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Justerare 

§ 110 forts. 

10. Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-26 

11. Kanslichef Eva Palmer, Protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 19, 

2016-12-30. Ny organisation, registrator och administration, 

nämndsekreterare. 

12. Kanslichef Eva Palmer, Protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11, 

2017-05-12. Ny organisation, kansliavdelning, politisk administration, 

nämndsekreterare. Risk- och konsekvensanalys. 

I Utdraga bestyrkande 
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2017/289 212 

2017/315 270 

2017/199 430 

2017/334 106 

2017/288 191 

2017/326 609 

2013/145 312 

Justerare 

§ 111 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 

nedanstående verkställda remisser: 

Ronneby kommun, samråd 
Översiktsplan 
Översänd till utvecklingschef miljö- och byggschef Camilla Norrman 

för yttrande 

Lessebo kommun, samråd 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram 

Översänd till utvecklingschef miljö- och byggchef Camilla Norrman 

för yttrande 

Naturvårdsverket, 
Förslag att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län 

Översänd till utvecklingschef miljö- och byggchef Camilla Norrman 

för yttrande 

VVD SSF Stöldskyddsföreningen, 
Ansökan om kommunbidrag, finansiering av grannsamverkanskyltar 

Översänd till utvecklingschef Christina Gutierrez Malmbom för yttrande 

Alvesta kommun och Växjö kommun, intresseförfrågan 

Samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län 

Översänd till kanslichef Eva Palmer för yttrande 

Centerpartiet, Cecilia Cato och Anna Johansson, skrivelse 

Inför musik på skolans toaletter 
Översänd till bildningsnämnden för yttrande 

Centerpartiet, Anna Johansson, skrivelse 

Cykelvårdsstation i Tingsryds kommun, Sydostleden 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

I Utdragsbestyrkande 
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2017 /207 002 

2017/279 002 

usterare 

§ 112 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 

delegations beslut: 

Ärende 

Avtalsförlängning 
Operatörstjänster för fast och mobil telefoni, 

T elenor Sverige AB 

Avtalsförlängning, 
Servrar och lagringsutrymme med produktnära 

Tjänster 
Atea Sverige AB 

Attestlista 
För kommunledningsförvaltningen 

Delegat 

Mikael J eansson 

Daniel Gustafsson 
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Justerare 

§ 113 

Statistik 
Dnr 2017/33 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för april månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-64 år 
och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 2017-05-
08 redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för april gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för 
Tingsrydsbostäder 2017-05-08. 

I Utdragsbestyrkande 



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-05-08 

Område Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

Tingsryd 4 260 511 

Ryd 2 34 188 

Urshult 2 23 128 

Linneryd 1 10 69 

Väckelsång 0 35 80 

Rävemåla 3 0 62 

Älmeboda 0 0 8 

Konga 0 0 57 

Bostadskö 12 362 1103 

Övrig kö 110 

Total bostadskö 472 

I - . .L/il 
I 



1./ 

Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
apr-17 apr-16 

Riket 3,8 3,7 

Kronoberg 3,6 3,4 

Tingsryd 3,4 3,2 

18-24 år 
Arbetslösa % 
apr-17 apr-16 

Riket 4 4,3 

Kronoberg 5 4,5 

Tingsryd 4,2 2,5 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

april-17 apr-16 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

31 
27 
64 

377 

26 
61 
17 

846 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 

apr-17 apr-16 apr-17 apr-16 

3,7 3,8 7,5 7,5 

4,8 4,7 8,4 8, 1 

4,4 4,1 7,8 7,3 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 

apr-17 apr-16 apr-17 apr-16 

6,2 7,2 10,2 11,5 

7 8 12 12,5 

9,1 10,8 13,3 13,3 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

~usterare 
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§ 114 

Förvärv av aktier i Inera AB 
Dnr 2017/240 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i 

Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal 

och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 

anslutningsavtal. 
3. Finansiering av aktierna sker genom tillgängliga likvida medel. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson utses att 
underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Landets kommuner har fått erbjudande att köpa fem aktier i Inera AB och på 

så sätt bli delägare i företaget och därmed enklare kunna använda sig av 

företagets tjänster. Verksamheten har hittills varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa och genom bolaget har samverkan mellan landets landsting/regioner 

skett kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 

digitalisering. Efter beslut om breddat ägande under hösten 2016 ska bolaget 

kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden än tidigare, t ex skola, 

omsorg och samhällsbyggnad. Företaget ägs numera av SKL Företag AB 

tillsammans med samtliga landsting och regioner. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB utan föregående upphandling (genom det sk Teckal

undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen 

också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i offentlig 

sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja 

och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom 

digitala lösningar. 

Centrala chefsgruppen har i beslut 2017-05-18 ställt sig positiva till ett 

delägarskap i Inera AB. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till de handlingar som 

redovisas som bilagor. 

Utctragsbestyrkancte 
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Justerare 

§ 114 forts. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ekonomichefen, 2017-04-24 
Missiv från SKL, 2017-03-24 
Kommunens beslutsunderlag från SKL, inkl. bilagor 

I Otdragsbestyrkande 

8 (26) 
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Justerare 

§ 115 

Äskande från utskottet för arbete och lärande avseende 

investeringsmedel 
Dnr 2017/262 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av kommunstyrelsens 

investeringsbudget för 2017 innebärande att anslag före-tjänster och it-stöd 

minskas med 230 tkr och att anslag för inventarier och övrigt ökas med 230 

tkr. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet för arbete och lärande har i beslut 2017-04-19 §6 (pkt 3) äskat 230 

tkr till investering i inventarier i samband med utökning av förhyrda lokaler 

inom vuxenutbildningen. Äskandet är ställt till kommunstyrelsen, som 

innehar budget- och verksamhetsansvar för den aktuella verksamheten. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning fördelar 

fullmäktige investeringsbudgeten per nämnd och kategori. Kategorin styr 

vad nämnden får använda den tilldelade budgetposten till, t ex 

energisparåtgärder eller inventarier. Det är sedan nämnden eller 

förvaltningen (beroende på delegation) som inom ramen för tilldelat anslag 

från fullmäktige beslutar om de specifika investeringsobjekten/projekten. 

Utskottets äskande avser kategorin Inventarier och övrigt. I den fastställda 

budgeten för 2017 har kommunstyrelsen tilldelats investeringsmedel för 

inventarier och övrigt om totalt 329 tkr, varav 150 tkr tilldelades i den 

ursprungliga budgeten och 179 tkr vid överföring av överskott från 2016 

enligt beslut av fullmäktige i mars 2017. De beviljade medlen är planerade 

att användas till/har använts till: 
D Inventarier Torgg 10-12 i samband med flytt (249 tkr) 

D Bevattningsanläggning Trojavallen Ryd (80 tkr) 

Inom den befintliga investeringsbudgeten för kommunstyrelsen finns enligt 

fattade beslut således inte utrymme för ytterligare investeringar i inventarier. 

Kommunstyrelsen äger själv inte rätt att besluta om omfördelning av 

investeringsmedel mellan olika kategorier, då dessa har fastställts av 

fullmäktige. 

I Otdragsbeslyrlrande 
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§ 115 forts. Dm 2017/262 042 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning är det inte tänkt att 

investeringsbudgeten, i form av tilldelade belopp till nämnder och 

kategorier, ska förändras under det löpande budgetåret. 

Det enda tänkta undantaget från detta är överföring av eventuella över- och 

underskott från föregående år som behandlas av fullmäktige i mars varje år, 

då tillägg av medel för ej genomförda investeringar kan förekomma. Även 

dessa överföringar bör dock ske med restriktivitet, då incitamenten i 

ekonomistyrningen bör uppmuntra att investeringar genomförs och slutförs 

under det år som det är planerat i budgeten. 

Syftet med att fastställd budget ska gälla hela året är bl a att ge stabila 

planerings- och arbetsförutsättningar och att därigenom bl a motverka de 

negativa effekter som tidigare uppstod när kompletteringsbudgetar 

användes: utökning av investeringsbudget under löpande år utan 

helhetsprioritering i samband med budgetbeslutet, låg genomförandegrad av 

investeringsbudgeten, detaljfrågor som behandlas i fullmäktige m.m .. 

Istället är det tänkt att nytillkomna behov, om de inte ryms inom befintliga 

anslag, ska hänskjutas till budgetprocessen för nästkommande budgetår. Då 

kan dessa behov övervägas och prioriteras politiskt utifrån en sammantagen 

bedömning av alla förekommande behov inför de kommande 

budgetåren. Grundprincipen är således att verksamhetsförändringar som 

innebär förändrad budget ska behandlas i den ordinarie budgetprocessen så 

att bl a finansiering, ställningstagande och planering av genomförandet 

hänger samman och kan ske utifrån ett helhetsperspektiv. 

Mot bakgrund av ovanstående finns följande beslutsaltemativ för 

kommunstyrelsen i det aktuella ärendet: 

Alternativ I 
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till den pågående arbetsprocessen 

inför budget 2018. Konsekvensen av detta är sannolikt att den planerade 

verksamhetsförändringen inte kan genomföras fullt ut enligt tänkt tidsplan. 

Alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från annan kategori inom ramen för kommunstyrelsens 

investeringsbudget 2017. Lämpligen minskas i så fall anslaget för E-tjänster 

och it-stöd med 230 tkr (från 3 000 tkr till 2 770 tkr). Detta anslag bedöms 

inte hinna förbrukas under 2017. Konsekvensen blir i detta fall 

ett något högre investeringsutfall än prognosisterat 2017 samt att utrymmet 

för eventuellt behov av överföring av överskott för anslaget E-tjänster och 

it-stöd till 2018 blir något lägre. 

Detta alternativ innebär ett avsteg från det tänkta arbetssättet i gällande 

riktlinjer för budget och redovisning och bör således därför ses som 

undantag om det genomförs. Ur ett ekonomisstymingsperspektiv är det 

viktigt att det framöver inte blir praxis att fullmäktige ska behandla ärenden 

om omfördelning av den fastställda budgeten under löpande budgetår. 

Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

L 

§115forts. Dnr2017/262 615 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 inkl. bilagor 

Utskottet för arbete och lärande § 6, 2017-04-19 

Förslag till beslut 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

alternativ 2. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 

Johanssons (C) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 116 

Bildningsnämndens begäran att få använda del av eget 
kapital 
Dnr 2017/343 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden får använda 600 tkr av 

nämndens egna kapital till engångskostnader under 201 7. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning reserveras 

nämndernas överförda över- och underskott från tidigare år i interna 

resultatutjämningsfonder som en del av kommunens egna kapital. 

Nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital får enligt riktlinjerna 

endast avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste 

godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på 

kommunens totala resultatnivå). 

Bildningsnämnden har i beslut 2017-03-22 §50 beslutat om användning av 

600 tkr av nämndens överskottsmedel (nämndens egna kapital) under 

förutsättning att detta godkänns av kommunstyrelsen. Bildningsnämndens 

egna kapital uppgick i senaste bokslutet till +2 600 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om nämndens begäran ska 

godkännas eller inte. Ett godkännande innebär att nämnden får överskrida 

årets budget med begärt belopp och att kommunens totala resultat därmed 

försämras med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen ska således 

ta ställning till huruvida de ökade kostnaderna är hanterbara i förhållande till 

kommunens totala resultat (prognos) samt fullmäktiges finansiella mål om 

god ekonomisk hushållning. V ad de ökade kostnaderna ska användas till är 

en fråga för nämnden och därmed inget som kommunstyrelsen ska ta 

ställning till. 

Huvudregeln bör vara att nämnderna ska få använda eget kapital så länge 

detta beloppsmässigt inte väsentligt påverkar kommunens totala resultat i 

förhållande till t ex finansiella mål, balanskrav och liknande. 

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner nämndens begäran. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 inkl bilagor 

Barn-och utbildningsnämnden § 50, 2017-03-22 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 117 

Beslut om underskottshantering vård- och omsorgsnämnden 
Dnr2017/317 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen från vård- och omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisade i 2016 års bokslut ett underskott på -788 tkr, 

vilket efter beslut i kommunfullmäktige överfördes till 2017 genom ett 

negativt eget kapital på samma belopp. Vid omorganisation och därtill 

hörande delning av budget har beslutats att det negativa egna kapitalet 

fortsättningsvis tillhör nybildade Vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnd som 

uppvisar negativt eget kapital täcka detta med motsvarande överskott inom 

de närmast följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka 

åtgärder som ska vidtas för att eliminera det negativa egna kapitalet. 

Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. 

Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Att återställa det negativa egna kapitalet ingår i nämndens budgetansvar. 

Vilka åtgärder som 
vidtas är således en fråga för nämnden och därmed inget som 

kommunstyrelsen ska ta ställning 
till. Kommunstyrelsens uppgift i frågan är istället att, inom ramen för sin 

uppsiktsplikt, tillse att nämnden fattar beslut om åtgärder och att det sker i 

enlighet med fullmäktiges riktlinjer. Vård- och omsorgsnämnden har 2017-

04-18, § 6, fattat beslut i frågan. 

Föreslås att kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 
Vård-och omsorgsnämnden § 6, 2017-04-18 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 118 

Uppdrag utredning Bollhallen 
Dnr2017/376 971 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt kommunalt övertagande 

av Bollhallen. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Bollhallens styrelser besökte i mars månad 

kommunstyrelsens arbetsutskott för samtal om den ekonomiska situationen. 

Upprinnelsen var en ansträngd ekonomi hos den ena av de föreningar som 

står bakom bollhallen. En överenskommelse har träffats över de obetalda 

fordringar gällande fjärrvärme och varmvatten som kommunen har 

gentemot denna förening. 

Det bedöms att en utredning behöver göras för ett eventuellt kommunalt 

övertagande av Bollhallen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 55, 2017-03-06 

Överenskommelse mellan Tingsryds kommun avseende kvittning och 

avbetalning av skuld 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 119 

Förslag om att bilda nationalpark i Åsnen Kronobergs län 
Dnr 2017/199 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande. 

Yttrande 

Tingsryds kommun ställer sig positiva till förslaget från Naturvårdsverket. 

De västra delarna av sjön Åsnen i Kronobergs län föreslås bli nationalpark. 

Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt gränsar till Växjö 

kommun. 
Delar av den föreslagna nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, 

Västra Åsnens övärld och Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa 

naturreservat samt en del omkringliggande värdefulla vatten- och 

skogsområden. Det föreslagna nationalparksområdet omfattar 2055 hektar 

varav ca 1550 hektar land och 505 hektar vatten. 

Det föreslagna syftet med Åsnens nationalpark är "att bevara ett 

representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och 

sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. " 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 för perioden 2009-2013 

föreslogs en ny nationalpark i Åsnen. Under år 2011 inleddes ett projekt för 

att bilda en nationalpark i området. Inom ramen för projektet har 

avgränsningen preciserats och förslag till föreskrifter och skötselplan har 

tagits fram. En naturvägledningsplan och analys och utredningar om hur 

besökare kan tas emot på bästa sätt har genomförts. Resultatet är bland 

annat två nya entreer till området med fokus på hög tillgänglighet för alla 

besökare till området. Skötselplanen är detaljerad men behövlig om det 

föreslagna syftet Åsnens nationalpark skall kunna uppnås. 

Delar av det område som föreslås ingå i nationalparken utgörs idag av olika 

naturreservat. Dessa naturreservat omfattas av olika föreskrifter vilka 

kommer att ersättas av nu föreslagna föreskrifter för nationalparken i sin 

helhet. De föreslagna föreskrifterna följer vad som gäller för Sveriges 

nationalparker i allmänhet med anpassningar till nu aktuellt område som 

helhet. I samband med att nationalparken bildas anläggs de stigar, vägar och 

parkeringsplatser som behövs för att tillgängliggöra området. I 

skötselplanen anges var några ytterligare stigar kan anläggas. Utöver detta 

anses behovet av stigar, vägar och parkeringsplatser inom 

nationalparksområdet vara uppfyllt. Delar av området har idag förbud mot 

att anlägga väg, parkeringsplats, led, ridstig och bro. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 119 forts. Dnr 2017/199 430 

Ett tiotal närliggande mindre företag, oftast familjeföretag, inom 

besöksnäringen bedöms i någon utsträckning beröras. Enligt den framtagna 

konsekvensbeskrivningen uppges; företag som är verksamma i anslutning 

till parken idag bedöms inte behöva förändra sin verksamhet för att anpassa 

den till de ändrade föreskrifterna. En tillståndsplikt för idrottsarrangemang 

och liknande ökar tydligheten om vad som gäller. En ansökan om tillstånd 

medför administrativa konsekvenser, men bedömningen är att dessa är 

rimliga och inte alltför omfattande eller betungande. Ingen avgift krävs av 

sökanden vid ansökan. 

Tingsryds kommun har inga invändningar mot den framtagna skötselplanen, 

avgränsningarna, föreskrifterna utan anser att de stämmer väl överens med 

syftet gällande bildande av nationalparken Åsnen. Konsekvensanalysen är 

tydlig och väl genomarbetad. 

Beskrivning av ärendet 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta 

kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram ett förslag till en 

nationalpark som är belägen i västra delen av sjön Åsnen. Den föreslagna 

nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och 

Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa naturreservat och en del 

omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. 

Besluts underlag 

Skrivelse från miljö-och byggnadschef Camilla Norrman, 2017-05-22 

Förslag att bilda nationalparken Åsnen i Kronobergs län, inkl. bilagor 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 120 

Servicepunkt Urshult 
Dnr 2017/324 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kornmunledningsförvaltningen att utreda 

möjligheterna för inrättande av en s.k. servicepunkt i Urshult samt vilket 

innehåll en sådan servicepunkt skulle kunna ha. 

Sammanfattning 

I Urshult pågår ett arbete med utveckling av området vid korsningen längs 

väg 120 och Sirkövägen. En Leaderansökan har godkänts och projektägaren 

är Urshults sockenråd. Vidare pågår planeringen för en invigning av en 

nationalpark i Åsnen med två entreer, Sunnanbron vid Bjurkärr och 

Trollberget. I samband med detta arbete har det konstaterats att Urshult 

tillsammans med Huseby vuxit fram som strategiska platser för vägledning 

av turistströmmar. I Urshult passerar även den nationella cykelleden 

Sydostleden rakt igenom utvecklingsområdet. 

Regeringen har beslutat att ge stöd till s.k. servicepunkter som inte endast 

omfattar dagligvaror eller bensinmackar utan även andra former av 

verksamheter av strategisk betydelse för landsbygdsutveckling. Syftet med 

servicepunkter är att återföra en del av den offentliga servicen som har 

försvunnit från landsbygden och utveckla den i nya former. En god och 

lättillgänglig basservice är särskilt betydelsefull för våra nya svenskar. 

Samarbete ökar möjligheterna att skapa en väl fungerande service på platser 

där de existerande serviceaktörerna är för små för att vara självständigt 

hållbara i längden. 

För att få rätt att kallas "servicepunkt" krävs att man kan erbjuda ett 

kvalitetssäkrat grundpaket av service. Här ska servicehållaren kunna ge 

medborgaren upplysningar, vägledning, rådgivning, boka tider, göra 

administrativa förberedelser etcetera. Medborgaren ska kunna få personlig 

service eller ha tillgång till självservice. På en servicepunkt kan 

serviceutbudet ytterligare utökas med marknadsföring och försäljning av 

lokala produkter, service åt föreningar och företag, turistinformation, 

naturum med mera. Servicepunkten ska utmärkas genom speciell 

skylthänvisning. Innehållet i ett grundservicepaket kan utökas med de 

ytterligare typer av service som medborgarna efterfrågar. 

I Otdragabestyrkande 
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·~ 

§ 120 forts. Dnr 2017/324 106 

Beskrivning av ärendet 

I januari 2014 tillsattes en särskild utredare av den dåvarande regeringen 

med uppdrag att se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till 

kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder. Syftet är att 

medborgare och företag i dessa områden ska ha tillgång till exempelvis 

dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att hitta 

samordningslösningar mellan kommersiell och viss offentlig service. 

Länsstyrelser, landsting, samverkansorgan och kommuner kan bevilja medel 

till projekt som syftar till att öka tillgängligheten till service om bidrag för 

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Projekten ska 

genomföras inom ramen för de länsvisa regionala serviceprogrammen och 

ska handla om stöd till bredare utvecklingsprojekt inom området 

kommersiell och offentlig service .. 

I sitt slutbetänkande föreslår utredaren att två nya stöd riktas till 

försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och 

utsatta. Stöd ska enligt utredaren kunna ges till: 

•försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, samt 

•försäljningsställen som bedöms vara betydelsefulla för tillgängligheten 

även till annan grundläggande kommersiell service än dagligvaror, det vill 

säga en form av servicepunkter. 

Tingsryds kommun har under ett flertal år tappat i befolkning med resultat 

att de kommunala skatteintäkterna minskat i omfattning. Kommunen har 

därför tvingats genomföra omfattande strukturella förändringar för att 

långsiktigt bibehålla en hållbar ekonomi. Detta har inneburit en delvis 

minskad offentlig service på flera orter i kommunen. 

I Urshult pågår ett utvecklingsarbete framförallt kopplat till besöksnäringen 

och investeringar har gjort i form av en cykelled. En annan blivande 

satsning är Nationalpark Åsnen. Dessutom pågår ett omfattande 

leaderprojekt i Destination Åsnen med målet att bli "Sveriges första 

nationalparksdestination". Dessa investeringar tillsammans med regeringens 

ambitioner kring servicepunktskonceptet skulle kunna öppna upp för 

etableringen av just en sådan punkt i Urshult. Exempel på service i detta 

sammanhang skulle kunna vara, turistinformation, naturum, verksamhet för 

nyanlända, offentlig kommunal service, försäljning av lokala produkter, 

restaurangverksamhet, hotellverksamhet, catering mm. För att uppfylla 

kriteriet servicepunkt krävs dock vissa förutsättningar i form av lokaler, 

tillgänglighet, öppettider, personalnärvaro, mm. 

Besluts underlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-04-28 

\°tdragsbestyrkande 
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§ 121 

Information om avtal Arbetsmarknadssamverkan 

Kronoberg 
2017/263 750 

Ärendet utgår. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 122 

Beslut om ansvarsfrihet 2016 kommunaliorbundet 
Sydarkivera 
Dnr 2017/377 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen i kommunalförbundet 

Sydarkivera ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera har fastställt 

förbundets årsredovisning för 2016 samt överlämnat frågan om 

ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunemas fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige kommunalförbundet Sydarkivera§ 6, 2017-03-31 inkl. 

årsbokslut 2016 samt förvaltnings berättelse och revisionsberättelse 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 123 

Södra Sandsjö sockenråds ansökan om verksamhetsbidrag 

2017 
Dnr2017/293 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Södra Sandsjö Sockenråd 

bidrag för verksamhetsåret 2017 med 7000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Södra Sandsjö Sockenråd har i skrivelse 2017-04-20 ansökt om 

föreningsbidrag för innevarande års verksamhet. Södra Sandsjö Sockenråd 

höll sitt årsmöte 2017-03-14. 

De inlämnade handlingarna visar att Södra Sandsjö Sockenråd arbetar med 

en rad olika projekt och aktiviteter med stort värde för kommundelen Södra 

Sandsjö. Sockenrådets 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 

Inom ramen för Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 2016-06-

30, § 119 i ärende "Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring" att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på riktlinjer på bidrag och 

sponsring samt förslag på bidragsnivåer. Detta uppdrag är ännu inte utfört. 

Landsbygdsutvecklaren föreslår, i avvaktan på 

kommunledningsförvaltningens utredningsarbete och efterföljande 

kommunalpolitiskt beslut, att ovanstående bidragsnivåer blir normgivande 

även för verksamhetsåret 2017. 

Landsbygdsutvecklaren bedömer att Södra Sandsjö Sockenråd väl uppfyller 

kraven för att kunna erhålla kommunalt bidrag. 

Beslutet skickas till 
Södra Sandsjö sockenråd 
Ekonomiavdelningen 
Landsbygdsutvecklaren 

I Utdrag,;bestyrkande 



Södra Sandsjö Sockenråd 
Syftet med sockenrådet är att värna 0111 sodrnen. 

Vårt mål är en blomstrande bygd. 

Vi dtiver pmjekt och genomför aktiviteter som främjar uti/ecklingei1 i socknen. 

Tfogsryds kommun 
Att: Jörgen Larsson 
BoxS.8 
362 22 Tingsryd 

Ansökan om kommunaltföreningsbidrag för verksamhetsåret 2017 

Södra Sandsjö Sockenråd ansöker om kommunalt bidrag för verksamhetsåret 2017 med stöd 
av bifogad verksamhets berättelse, samt ekonomisk redovisning för år 2016. 

Vi ansöker härmed om ett bidrag 0111 7 000 kr. 

Med vänlig hälsning 
Konga 2017-04-20 

uli~e-. 
Niclas Göstasson 
Ordförande 

Bilagor: Verksamhetsberättelse för 2016 
Ekonomisk redovisning för 2016 
Revisionsberättelse för 2016 

Södra Sandsjö Sockemåd 
c/o Niclas Göstasson 
Bungsmåla4 
362 93 Tingsryd 

Hemsida: www.sodtasandsjosocken.se 
Kontakt: tel 070-5808722, niclas.gostasson@telia.com 
Kontakt: tel 0707-214682, aime.hultgren@telia.~om 
Bankgiro: 5900-5454 



~Tingsryds 
\:.,.':9kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 124 

Södra Sandsjö sockenråds ansökan om projektbidrag för 

Sandsjödagarna 2017 
Dnr 2017/292 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 10 000 kronor till Södra 

Sandsjö Sockenråd för arrangemang av Sandsjödagarna 2017. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Södra Sandsjö Sockenråd har i skrivelse 2017-04-20 ansökt om kommunalt 

projektbidrag för genomförandet av Sandsjödagama 2017. 

Sockenrådet startade 2013 projektet Sandsjödagama - ett initiativ till 

samverkan med socknens föreningar och företag, Svenska Kyrkan m fl. 

Avsikten är att främja socknens utveckling genom att informera om vad de 

olika medarrangörerna har att erbjuda såväl invånarna i socknen som 

personer utanför kommundelen Södra Sandsjö. Sandsjödagama 

genomfördes även 2014, 2015 och 2016. 

Under 2016 kunde lokala utvecklingsgrupper ansöka och erhålla kommunalt 

projektbidrag för genomförandet av olika lokala aktiviteter 

(hemvändardagar, landsbygdens dag och liknande). Beviljat projektbidrag 

för sådana aktiviteter utgick 2016 från följande fördelningsprinciper: 

Aktivitet som pågår under högst en dag - 8 000 kronor 

Aktivitet som pågår under mer än en dag alternativt 2 eller flera 

olika endagsaktiviteter - 10 000 kronor. 

Inom ramen för Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 2016-06-

30, § 119 i ärende "Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring" att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på riktlinjer på bidrag och 

sponsring samt förslag på bidragsnivåer. Detta uppdrag är ännu inte utfört. 

Landsbygdsutvecklare föreslår, i avvaktan på 

kommunledningsförvaltningens utredningsarbete och efterföljande 

kommunalpolitiskt beslut, att ovanstående principer får gälla även under 

2017 när det gäller att fördela aktivitetsbidrag till de lokala utvecklings

grupperna. 

Landsbygdsutvecklaren bedömer att Södra Sandsjö Sockenråd väl uppfyller 

kraven för att kunna erhålla kommunalt bidrag. 

I Otdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 
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Södra Sandsjö Sockenråd 
Syftet med sock.enrådet är att väma om socknen. 

Vårt mål är en blomstrande bygd; 

Vi driver projekt och genomför aktiviteter som främjar utvecklingen i soclmen. 

Tingsiyds kommun 
Att: Jörg~n Larsson 
Box.88 
362 22 Tingsryd 

Ansökan om kommunalt bid1·ag för Sandsjödagarna- 2017. 

Södra Sandsjö Sockenråd ansöker, med stöd av bifogade handlingar, om konnnumdt bidrag 

för genomförandet av Sä.ndsjödagarna. 

Den bifogade preliminära-projektplan.en beskriver aktiviteter som skail genomföras. av 
respektive föreni11g samt e11 projektbudget. 

Vi Jcommer detta år att satsa ytterligar-e på Sandsjörundan medveteranbilar. Äv-en i år anlitat 
vi Bosse "Bildoktorn'' Andersson som konferencier. Nytt i år blir större. satsning på 
nrnsikunderhållningen i form av Lasse och Emil Sigfridsson. 

Vi ·ansöker om ett bidrag på 10000 kr. 

Med vänlig hälsning 
Konga 2017-04-20 

. J] j /'~l~ 
Wt.e-k ~~-=---
Niclas Göstasson 
Ordförande 

Bilagor: Projektplan 2017 
Projektresultat 2016 

Södra Sandsjö Sock.enråd 
c/o Niclas Göstasson 
Bungsmåla 4 
362 93 Tingsryd 

Hem.sida: www.sodrasaudsJosocken.se 
Kontakt: td 070-5808722, niclas.gostasson@telia.com 
Kontakt: tel 0707-214682, anne,hultgren@telia.com 
Bankgiro: 5900-5454 
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Justerare 

L 

§ 125 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr2017/9 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anna Johansson (C) informerar om 

Tylösandsdagarna och en föreläsning där upplysningar gavs om de 

förändringar som föreslås i den nya kommunallagen, bland annat gällande 

digital anslagstavla och om valbarhet för olika politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) informerar om ett möte 

i riksdagen för ordföranden i kommunstyrelser. På dagordningen var bland 

annat frågor om infrastruktur och sjukförsäkringssystemet. 

i( 
I Utdragsbestyckande 
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§ 126 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2017/10 101 

Inga ärenden togs upp under punkten. 

Justerare · 1 Otdragsbestyrkande 
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§ 127 

Information om resultat företagsklimat i Tingsryds kommun 

2016 
Dnr 2017/375 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbetet för ett förbättrat 

företagsklirnat i Tingsryds kommun. 

2. Svenskt näringsliv bjuds in till arbetsutskottets nästkommande 

sammanträde 2017-06-12, för dialog om resultatet. 

Beskrivning av ärendet 

Svenskt Näringsliv har redovisat resultatet av en enkät som rör upplevelsen 

av företagsklimatet i Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommuns uppvisar att försämrat resultat i denna undersökning. 

Arbetsutskottet samtalar tillsammans med kommunchefen och 

utvecklingschefen om resultatet. 

r, / l~y 
I Otdragsbestyrkande 


