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen har två kontrollmål föreslagits för granskning i 2017 
års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål finns även det 
kommunövergripande kontrollmålet med. I bifogat förslag till handlingsplan 
finns kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificerade 
i tabell 1. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för intern kontroll 2017 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn .ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2016-11-28 
Dnr: 2016/376 007 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Konnmmstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna med utgångs
punkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en handlings
plan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal 
riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på 
dessa. 

Utifrån ROV-analysen har två kontrollmål föreslagits för granskning i 2017 års interna 
kontroll. Utöver dessa kontrollmål finns även det kommunövergripande kontrollmålet 
med. I bifogat förslag till handlingsplan finns kontrollmålen och beskrivning av hur 
kontrollen ska ske specificerade i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens två egna kontrollmål har valts ut av kommunlednings
förvaltningens chefsgrupp (KLCG). Kommunstyrelsen har 2016-10-17 beslutat om det 
kommungemensamma kontrollmålet 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens verk
samhetsområde. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
Säkerhets samordnaren 

~~ 
Torbjörn Ahlgren 
Säkerhets samordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2017-

Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens 
verksam hets om råde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings
förvaltningen är uppdelad i fyra avdelningar; kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, 
utvecklingsavdelningen och personalavdelningen. 

Varje avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 
som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet samt utför en risk- och väsent
lighetsanalys. Samtliga avdelningars risk- och väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan 
i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp (KLCG) under ledning av kommunchefen. 
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen föreslår KLCG de kontrollområden för årets 
interna kontroll som ska med i denna handlingsplan och sedan fastställas av kommun
styrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kommun
övergripande samordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra kon
trollen för respektive kontrollmål (kontrollansvariga) tas fram av förvaltningen och dis
kuteras/fördelas sedan av den kommungemensamma samordningsgruppen. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har i beslut 2016-10-17, på förslag från centrala chefsgruppen (CCG) 
fastställt 1 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin hand
lingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys 2 st. kontroll
mål, specifika för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsförvaltningen, 
valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell I 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

1 tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns nya och tidigare framtagna riskbilder med. Av tabellen framgår också på vilka 
grunder som kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon .fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



Tabell I 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen 

Kontroll
område 

Riskbild för rutin/arbetsmoment I Risk- och I Kontrollmoment/metod 
väsentlighets-

·1~]~:~~~~~i~ :J I analys I 
,~~ · l"il~n 5/K I ROV 

Kommunövereripande kontrollmål 
Personal I Rutiner för utlämning och återtagande av 

Nämnden/s. 
Ärende
hantering 

Ärende
hantering 

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

Deadline för inlämning av handlingar 
inför sammanträden / au-beredning 

Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks eller 
Kf) 

3/2 

2/3 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 

6 

6 

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. 

Ta fram en ungefärlig statistik på hur vanligt 
förekommande det varit under år 2016 att 1) 
handlingar och ärenden inte kommer in i tid innan 
KSAU-beredningen, 2) extra ärenden eller 
kompletterande handlingar läggs fram direkt på 
sammanträdet. Notera om det i något/några fall 
inneburit att beslutet tagits för sent med efterföljande 
negativa konsekvenser för 3:e man eller att fel beslut 
fattats. 
Granska c:a 10 utvalda ärenden som beslutats under 
år 2016 där det är av vikt att besluten är tagna i rätt 
instans. Exempel på sådana ärenden är avtal, 
godkännande av ekonomiska medel, 
organisationsförändringar/tillsättande av tjänster och 
deltagande i projekt. Kontrollera att besluten följer 
vad som sägs i reglemente och delegationsordning. 

Ar 2017 

Kontroll
ansvarig 

Klart 
senast 



Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2017 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prio,ritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
S/K ROV 

KommunöverJ •ripan de kontrollmål 
Ja 

N ämnden/styrelsens e2na kontrollmål 
Ärende- Deadline för in lämning av handlingar 3/2 6 Det är vanligt förekommande att handlingar och ärenden inte Ja 
hantering inför sammanträden / au-beredning kommer in i tid före au-beredning, oftast tas ändå dessa ären-

den med på föredragningslistan eller som ett extra ärende di-
rekt på sammanträdet. Ärendet hinner inte beredas. 
Skulle det hållas hårt på "stopptiden" - att försent inkomna 
handlingarna fick vänta till nästa sammanträde - skulle det få 
konsekvenser som fördröjda beslut vilket kan drabba 3:e man. 
Remissärenden från myndigheter kan yttrandetiden gått ut för 
innan beslut fattats. 

Även kompletterande handlingar till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige kan komma in sent så de inte kommer med 
ut i kallelsen, utan får delas ut på sammanträdet eller läggas i 
mapparna till kommunfullmäktige. 
Fel beslut kan fattas om komplett beslutsunderlag saknas. 
Ofta görs extra kallelseutskick - vilket kan utgöra en stressfak-
tar för personalen runt kallelserna. 

Ärendehan- Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks 2/3 6 Det är viktigt att besluten i arbetsutskottet, kommunstyrelsen Ja 
tering eller Kf) och kommunfullmäktige tas i rätt instans. Beslut som fattas i fel 

instans kan bli ogiltiga om detta uppmärksammas. 
Det kan bli ekonomiskt kännbart för kommunen om icke giltiga 
beslut verkställs, t ex ingångna avtal (t ex försäljningar, köpe-
avtal), godkännande av ekonomiska medel, godkännande av 
byggnationer, organisationsförändringar/tillsättande av tjänster, 
deltaQande i projekt m.m. 



Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2017 

Kontroll- RiskbHd för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömn.ingsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
S/:K ROV 

Registrering/ Inkommande e-post som borde regi- 3/2-3 7,5 Det är viktigt att handlingar som kan betraktas som allmänna Nej 
diarieföring streras/diarieföras lämnas utan åtgärd registreras/förs in i diariet för att de lättare ska kunna hittas och 

för att ha god ordning på handlingarna. Inkommen e-post som 
Arbetsmomentet bedöms lämpligt kan utgöra allmän handling eller allmänna handlingar som 
som kommunövergripande kontrollmål kommer via e-post är inget undantag från denna registrerings-
år 2017 plikt. Att inte registrera e-post som utgör allmän handling kan 

innebära bl.a. att offentlighetsprincipen åsidosätts genom att 
det t.ex. inte framgår att en allmän handling finns hos kommu-
nen. Resultatet kan bli att allmänhetens och tillsynsmyndighet-
ers möjligheter till insyn i verksamheten går förlorade. 

överklaganden som inkommer via e-post och inte registre-
ras/diarieförs blir svåra att bedöma huruvida de inkommit inom 
lagstadgad överklagandetid om det inte framgår vilket datum 
som handlingen inkommit. Konsekvensen kan vara att över-
klagandet kan komma att avvisas av en domstol. 

En risk som kommunen måste räkna med utifrån ovan nämnda 
konsekvenser är att eventuella skador som kan uppstå för den 
enskilde kan resultera i en skadeståndstalan mot kommunen, 
framför allt för ekonomisk skada. Risken att personlig skada 
skulle uppstå bedöms däremot som mycket liten. 

Frånvaro Störningar uppstår i verksamhet vid 3/3 9 Kommunledningsförvaltningens verksamhet utgörs av olika Ej utförd 
längre frånvaro hos personal kompetenser där var och en i personalen har sina speciali- 2016 

serade uppgifter. Detta gör det svårt att gå in och täcka för 
varandra vid frånvaro , exempelvis semester eller sjukdom. 
Sannolikheten att störningar ska uppstå i verksamheten om 
någon i personalen är frånvarande en längre tid är därför på-
taglig då det inte kan förutsättas att personal utan vidare kan 
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träda in för varandra. 

Eftersom kommunledningsförvaltningen bistår så många av 
kommunens verksamheter och även allmänheten kan konse-
kvenserna vid en längre bortavaro bli kännbar. Det kant.ex. 
handla om ansökningar som blir liggande eller hålltider som 
överskrids. 

övriga Arbetsmoment/rutiner med ROV-
poäng under 6 

Info/IT Bristande behörighetsrutiner Det kan få konsekvenser om fel behörigheter tilldelas. Det kan 
även få konsekvenser då någon slutar eller byter befattning om 
inte detta meddelas till IT. 

Behörighets rutinerna har förbättrats och en blankett som ska 
användas av chefer när någon börjar eller slutar alternativt att 
en tjänst förändras. Dessa rutiner kommer att implementeras 
före årsskiftet 2015/2016. 

Styrande Kännedom om kommunens styrande Hur kända är de policydokument som gäller för kommunled-
dokument dokument ningsförvaltningens verksamhet och hur efterföljs de? 

Risken är att dokumenten inte är kända/aktualiserade och där-
för inte efterföljs. Detta kan ge en fel bild av kommunen och 
dess verksamhet. 

Arkiv Brandsäkerhet i kommunarkivet Brandspjället i dörren till kommunarkivet klarar av 60 minuters 
brand. Standard nuförtiden är spjäll som klarar 120 minuter. 
Om det börjar brinna utanför arkivet kan allt material i arkivet 
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förstöras. Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som 
låg, däremot kan konsekvensen bli tämligen kännbar om brand 
skulle inträffa. 

Info/IT Dataförlust av större väsentlig data Konsekvenserna vid en större dataförlust kan bli allvarliga då 
flera verksamheter inte har tillgång till arbetsrelaterat material 
och blir "stillastående" under åtgärdstiden. 
Ny serverplattform och backup-lösning har installerats 

Info/IT Obehörig i IT-enhetens lokaler Konsekvensen om känslig information kommer i orätta händer 
kan bli kännbar beroende på hur informationen används. 

Info/IT E-posttjänsten är otillgänglig Konsekvenserna om e-posttjänsten inte är tillgänglig skulle 
efter en viss tid bli kännbar för verksamheterna då detta är en 
av kommunikationsvägarna mot medborgarna och andra ex-
terna kontakter. Tidsberoende. Redundans finns mellan Växjö-
Tinqsrvd-Lessebo 

Info/IT Brand i serverrum Antändligt material som ligger i serverrummet samt brister i 
städning är en hög riskfaktor. Brand i serverrummet får allvar-
liga konsekvenser. 

Info/IT Virusangrepp Konsekvenserna vid ett virusangrepp kan bli kännbart för verk-
samheterna då isolering och driftstopp av verksamhetssystem 
(server/klient) kan ske under åtgärdstiden. 

Kommunen följer de virusprogram som Växjö har. 

Info/IT Telefonisystem ur funktion Konsekvensen kan bli kännbar då kommunikation via fast tele-
foni används av de flesta verksamheterna idag. Sannolikheten 
för avbrott har minskat efter uppgradering av telefonisystem. 
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Mbk Skrivaren går sönder innan en viktig Tar längre tid att trycka i andra skrivare och hinner ej bli klar i 
kallelse ska tryckas. tid att skickas till ledamötena. 

Ny skrivare är på väg att installeras. Det går att skriva ut på 
andra skrivare alternativt köpa in tjänsten från tryckeri. 

Mbk Hemsida och intranät havererar Besökare kan inte ta del av information och service från hem-
sidan. Samma gäller personal som använder intranätet. En ny 
hemsida har imolementerats under 2104. 

Mbk Posten kommer inte iväg Fördröjning av post, speciellt berörs a-post och annan post 
som måste komma iväg snabbt. 

Det finns ersättare som kan .hjälpa till att skicka iväg posten. 

Rehabilite- Bristfälliga eller för sena åtgärder till Vi har rutiner och ett rehab-system där allt dokumenteras, så 
ring sjukskriven medarbetare sannolikheten är inte så stor. 

Kompetens- Bristfäll ig eller för lite utbildning till Central kompetensutveckling beslutas av CCG alternativt PU. 
utveckling organisationen Innan beslut tas diskussionerna på flera nivåer. 

Utbetalning • Felaktig lönesumma utbetalas Finns rutiner för ovanstående. Sannolikheten är inte så stor. 
av löner, • Utbetalning av lön till eget eller 
reseräkning- felaktigt konto 
ar och arvo- • Medarbetare avslutas inte i löne-
den systemet 

Körningar • Lönekörning kraschar Tekniken kan haverera, men det finns rutiner för det. Sårbarhet 

• Bankfil går ej iväg till bank har hanterats med rutiner och utbildning, men behandlas också 

• Arbetsuppgifter kan inte genomfö- i en annan punkt. 
ras pqa sårbarhet vid frånvaro 
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Uppgrade- Arbetsuppgifter kan inte genomföras Sårbarhet har hanterats med rutiner och utbildning, men be-
ring av sy- pga sårbarhet vid frånvaro. handlas också i en annan punkt. 
stem 

Pensioner • Felaktig pension utbetalas Rutiner finns för ovanstående. Sårbarhet har hanterats med 

• Felaktig pensionsfaktura betalas rutiner och utbildning, men behandlas också i en annan punkt. 

• Arbetsuppgifter kan inte genomfö-
ras pga sårbarhet vid frånvaro 

Utdatasys- Rapportuttaget från lmpromptu have- Nytt PA-system håller på att implementeras 
temet rerar 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
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Bilaga Ks Au§ 365 2016-12-12 

Tingsryds AIF 

Resultatrapport 

Räkenskapsår: 16-05-01 - 17-04-30 

Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 16-08-01-16-10-31 

Perioden Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg 

Rörelsens intäkter mm 

Nettoomsättning 

3004 Försäljning Restaurang/Pub 0,00 0,00 76074,00 100000,00 0,0% 

3008 Cuper 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,0% 

3009 Årskort 1405016,00 2031834,20 2238729,00 2150000,00 94,5% 

3011 Entre 351648,00 345813,00 3649636,00 2750000,00 12,6% 

3012 Medlemsavgifter 196100,00 196400,00 246756,00 250000,00 78,6% 
3013 Reklamintäkter {8% reklamskatt} 2119834,00 3233034,00 3962950,26 4275000,00 75,6% 

3015 Kioskförsäljning 183862,00 197507,00 878687,00 770000,00 25,7% 
3016 Tingsryds Marknad 106918,00 106918,00 150000,00 150000,00 71,3% 

3017 TV-sändning/ersättning HA 537500,00 732557,00 2075023,25 2100000,00 34,9% 

3018 Folkspel 13270,00 23134,00 72448,00 270000,00 8,6% 

3019 Programförsäljning 10592,00 10592,00 47824,00 40000,00 26,5% 

3020 Målswish 1380,00 1430,00 37901,23 20000,00 7,2% 

3021 Träningsmatcher 108303,00 108303;00 0,00 200000,00 54,2% 

3025 Sponsring 304016,00 304016,00 1328736,00 1425000,00 21,3% 

3027 Avtal ersättning Wasaskolam 676700,00 676700,00 1544601,00 1500000,00 45,1% 

3028 Selma 55857,85 109893,85 220885,85 240000,00 45,8% 

3029 Försäljning souvenirer 43990,00 73013,00 324689,25 300000,00 24,3% 

3030 Aktivitets bidrag 108818,00 148426,00 343711,08 220000,00 67,5% 

3032 SektionsavgiftJ.Lag 264000,00 261000,00 282000,00 280000,00 93,2% 

3033 Sektionsavgift mjukhockey 0,00 0,00 11200,00 0,00 0,0% 

3035 MagicT 0,00 1000,00 146997,00 150000,00 0,7% 

3036 Internet Annons 0,00 0,00 1136,00 0,00 0,0% 

3037 Utbildningsersättning 183000,00 183000,00 515000,00 0,00 0,0% 

3038 50/50 lotteri 67810,00 67810,00 439455,00 380000,00 17,8% 

3040 Parkering 13789,00 13789,00 95706,00 80000,00 17,2% 

3041 1-kronan 0,00 -20654,00 648797,50 600000,00 -3,4% 

3042 Ersättning svenska spel 0,00 0,00 127912,00 130000,00 0,0% 

3045 lnb till Supporterspelaren 0,00 0,00 126985,00 0,00 0,0% 

3046 Dröm kronan 0,00 0,00 111811,00 100000,00 0,0% 

3089 Matchvärd 15000,00 15000,00 46100,00 160000,00 9,4% 

3094 BILLOTI 0,00 -400,00 192200,00 0,00 0,0% 

3096 Försäljning skylttillverkning 0,00 0,00 2200,00 0,00 0,0% 

3097 TAIF-tröjor (tradera) 1645,00 9015,00 14610,00 0,00 0,0% 

3098 Evenemang, Danmarksresa 0,00 -4900,00 181928,00 0,00 0,0% 

3099 Extra intäkter/bidrag sponsorstöd 25409,00 36722,00 122481,96 0,00 0,0% 

3700 Öresutjämning 0,28 0,08 28,99 0,00 0,0% 

3740 Öresavrundning -5,43 -8,71 -34,61 0,00 0,0% 

3750 LI-sektion/intäkter och cuper 29690,00 29690,00 754448,00 660000,00 4,5% 

S:a Nettoomsättning 6844142,70 8910634,42 21019613, 76 19300000,00 46,2% 

Övriga rörelseintäkter 

3950 Återvu nna kundförluster 0,00 0,00 126427,00 0,00 0,0% 

3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 14356,78 185676,75 500000,00 2,9% 

S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 14356,78 312103,75 500000,00 2,9% 

S:a Rörelseintäkter mm 6844142,70 8924991,20 21331717,51 19800000,00 45,1% 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter mm 

4011 Startavgifter 0,00 0,00 -43250,00 -40000,00 0,0% 

4013 Transticket -27311,25 -27311,25 -152757,00 -130000,00 21,0% 

4015 In köp till kiosken -202181,00 -205325,00 -432707,50 -350000,00 58,7% 

4019 Trycksaker Programblad -18578,00 -18578,00 -14463,00 -15000,00 123,9% 

4020 Trycksaker 0,00 -4313,00 -126704,00 -120000,00 3,6% 

4021 Inköp spelare/ lnt.transferkort,sp.reg. -23600,00 -65350,00 -121634,68 -120000,00 54,5% 

4023 Resekostnader -55810,88 -61379,88 -9127,39 -10000,00 613,8% 

4026 Sjukvård -26191,79 -28891,79 -34531,00 -35000,00 8_2,5% 

4028 Atleticum, träning A-lag -42152,00 -64148,00 -145491,00 -150000,00 42,8% 

4029 Inköp Souvenirer -112112,25 -186621,25 -249207,00 -250000,00 74,6% 

4030 Resor A-lag -323585,00 -635065,00 -2084199,61 -1450000,00 43,8% 

4031 Resor J-20 0,00 0,00 232289,00 0,00 0,0% 
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4032 Resor J-18 0,00 0,00 208625,00 0,00 0,0% 
4033 Material A-lag -312195,00 -625093,01 -1309796,94 -1400000,00 44,6% 
4034 Material J-20, J-18 -4432,00 -4432,00 -5004,00 0,00 0,0% 
4036 MATJ-20 J-18Alag -52228,90 -73912,90 -213947,74 -220000,00 33,6% 
4037 Träningsläger 0,00 0,00 -11200,00 0,00 0,0% 
4039 Sponsor Aktiviteter Kostnader 0,00 -11730,00 -176345,61 0,00 0,0% 

4040 Ljud/ Bild 0,00 0,00 -11199,00 0,00 0,0% 
4041 Marknadskostnader 9697,00 9697,00 0,00 0,00 0,0% 
4043 lntrokostnader 0,00 0,00 -11250,00 0,00 0,0% 

S:a Råvaror och förnödenheter mm -1190681,07 -2002454,08 -4711901,47 -4290000,00 46,7% 

Bruttovinst 5653461,63 6922537,12 16619816,04 15510000,00 44,6% 

Övriga externa kostnader 

5010 Underhåll lokaler -151007,00 -155647,00 -7152,00 0,00 0,0% 
5011 Hyra av ishallen -265000,00 -266285,00 -530000,00 -530000,00 50,2% 
5020 EL Lokal 848,00 -340,00 -1627,00 0,00 0,0% 

5070 Reparationer hyrd lokal -8243,00 -22930,60 -579,00 0,00 0,0% 

5190 Restaurang avgift 0,00 0,00 -4500,00 0,00 0,0% 
5191 Fastighets avgift 0,00 0,00 -4410,00 0,00 0,0% 
5220 Hyra av inventarier/leasing -213550,00 -237958,50 -306304,50 -400000,00 59,5% 

5410 Förbrukningsinventarier -27230,00 -43212,00 -74929,60 -80000,00 54,0% 
5420 Programvaror -22335,45 -30656,45 -9598,26 -10000,00 306,6% 
5460 Förbrukningsmaterial -6911,00 -7804,00 -4426,00 0,00 0,0% 
5520 Reparation och underhåll av inventarier 0,00 0,00 -12019,00 -15000,00 0,0% 
5910 Annonser -202365,00 -211885,00 -212404,00 -200000,00 105,9% 
6071 Representation, avdragsgill -996,00 -6023,90 -3466,00 0,00 0,0% 
6072 Representation, ej avdragsgill 0,00 -8780,20 -2632,00 0,00 0,0% 
6090 övriga försäljningskostnader -12500,00 -15260,00 -1874,80 0,00 0,0% 
6110 Kontorsmaterial -7109,00 -14309,90 -18171,00 -20000,00 71,5% 
6112 IT Kostnader -1891,00 -1891,00 -418,00 0,00 0,0% 
6200 Telefon kansli -16386,00 -36408,00 -94079,00 -100000,00 36,4% 
6201 Porto -650,00 -650,00 -13056,00 -15000,00 4,3% 
6211 Datakommunikation -3009,00 -7503,00 -4453,00 -5000,00 150,1% 

6222 Kopieringskostnader 0,00 0,00 -4538,00 0,00 0,0% 
6250 Porto -6541,50 -8508,50 -8566,00 0,00 0,0% 
6310 Försäkring & Licenser -86359,50 -86359,50 -49860,00 -50000,00 172,7% 

6370 Kostnader för bevakning och larm 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,0% 
6530 Bokföringskostnader /Revision -44213,00 -76486,00 -143826,00 -60000,00 127,5% 

6550 Konsultarvode -76250,00 -116741,00 -461012,00 -250000,00 46,7% 

6570 Bankkostnader -7464,72 -13750,32 -40218,21 -30000,00 45,8% 
6571 Serviceavgifter Transticket 0,00 0,00 18537,00 0,00 0,0% 
6600 Kostnader ungdomssektione 0,00 0,00 -549009,40 -652000,00 0,0% 
6950 Stim 0,00 0,00 -12363,00 -15000,00 0,0% 

6980 Medlemsavgifter 0,00 0,00 -17690,00 0,00 0,0% 
6981 Serviceavgifter -4028,00 -4028,00 -17364,51 0,00 0,0% 

6990 Priser för lotterier -5375,00 -5375,00 -225000,00 0,00 0,0% 
6991 övriga kostnader -45600,00 -50083,00 -37034,70 -300000,00 16,7% 

S:a övriga externa kostnader -1214166,17 -1428875,87 -2854343,98 -2732000,00 52,3% 

Personalkostnader 

7010 Löner Kansli -258280,70 -486067,06 -1248598,49 -1300000,00 37,4% 

7011 Löner övriga tex matrialare A-lag J-Lag -126000,00 -212000,00 -312701,14 -400000,00 53,0% 

7012 Löner Spelare -1646291,12 -2396948,12 -5654109,10 -5775000,00 41,5% 
7014 Löner Instruktörer A-lag, Andretränare ,Mi -159704,00 -316983,00 -591359,00 -600000,00 52,8% 

7015 Löner Instruktörer J-Lag -160171,00 -197900,00 -398175,00 -450000,00 44,0% 
7016 Vakter -14287,00 -14287,00 -41715,00 0,00 0,0% 

7017 Domare, samtliga lag -116478,00 -116478,00 -322152,00 -300000,00 38,8% 
7023 Boende, hyror 0,00 0,00 -17671,00 0,00 0,0% 

7024 Pension -15060,00 -34695,00 -120289,00 0,00 0,0% 

7027 Scouting 0,00 0,00 -14000,00 0,00 0,0% 
7031 Reseersättning -2427,00 -11295,16 -23275,91 0,00 0,0% 

7032 Hyror övrigt 0,00 0,00 -4200,00 0,00 0,0% 
7040 Agent arvode -15000,00 -15000,00 15193,00 0,00 0,0% 

7090 Förändring semesterlöner -81938,16 -81938,16 0,00 0,00 0,0% 

7210 Löner tjänst 0,00 0,00 -57516,80 0,00 0,0% 
7285 Semesterlön -64046,72 -80928,92 0,00 0,00 0,0% 

7290 Förändring av semesterlöneskuld 36622,79 30847,79 11827,08 0,00 0,0% 

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

7330 Bilersättning- skattefri -15727,05 -15727,05 -41936,43 0,00 0,0% 

7510 Arbetsgivaravgifter -763122,85 -1075405,67 -2378516,43 -2700000,00 39,8% 
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7519 Sociala avg för semester- o -14238,05 -16052,57 775,14 0,00 
7533 Löneskatt 0,00 0,00 -65490,00 0,00 
7570 AMF avgifter (Folksam) -89901,00 -135469,00 -115509,00 -150000,00 
7580 SPP avgifter mm (Alecta,Collectum) 8591,00 -2665,00 -152625,00 -50000,00 
7610 Utbildning -25213,00 -31813,00 -123899,00 0,00 
7660 Friskvård -97032,00 -97032,00 -60500,00 0,00 
7690 Personal o möteskostnader 0,00 0,00 -23651,52 0,00 
7699 Övriga personalkostnader -318,00 -318,00 27055,00 -110000,00 

S:a Personalkostnader -3620021,86 -5308154,92 -11739175,60 -11835000,00 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -6024869, 10 -8739484,87 -19305421,05 -18857000,00 

Rörelseresultat före avskrivningar 819273,60 185506,33 2026296,46 943000,00 

Avskrivningar 
7830 Avskrivning inventarier 0,00 0,00 -22432,00 -22000,00 

S:a Avskrivningar 0,00 0,00 -22432,00 -22000,00 

Rörelseresultat efter avskrivningar 819273,60 185506,33 2003864,46 921000,00 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 819273,60 185506,33 2003864,46 921000,00 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
8300 Ränteintäkter 0,00 0,00 19631,00 0,00 
8301 Ränta skattekonto 42,00 42,00 635,00 0,00 

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 42,00 42,00 20266,00 0,00 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader -38739,00 -71142,00 -89641,38 -150000,00 
8402 Räntekostnader leverantör 0,00 0,00 -41210,80 0,00 
8423 Räntekostnader skattekontot -570,00 -1932,00 -55125,00 0,00 

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -39309,00 -73074,00 -185977,18 -150000,00 

S:a Resultat från finansiella investeringar -39267,00 -73032,00 -165711,18 -150000,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 

Resultat före skatt 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 

Beräknat resultat 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 

Resultat 
Efter Q2 redovisar vi en vinst på 112.474:-. Vi följer budget bra men med en fortsatt haltande fakturering gällande sponsorintäkter. Dock är 
budgeten för såld sponsring uppnådd och i skrivande stund har vi sålt sponsring för 5.693.000:- vilket känns fantastiskt! 

Investeringar 
Implementeringen av kassasystemet har gått bra och vi kan idag erbjuda våra besökare en betydligt snabbare och bättre service. Idag finns 
8 st kortterminaler i arenan och på köp upp till 200 kr behövs ingen pinkod vilket snabbar upp köerna. 

Vi tar även Swish i kioskerna, södra entren samt vid köp av 50/50 lotter. Vi har redan märkt av en minskning av kontanter. 

LED skärmarna har höjt upplevelsen i arenan rejält, nu visas bl a repriser på storbildsskärmarna och vi följer nu Hockeyallsvenskans riktlinjer. 
Investeringen har även lett till en ökad försäljning av reklam. 

Likviditet 
Likviditeten är fortsatt under kontroll men december kommer bli lite tuffare då det mesta av sponsorförsäljningen nu är fakturerad 
och publiktillströmningen kunde varit bättre. Vi betalar våra räntor, amorteringar, Jeverantörskulder och skatter i tid. 
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Vi arbetar för fullt med att få mer publik till matcherna men hela hockeysverige tappar så det är en tuff utmaning. 

Tingsryd 2016-11-22 

Anders Rungegård 
Kassör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

§ 366 

Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
Dnr 2016/469 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Miengruppen det sökta 
verksamhetsbidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Miengruppen har i skrivelse 2016-11-21 ansökt om årligt 
verksamhetsbidrag på 5 000 kronor. 

Miengruppen arbetar aktivt med bygdeutvecklingen i Mienområdet ( delar av 
Tingsås och Urshults församlingar). En viktig del i detta är utgivningen av 
tidningen Miennytt. Planerad 400kV-ledning är en annan viktig fråga som 
Miengruppen arbetar vidare med. 
Miengruppen har även en egen hemsida www.miengruppen.se 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag 
till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 
fördelnings grunder: 
- Sockentäckande utvecklingsgrupp - 7 000 kronor 
- Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 
Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2016. 
Miengruppen tillhör den utvecklingsgrupp som har verksamhet inom del av 
socken/ socknar. 

Beslutsunderlag 

Miengruppens ansökan om verksamhets bidrag 2016 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-11-22 

Beslutet skickas till 
Miengruppen 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Otdragsbestyrkande 2016-12-15 



~ 
l'luer.gruppen 

MIENGRUPPEN 
c/o Bodil Nilsson 
Yttra Källehult 19 

362 92 TINGSRYD 

Tingsryds Kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Bilaga Ks Au§ 366 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 

2016-12-12 

ANSÖKAN 

2016-11-21 

TINGSRYDS KOMMUN 

2016 -11- 2 2 

onr 

Under tjugo år har vårt lokala informationsblad Mieninfo publicerat fyra nummer per år. Så har även 
skett under 2016 då nummer 4 kommer ut i månadsskiftet november/december. Detta nummer 
kommer att bli det sista som både publiceras på hemsidan samt distribueras i pappersformat till 
prenumeranter. 

Mieninfo kommer från årsskiftet att få en ny digital utformning som kopplas till hemsic:lan, 
www.miengruppen.se. Miengruppen kommer att utöka samarbetet med övriga lokala föreningar 
genom att fler webbskribenter utses. Vi kommer att erbjuda ett antal utbildningstillfällen efter 
årsskiftet. På detta sätt hoppas vi uppnå en rad förbättringar, framförallt ett enklare system för att 
nå ut med information om nya aktiviteter i Mienområdet. Vi hoppas också uppmuntra till en ökad 
användning av internet och att fler delar med sig med bilder och berättelser om händelser i bygden. 
Parallellt med information på hemsida/blogg kommer vi att använda det stora antal anslagstavlor 
som finns i Mienområdet till att informera om kommande aktiviteter. 

Den nya digitala satsningen har förenklats genom att företagare i media branschen har flyttat till 
Mienområdet. Samtliga företagare i Mienområdet kommer få ny möjlighet att presentera sin 
verksamhet som ett led i vårt arbete att skapa en attraktiv bygd. 

För att kunna fortsätta vårt lokala utvecklingsarbete behöver vi fortsatt stöd. 
Vi ansöker härmed om ett verksamhetsbidrag på 5 000 kr för år 2016. 

För Miengruppen 

Bodil Nilsson 
Ordförande 

Bilaga: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll 

Miengruppen 
www.miengruppen.se w 

\r-- Org.nr: 829502-3546, Bankgironr: 5960-5592 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

§ 367 

Rydkampens ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
Dnr 2016/474 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar RydKampen bidrag för 
verksamhetsåret 2016 med 7000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

RydKampen har i skrivelse 2016-11-25 ansökt om lägst 7000 kronor i 
föreningsbidrag/landsbygdsbidrag för innevarande års verksamhet. 
RydKampen höll sitt årsmöte 2016-04-23. 

De inlämnade handlingarna visar att RydKampen arbetar med en rad olika 
projekt och aktiviteter med stort värde för kommundelen Almundsryd. 
RydKampens arbete bidrar på ett värdefullt sätt till att skapa 
sammanhållning och utveckling i socknen. 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag 
till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 
fördelnings grunder: 

Sockentäckande utvecklingsgrupp - 7 000 kronor 
Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 

Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2016. 

RydKampen uppfyller kraven väl för att kunna erhålla kommunalt bidrag, 
enligt landsbygdsutvecklarens bedömning. 

Beslutsunderlag 

Rydkampens ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-11-25 

Beslutet skickas till 
RydKampen 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Utdragsbestyrkande 2016-12-15 
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Ryd Kampen 

till Tingsryds kC1mmun 

TINGSRYDS KOMMUN 

2016 -11- 2 5 

Onr 

Ansökan om Landsbygdsbidrag 

Sida I av 1 

RydKarnpen .har sedan många år varit en drivande kraft i samhället. Föreningen försöker samla de 

positiva krafter som finns oth styra dem mot pro)ekt som ga~nar så många människor som möjligt. 

Föreningen fungerar i många .styck~n som en paraplyorganisation spm står över .intressen i olika 

föreningars intressen och därför kan jämka samman och driva mot vårt gemensarnmas bästa. 

För att fortsatt kunna verka i denna goda anda är Ryd Kampen beroende av frivilliga bidrag och gåvor. 

Ryd Kampen ansöker härmed Landsbygdsbidrag om lägst 7000 kr. 

Ryc(Ka!YipEln 
Poppelvägen 4 

36010 R'(D 

Telefon: 04!;,!3-80482 
E-po'st: info@rydkafripen:se 

Hemsida: www.rydkampen.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

§ 368 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till 
Nattpatrullen Väckesång 
Dnr 2016/473 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkeborgs 
Byggnadsförening det sökta bidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2016-11-24 ansökt om 5 000 
kronor i kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommer för att 
genomföra Nattpatrullens verksamhet i kommundelen Väckelsång under 
2016. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 
skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 
N attvaktema/N attpatrullema gör. 

Beslutsunderlag 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till Nattpatrullen 
Väckesång 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-11-25 

Beslutet skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Otdragsbestyrkande 2016-12-15 
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Väckelsång den 24/11 2016 

Till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds Kommun 

Tl~JGSRYDS KOMMUN 

2016 -11- 2 5 / ~ 

Onr-20 I b y ::r :J 

Ansökan om bidrag till nattpatrull/grannsamverkan 

Vi ansöker härmed om ett bidrag på 5.000 kr till nattpatrullens 
verksamhet i Väckelsång för 2016. 
Vi är ca 140 personer som hjälps åt att bevaka samhället och 
dess omgivningar varje natt hela året. 

Med vänliga hälsningar 
Björk~borgs Byg ösförening 

~~anson 
Ordförande 
Tel bostad 0470-33430, mobil 0721-501094 

Föreningens bankgiro: 5006-4484 

Björkeborgs Byggnadsförening 
Björkeborgsgatan 23 
362 50 Väckelsång 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

§ 369 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om 
verksamhetsbidrag 2016 
Dnr 2016/480 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkeborgs 
Byggnadsförening bidrag för verksamhetsåret 2016 med 7000 
kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2016-11-28 ansökt om 7000 
kronor i bidrag för innevarande års verksamhet. Björkeborgs 
Byggnadsförening höll sitt årsmöte 2016-03-17. 

Björkeborgs Byggnadsföreing har sedan 2010 rollen som lokal 
utvecklingsgrupp i kommundelen Väckelsångs socken. I bidragsansökan 
redovisas ett ökat bygdeutvecklingsengagemang genom att den lokala 
sockenrådskommitten har bildats. Kommunen ser detta som positivt och 
värdefullt för det lokala utvecklingsarbetet i kommundelen Väckelsång. 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhets bidrag 
till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 
fördelnings grunder: 

Sockentäckande utvecklingsgrupp - 7 000 kronor 
Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 

Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2016. 

Björkeborgs Byggnadsförening med den nybildade sockenkommitten 
uppfyller kraven för att kunna erhålla kommunalt bidrag, enligt 
landsbygdsutvecklarens bedömning. 

Beslutet skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Otdragsbestyrkande 2016-12-15 
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Väckelsång den 28/11 2016 

Till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds Kommun 

Ansökan om bidrag till lokal utveckling 

Ti~JGSRYDS KOMMUM 

2016 -tf- 2 9 
. & V 

Dnr2o;t 'f8o 

Vi ansöker härmed om ett bidr~g på -7.000 kr till lokal 
utveckling för 2016. 

Bygdegårdsföreningen har under året utsett en 
sockenrådskommitte som skall arbeta och verka för lokal 
utveckling i Väckelsång med omnejd. 
Kommitteen har hitills i år arbetat med invigningen av 
sydostleden och nomineringen av kandidater till årets 
väckelsångare och håller på med genomgång av samhällets 
gång- och cykelvägar för att hitta förbättringar och svaga 
punkter. 
Nära förestående arbetsuppgifter är också att vara behjälpliga 
med marknadsföringen. av den kommande nybyggnationen av 
lägenheter i samhället och att verka för utbyggnaden av 
fibe1nätet i samhället. 

Föreningens bankgiro: 5006-4484 

Björkeborgs Byggnadsförening 
Björkeborgsgatan 23 
362 50 Väckelsång 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

\ 
~. 

§ 370 

Björkelunds Bygdeförenings ansökan om verksamhetsbidrag 
2016 
Dm 2016/501 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkelunds 
Bygdeförening det sökta verksamhetsbidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkelunds Bygdeförening har i skrivelse 2016-12-04 ansökt om ett 
verksamhetsbidrag på 5 000 kronor. 

Björkeluns Bygdeförening arbetar aktivt med bygdeutvecklingen i den 
sydöstra delen av Almundsryds församling. Föreningen genomförde sitt 
årsmöte 2016-02-23. 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag 
till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 
fördelnings grunder: 
- Sockentäckande utvecklingsgrupp - 7 000 kronor 
- Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 
Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2016. 
Björkelunds Bygdeförening tillhör de utvecklingsgrupper som har 
verksamhet inom del av socken/ socknar. 

Beslutsunderlag 

Björkelunds Bygdeförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-12-05 

Beslutet skickas till 
Björkelunds Bygdeförening 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Otdragsbestyrkande 2016-12-15 



Bilaga Ks Au§ 370 2016-12-12 

Björkelunds Bygdeförening 
c/o Lennart Karlsson 
Jämemåla Ekeberg 6 
36010 Ryd 

Kassör. 
Patrik Olsson 
Ramsberg2 
36010 Ryd 

2016-12-04 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 

Vi arbetar med landsbygdsfrågor. 

Dnr Mlb 2)7> / 

Björkelunds Bygdeförening ingår i gruppen lokala utvecklingsgrupper. 
Tillsammans med LRF:s lokalavdelning skall vi göra en kolmila 2017. 
Detta arbete har påbörjats, ca 60 personer har anmält intresse att hjälpa till. 
Medverkar i grannsamverkan. · 
Vi håller på att upprätta en egen hemsida. 
Björkfibers nod är placerad i vårt uthus. 

Ansöker om verksamhetsbidrag på 5000:- kr för 2016 

Björkelunds Bygdeförening 

Lennart Karlsson 
Ordf. 

Org.nr: 802434-2134 
Bg. nr: 5235-3091 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

Justerare 

§ 371 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) och 2:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen Anna Johansson (C) informerar om länsstyrelsens 
arrangemang kring den s.k. Agenda 2030. 

Regeringen har skapat en delegation för Agenda 2030. Grundtanken för 
arbetet är att kommuner ska väva in hållbarhetsmål i alla sina beslut. 

1w .I 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

§ 372 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Inga ärenden togs upp under punkten. 

Justerare 

L--
I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 

usterare 

§ 373 

Frågor från Konga 
Dnr 2016/538 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anna Johansson (C) tar upp frågor 

som rör Konga, som hon vill ha svar på. 

Biblioteket i Konga lades ned den 1 november. Böcker från biblioteket 
skulle ha överlämnats till Örmoskolan innan försäljning av återstående 

böcker skulle göras. Genom en försummelse kom de flesta av dessa böcker 
att säljas. Hur kunde detta ske? 

En bussavgång kl. 06.20 med busstur 215 från Konga är nedlagd från och 
med den 12 december. En passagerare har hört av sig till Anna Johansson 
(C) och undrar varför nedläggningen av turen gjordes och varför ändringen 
kommunicerades så sent. Ändringen medför också att det blir ett långt 

tidsspann mellan de kvarvarande turerna. 

Flera familjer som nu fått permanent uppehållstillstånd vill bo kvar i Konga, 
men kan inte på grund av lägenhetsbrist. Skulle inte Migrationsverket kunna 
omvandla några av sina lägenheter till vanliga lägenheter för att tillgodose 

möjligheten att bo kvar i Konga? 


