
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 

ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 januari 2017, kl. 08.30       
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 

Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   
1.  Val av justerare 

 
  

2.  Besök av VD för Wexnet AB, Erik Tellgren 
 
TEAB står även som inbjudare. Med från bolaget är 
ordförande, vice ordförande samt VD och 
bredbandssamordnare 
 

 Kl. 08.30 

3.  Planstrategiska rådet 
 

CN Kl. 09.30 

4.  Meddelanden 
 

  

5.  Remisser  
 

  

6.  Uppvaktning av anställda inom kommunen som 
arbetat 25 år 
 

  

7.  Information om gjord revidering av arvoden och 
ersättningar för kommunala förtroendevalda 2017  
 

  

8.  Revidering av arvoden och ersättningar för 
kommunala förtroendevalda 2017 
 

 Handlingar sänds 
av kanslichefen 

9.  Ändring av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder 
 

 Handlingar sänds 
av kanslichefen 

10. Nya riktlinjer för serveringstillstånd 
 

  

11. Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder 
 

DG  



12. Redogörelse för genomförda samråd gällande ny 
400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö 
 

  

13. Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Södra 
 

 Yttrande fre 

14. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 
 

  

15. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

  

  
 
 
 
Tingsryd 2017-01-26 
 
Mikael Jeansson   Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 
 



Ärende 2  

Besök av VD från 

Wexnet AB 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 2017-01-25 
 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
Besök av VD för Wexnet AB 
 
De frågor som Mikael Jeansson lyft med VD för Wexnet, Erik Tellgren är: 
 
Nuläge och framtid för Wexnet samt frågor om eventuellt ändrade mål som en följd av 
regeringens ändrade mål kring tillgång av bredband 2025.  
 
Inbjudna från TEAB är ordförande, vice ordförande, VD och bredbandssamordnare.  
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 



Ärende 3  

Planstrategiska rådet 



  1(2)   
 
 

PÅGÅENDE PLANER 201608, prioriterade 
 
Datum 
till 
listan 

Prio Diarienr/namn Beskrivning 
 

Status Uppdrag Processläge Handläggare 

 Översiktsplaner 
 

 Klf. 
 

2013/165 212 
(2011-0042-212) 

Översiktsplan för 
Tingsryd kommun 
 

Pågående enl. plan KS 20130417 
(Ksau 20110131  
§ 31) 

Skriva fram 
samrådsredogörelse 
 

Laila Jeppsson 

20130930 1  FÖP Urshult  
 

SBU20130930 Vilande BH 

20130930 1  FÖP Rävemåla  
 

SBU20130930 Vilande EW 

 Detaljplaner 
 

 1 2012-1409-211 
Probj.nr 62142 
 

V-Plast,  
Väckelsång 

Planuppdrag  Överklagad BH 

20151109 1 2010-2027-211 Näckrosen 1 Återupptaget 
Au 110103 § 7 
 

SBU 20151109 Kontakt med 
Tingsrydsbostäder ang. att gå 
vidare 

BH 

        
20140428 1 2014-0627-211 Gestaltningsprogram Planuppdrag 

Påbörjat 
 
 

 Under arbete 
 
 

EW/(BH) 

20150902 1 2015-1315-213 Sånnahult 2:3 
(Kurrebo)   

Planuppdrag OB 
Påbörjat 

 Under arbete. Redogörelse KS 
au 21 november 

EW 



  2(2)   
 
 

 
   Linneryd Justering bef. Dp för 

sågverket 
 

 Kommunicering skett. Mikael 
skall ut på besök och 
kontrollerar 

EW 

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

avseende samråd. 
Samrådsförslaget 
tillbakadraget. Nytt förslag tas 
fram. 
 

BH 

 1 2016-0794-211 Ryd 6:21 Planuppdrag  Samråd to m 2017-11-09 
 

BH 

  2016-1281-211 Del av Tingsryd 14:1 
och del av Örnen 13 
 

Planuppdrag  Ej påbörjad/ Planavtal  
ändringar gjorda 

Konsultplan? 

    
 

    

 
 Övriga planer 
    

 
    

 
 
 



Ärende 4 

Meddelanden  



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

  
Meddelanden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2016/384   133  1.  Migrationsverket, information   
Avveckling av tillfälliga anläggningsboenden   
Blidingsholms gård 
 

2017/52     170 2.  Räddningstjänsten Östra Kronoberg,  

Beträffande brandskyddsutbildning för kommunal personal  
 

2014/340   379 3.  Energimarknadsinspektionen, beslut   
Detaljerat schema för tillståndsprocessen för projekt av gemensamt intresse 
Ekhyddan – Nybro - Hemsjö 
 

2017/49     748 4.  Idé- & KunskapsCentrum,  

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 
 

2014/481   379 5.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Tingsryds kommuns yttrande ang  
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för etablering av 
vindkraftspark på fastigheten Skåramåla 1:47 m fl  
 

2017/35     294 6.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Underhållsplan för lokaler  
 

2017/551   304 
 

7.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll   
Energieffektiviseringsplan för fastigheter  
 

2017/32     730 8.  Socialnämnden, protokoll  
Riktlinjer för anhörigstöd i Tingsryds kommun 2017-2019  
 

__________ 



Ärende 5 

Remisser  



     
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

  
§  

Remisser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande         
nedanstående verkställda remisser: 
 

2017/29   212 
 
 
 
 

Lessebo Kommun  

Samråd angående förslag till ny översiktsplan 
 

Översänd till miljö- och byggchef Camilla Norrman för yttrande  

__________ 



Ärende 6 

Uppvaktning av 

anställda inom 

kommunen som 

arbetat 25 år 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 2017-01-13 

 
   
             Till Kommunfullmäktige 
    
              
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

  
 
Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och förtroen-
devalda 
  
 

 

Förslag till beslut  

Att revidera policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och förtroen-
devalda. 
 
Att personalutskottet tillsammans med personalchef och kommunchef delar ut gåvan till 
anställda i samband med en middag. 
 
Att kommunfullmäktige delar ut gåvan till förtroendevalda i samband med kommunfull-
mäktige 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har på sista sammanträdet i december månad uppvaktat anställda 
och förtroendevalda som varit anställda eller haft förtroendeuppdrag 25 år i kommunen.  
Personer som får minnesgåvan bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde för att 
visa upp sin gåva samt intar en jullandgång. 
 

Kommunfullmäktige är den instans som svarar för de förtroendevalda och där bör min-
nesgåvan utdelas när kommunfullmäktiges presidium så beslutar. 
 
Personalutskottet är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och företräder 
därmed kommunen som arbetsgivare.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dokumenttyp Dokumentansvarig           Fastställd         

Policy Personalchef                          KF 2015-06-22

       

                                    

    
 

   

 

Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 

förtroendevalda 

 
Minnesgåva 
Minnesgåva från Tingsryds kommun tilldelas den som under minst 25 år haft uppdrag som 
förtroendeman eller den som är anställd och varit anställd i 25 år.  

 
Minnesgåvorna till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde anmäler till 
personalavdelningen före 1 oktober 1 juni att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges 
före årets slut. De personer som är berörda får en fullmakt/rekvisition att välja och inhandla 
minnesgåva upp till ett värde av 18 % av prisbasbeloppet inklusive moms. Minnesgåvan ska vara 
av ett bestående värde. Personer som fått minnesgåva bjuds in till fullmäktiges sammanträde i 
december för att visa sin gåva och för att uppmärksammas för sin arbetsinsats. Personer som får 
minnesgåva bjuds in till kommunen för att visa sin gåva och uppmärksammas för sin arbetsinsats. 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

 
Minnesgåva utges endast en gång. 
 
De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från den. 

 
Gåva vid 50-årsdag 

Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara förtroendevalda och 
tillsvidareanställda vid deras 50-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse för gåvans 
omfattning som dock inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. Närmaste chef är ansvarig för att överlämna kommunens present vid 50-årsdagen. 
 
Gåva vid avgång ur tjänst   
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 
ur tjänst en gåva som inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. 
 
Kondolering 

Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara för att bevaka att lämplig kondolering framförs från 
kommunen (kontakter med anhöriga, blommor till begravningen o dyl.). 
 
 
 

 



 
Dokumenttyp Dokumentansvarig           Fastställd         

Policy Personalchef                          KF 2015-06-22

       

                                    

    
 

   

 

Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 

förtroendevalda 

 
Minnesgåva 
Minnesgåva från Tingsryds kommun tilldelas den som under minst 25 år haft uppdrag som 
förtroendeman eller den som är anställd och varit anställd i 25 år.  

 
Minnesgåvorna till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde anmäler till 
personalavdelningen före 1 oktober att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges före 
årets slut. De personer som är berörda får en fullmakt/rekvisition att välja och inhandla minnesgåva 
upp till ett värde av 18 % av prisbasbeloppet inklusive moms. Minnesgåvan ska vara av ett 
bestående värde. Personer som fått minnesgåva bjuds in till fullmäktiges sammanträde i december 
för att visa sin gåva och för att uppmärksammas för sin arbetsinsats. 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

 
Minnesgåva utges endast en gång. 
 
De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från den. 

 
Gåva vid 50-årsdag 
Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara förtroendevalda och 
tillsvidareanställda vid deras 50-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse för gåvans 
omfattning som dock inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. Närmaste chef är ansvarig för att överlämna kommunens present vid 50-årsdagen. 
 
Gåva vid avgång ur tjänst   
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 
ur tjänst en gåva som inte får vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive blommor och 
moms. 
 
Kondolering 
Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara för att bevaka att lämplig kondolering framförs från 
kommunen (kontakter med anhöriga, blommor till begravningen o dyl.). 
 
 
 

 



Ärende 7 

Information om gjord 

revidering av arvoden 

och ersättningar för 

kommunala 

förtroendevalda 2017 



















Ärende 10 

Nya riktlinjer för 

serveringstillstånd 

















































































Ärende 11 

Stadgar stiftelsen 

Tingsrydsbostäder 

































Ärende 13 

Ansökan om tillstånd 

till kameraövervakning 

Södra 
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