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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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2014/238 253 

2014/485 349 

2016/339 149 

2014/475 431 

2016/71 002 

2016/547 170 

2017/2 007 

2017/1 007 

2016/541 093 

2016/527 093 

2017/6 922 

Justerare 

§ 1 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KL-fastighetsförsäljning 
Anders Elm/ Lotta Elm 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom 
Sydkraft Hydropower AB, 
Ansökan enligt 11 kap 16 § miljöbalken om godkännande av utförda 
dammsäkerhetshöj ande åtgärder vid Granö Kraftverk i Mörrumsån 

3. Växjö Tingsrätt, protokoll 
Företagsrekonstruktion- nu fråga om förlängning av rekonstruktion 
Nya Tingsryds Tryckeri 

4. Åsnentillsynen, årsrapport 2016 

5. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, protokoll 2016-11-15 

6. Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige, protokoll 
Medlemskap Räddningstjänsten Östra Krono berg 

7. Tingsryds kommuns revisorer, 
Granskning av "Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och 
kvalitetsarbete i grundskolan" 

8. Tingsryds kommuns revisorer, 
Granskning av "Krisberedskap" 

9. Kso Mikael Jeansson, bredbandssamordnare Jörgen Larsson, skrivelse 
Vemoönet Ekonomisk Förening c/o Thomas Mattsson 
Frågan om möjligheter för landsbygdsområdet utefter Rössmålavägen att 
ansluta till Vemboönets pågående planering för fortsatt bredbandsutbyggna1 

10. Fagereke Fiber, Hovets byanät, skrivelse 
"Reglerna för stöd till bredbandsutbyggnad måste ändras 
Landsbygden missgynnas" 

11. Kso Mikael Jeansson, svar 
Bredbandsundersökniug 

I Dtdragsbestyrkande 
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2016/471 107 

2015/459 213 

2016/526 531 

2017 /207 099 

2014/340 379 

Justerare 

§ 1 forts. 

12. Kso Mikael Jeansson, skrivelse till Tingsrätten 
Begäran om likvidation av Kurrebostiftelsen 

13. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall, skrivelse 
Betänkande från miljöavdelningen angående markföroreningar på Kurrebo 
visningsträdgård, fastigheten Sånnahult 2:3 

14. Kso Mikael Jeansson, skrivelse 
Hubert Berggren angående utökad busstur till och från Karlshamn 

15. Tingsryds Kommunföretag AB, protokoll 
Meddelande 

16. LRF Sydost, nyhetsbrev 

17. Barn- och utbildningsnämnden, 
Protokoll 2016-12-14 

I Otdragsbestyrkande 
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2017/73 002 

2016/73 002 

Justerare 

§2 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

Utfördelning av budgetmedel från 
central löneökningspott - gällande löneökningar 
2016 med 8 månaders effekt 2016 
Avseende Kommunal och oorganiserade 
KLF 31, SBF 89, BUF 312, SOC 3.342 
Totalt tkr 3.774 

Borgen för lån Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
om 10.000.000 kr som placeras hos 
Kommuninvest AB 2017-01-05 
Lånenr 84527 

t0' 7\ I 
I 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§3 

Statistik 
Dnr 2017/33 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för december månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-
64 år och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 
2017-01-11 redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för december gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik 
för Tingsryds bostäder 2017-01-11. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§4 

Förebyggande av halkolyckor 
Dnr2017/4 730 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 200 000 kr för 

inköp av 1600 par halkbroddar för utdelning till personer över 7 5 år 

boende i kommunen. 

2. Medlen tas ur kontot för KSAU:s utvecklingsmedel 2017. 

3. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
kommunledningsförvaltningen upphandla halkbroddarna. 

4. Information till kommuninvånare görs via lokal massmedia av 

kommunstyrelsens ordförande i samverkan Marie-Louise 

Hilmersson ( C). 

Beskrivning av ärendet 

I Tingsryds kommun bor en hög andel personer med en ålder över 75 år. 
Enligt uppgifter från Ko lada var antalet personer över 7 5 år ca 1600 till 
antalet förra året. Tillsammans med Borgholms kommun, som infört 
ovanstående åtgärd, är andelen äldre över 75 år en av de högsta i landet. 
Årligen sker det i samband med halka olyckor med benbrott som följd. Ett 
benbrott beräknas kosta mellan 300-500 tkr för samhället och åsamkar 
individen stort lidande. 

Inom socialförvaltningens ansvarsområde finns uttalade mål om minskning 
av fallolyckor. Så kallade fixartjänster är ett sätt att minska olyckor, inköp 
av broddar ett annat. 

Kostnad för inköp är beroende av pris i upphandling men inklusive 
distributionskostnader bedöms den ungefärliga kostnaden bli totalt ca 
200 000 kr. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunen 
handlar in 1600 st. halkbroddar att dela ut till äldre personer över 75 år 
boende i kommunen. Halkbroddama skall delas ut via befintliga 
serviceinrättningar i olika delar av kommunen. Exempel på detta kan vara 
hjälpmedelscentralen, biblioteken, servicehusen, medborgarkontoret, 
träffpunkterna, seniorcafeerna, KPR, receptionen på IFO eller via 
biståndshandläggarna. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 4 forts. Dnr2017/4 730 

Justerare 

Beslutet skickas till · 
Socialförvaltningen 
Upphandlingssamordnare 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestyrlrande 
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Justerare 

L 

§ 5 

Ansökan om tillstånd for kameraövervakning 
Positionsbolaget AB 
Dnr 2016/521 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Tingsryds kommun har inget att erinra mot rubricerad ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Till Länsstyrelsen i Kronobergs län har inkommit ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning, från Positionsbolaget AB med adress i Åseda, 
Uppvidinge kommun. Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § 
kameraövervakningslagen (2013:460) erbjudit kommunen att yttra sig i 
ärendet. 

Positionsbolaget AB anger i sin ansökan att ändamålet med fotografering 
med drönare är inmätning av mark för volymberäkningar samt 
dokumentation av mark och byggnader. Positionsbolaget AB anger vidare 
att bilderna tas så att de är omöjliga att använda för att identifiera personer. 

Tingsryds kommun har därför inget att erinra mot ansökan. 

Beslutsunderl.ag 

Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2017-01-16 

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning Positionsbolaget AB 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

I Utdragabestyrkande 
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Justerare 

§6 

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning SkyMap 
Innovations AB 
Dnr 2016/521 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Tingsryds kommun har inget att erinra mot rubricerad ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Till Länsstyrelsen i Kronobergs län har inkommit ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning, från SkyMap Innovations AB med adress i Växjö. 
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) 
erbjudit kommunen att yttra sig i ärendet. 

SkyMap Innovations AB anger i sin ansökan att syftet med fotografering 
med drönare är mark- och fastighetsdokumentation med noggranna 
positionsangivelser för att göra sådan information lättillgänglig i virtuella 
system. Sky Map Innovations AB anger vidare att i de fall där personer kan 
identifieras raderas bilderna omgående. 

Tingsryds kommun har därför inget att erinra mot ansökan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslic4efEva Palmer, 2017-01-16 
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning SkyMap Innovations AB 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

I Utdragshestyrkande 
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Justerare 

§7 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2017/9 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta Anna Johansson 
representera Tingsryds kommun vid ett möte i Emmaboda 2017-01-27 
gällande 400 kV kraftledning mellan Nybro och Hemsjö. 

Beskrivning av ärendet 

Emmaboda kommun, LRF och Södra bjuder in tjänstemän och politiker i 

berörda kommuner till ett samordningsmöte 2017-01-27 gällande Svenska 
Kraftnäts planerade 400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. 

I Otdragsbestyrliande 
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Justerare 

§ 8 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr2017/10 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att 
tillsammans med Tingsryds Energi AB ta fram underlag för 

förändrat mål för tillgång till bredband inom Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila J eppsson informerar om: 

Våryra 2017 äger rum den 29:e april, där man bland annat kommer att 
informera om elbilar och elcyklar. Kommunchefen har ett förslag att 
anordna en cykeltävling för politiker, vilket arbetsutskottet ställer sig 
positivt till. 

En avsiktsförklaring har skrivits under mellan AMB och Örnsköldsviks 
kommun om uppförande av en gymnasieskola liknande den i Tingsryd. 

Regeringens mål om bredband till Sveriges befolkning har ändrats till att 
98 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband motsvarande hastigheten 
1 GB/s. Region Kronoberg har även anslutit sig till detta mål. 
Kommunchefen frågar arbetsutskottet om detta föranleder förberedelse för 
förändrat mål för Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Tingsryds Energi AB 

I Utdragsbestyrl{;mde 
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Justerare 

§9 

Tolkning av etisk policy avseende nämnds- och 
personalrepresentation 
Dnr 2014/119 041, 2016/490 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar etisk policy avseende nämnds- och 
personalrepresentation att förtroendevalda på sammanträde får serveras 
antingen en halv fralla, frukt eller mindre kaka till te/kaffe. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav§ 352, 2016-12-05, kommunchefen i 
uppdrag att ta fram en tolkning av kommunfullmäktiges beslut om etisk 
policy, specifikt avseende nämnds- och personalrepresentation. 

I ovan nämnd policy står att sammanträden, chefsmöten samt personalmöten 
förutsätts endast undantagsvis medföra intern representation. 

Trivselfrämjande aktiviteter får förekomma, beslut och omfattning tas av 
centrala chefsgruppen. Omfattningen ska vara likvärdig i kommunen. 

Trivselfrämjande aktiviteter bedöms vara olika för personalen och för 
förtroendevalda. För personalen tar centrala chefsgruppen fram riktlinjer. 

För förtroendevalda då de inte har möjlighet till trivselfrämjande aktiviteter 
på samma sätt som personalen föreslås tolkning på trivselfrämjande åtgärder 
vara att på sammanträde serveras antingen en halv fralla, frukt eller mindre 
kaka till te/kaffe. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 126, 2016-06-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 352, 2016-12-05 
Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2017-01-13 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, utskott och styrelser 

I Utdrags bestyrkande 


