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Paragraf § 139 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-06-12 

2017-06-13 
Datum då 

anslaget tas ned 2017-07-05 
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§ 139 

Yttrande över bostadsförsörjningsprogram Lessebo kommun 

Dnr2017/315 270 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

Yttrande 

De olika områdena som kommer att vara i fokus för utvecklingen i Lessebo 

är de som är utpekade i kommunens översiktsplan. Det samhälle där flest 

bostäder fram till 2025 kommer att förberedas för är Hovmantorp. I Lessebo 

samhälle kommer utvecklingen under åren 2018-2021 fokuseras på att skapa 

attraktiva bostäder genom förtätning. Tingsryds kommun ser inga 

motsättningar i Lessebo kommuns bostadsförsörjningsprogram då det gäller 

mellankommunala frågor. 

Beskrivning av ärendet 

Lessebo kommun har utlyst samråd gällande förslag till 

bostadsförsörjningsprogram för den egna kommunen. Granskningstiden 

pågår fram till 2017-06-14. 

Eftersom kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas och ärendet är 

brådskande får arbetsutskottet hantera ärendet, enligt gällande 

delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljö- och byggnadschefen, 2017-06-07 

2017-06-13 
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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Måndagen den 12:e juni 2017, kl. 08.30 - 14.30 

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

Laila J eppsson (Kommunchef) 

Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 

Jonny Rönn:fjord (Bitr. regionchef Svenskt 

Näringsliv) § 146 
Christina Gutierrez Malmbom 

(Utvecklingschef) §§ 146, 150 

Anna Johansson 

Kansliavdelningen måndagen den 19:e juni 2017, kl. 10.00 
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Paragraf §§ 140-151 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-06-12 

2017-06-20 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Datum då 

anslaget tas ned 

~\-· 
j"~·-························· 

\) 

2017-07-05 
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§ 140 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2017/362 133 1. Migrationsverket, skrivelse 

Information om ersättning för kostnader på grund av uppsagda 

överenskommelser om mottagande av ensamkomman.de barn 

2016/547 170 2. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll 

Uppvidinge kommuns beslut om begäran om utträde ur 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2017/399 106 3. Landshövdingen i Kronobergs län, Ingrid Burman, inbjudan 

Strategiarbete och handlingsplaner 

2017/397 140 4. Näringslivetes Regelnämnd, NNRs kommungranskning, 

Slutrapport 2016, 
Regeltillämpning och tillsyn i Sveriges kommuner 

(ankom 2017-05-30) 

2017/182 311 5. Region Kronoberg, protokollsutdrag, svar på skrivelse 

Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i 

sydost från Älmeboda Centerorganisationer 

2017/354 800 6. Kultur- och fritidsutskottet, protokoll 2017-05-17 

- Jämställdhetsintegrering i kultur- och fritidsarbetet 

- Uppdrag gällande förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi I visan 

2017/379 099 7. Tingsryds Kommunföretag AB, protokoll 

§ 29 Affårsplan TEAB 

2017/379 099 8. Tingsryds Kommunföretag AB, protokoll 

§ 30 Affärsplan TUFAB 

2017/379 099 9. Tingsryds Kommunföretag AB, protokoll 

§ 31 Affärsplan Tingsrydsbostäder AB 

Justerare I Otdragsbestyrkande 

1/\,, 4(/ 
! } 
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2017/379 099 

Justerare 

§ 140 forts. 

10. Tingsryds Kommunföretag AB, protokoll 

§ 36 Val av representant för TIKAB till rekryteringen av VD till 

Tingsrydsbostäder AB 

I Otdragsbestyrkande 
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2017/345 003 

2017/409 160 

Justerare 

I ~ 
h I 
~ \J ö 

§ 141 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 

nedanstående verkställda remisser: 

Centerpartiet, Anna Johansson 
Skrivelse, 

Framtida.finansieringar av goda ideer, friskvård och hälsa 

Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 

senast 2017-11-08 

Tingsryds Civilförsvarsförening, 

Ansökan om kommunalt anslag för verksamhetsåret 2017 

Översänd till säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren för yttrande 

I Utdrags bestyrkande 

4 (16) 
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2017/279 002 

2017/207 002 

2017 /207 002 

2017/131 002 

2017/405 750 

Justerare 

§ 142 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 

delegations beslut: 

Ärende 

Attestlista 2017 
Kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen 

Antagande av leverantör 
Hyrbilar och arbetsfordon med "lätta" 

lastbilsegenskaper 
Ingen kvalificerat anbud inkom 

Avtal 
Kommuninformation 
Human Marketing Europe AB 

Antagande av leverantör 
Pensionsadministration 
Livförsäkringsbolaget Skandia 

Avtal 
HVB-hem för ensamkommande pojkar 

14-17 år 
Attendo Individ och familj AB 

I 

.1 Utdrags bestyrkande 

Delegat 

Daniel Gustafsson 

Mikael J eansson 

Mikael Jeansson 

Laila Jeppsson 

Katarina Carlzon 
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usterare 

§ 143 

Yttrande över översiktsplan Ronneby kommun 
Dnr 2017/289 212 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande: 

Yttrande 

Tingsryds kommun tittar framförallt på hur översiktsplanen påverkar de 

mellankommunala intressena. Det framgår inte att det skulle finnas några 

motstridiga intressekonflikter mellan Tingsryds kommuns översiktsplan och 

förslaget till Ronneby kommun översiktsplan. 

I förslaget till översiktsplanen anges att många planeringsfrågor berör 

områden som sträcker sig över kommungränsen. Detta leder till ett behov av 

kommunal samordning och samarbete. Ronneby kommun ställer sig positiv 

till att medverka aktivt i mellankommunala samarbeten. Vidare anges att en 

sammanhängande grönstruktur är en förutsättning för att bevara och öka den 

biologiska mångfalden. För att upprätthålla ett robust ekosystem som kan 

anpassa sig till förändringar utan att dess funktioner försämras krävs stråk 

och korridorer som ger arter möjlighet att sprida sig. Dessutom erbjuder en 

sammanhängande grönstruktur höga värden för rekreation och friluftslivet. 

Det är viktigt att se hur grönstrukturen fortsätter över kommungränserna. 

Tingsryds kommun anser att det är positivt att Ronneby kommun lyfter 

samarbete beträffande en sammanhängande grönstruktur. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljö- och byggnadschefen, 2017-06-07 

Förslag till översiktsplan Ronneby kommun 

Exp: 
Ronneby kommun, miljö- och byggförval tningen /P11 
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Justerare 

§ 144 

Öppettider medborgarkontoret 
Dnr 2017/401 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen 

att det behövs en fördjupad utredning gällande hög tillgänglighet för 

medborgaren och säkerhet för personalen. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Medborgarkontorets öppettider är för närvarande 8-1 7 alla vardagar. Dörren 

öppnar 07.45 för att besökare som har möte kl. 8 ska slippa vänta utomhus, 

särskilt vintertid. 
Öppettiderna har beslutats utifrån bästa möjliga service till medborgarna. En 

viktig utgångspunkt har varit möjligheten att komma i kontakt med IFO. 

Förslag 
Medborgarkontorets öppettider föreslås ändras enligt följ ande: 

07.30 Dörr och växel öppnar 

16.00 Dörr låses 
16.30 Växel stänger 
Fredagar och dag före helgdag stänger växeln kl. 16.00 

Grund för förslag 

• IFO's rutiner för jourberedskap har förändrats 

• Samtalsstatistiken visar hög belastning morgon/förmiddag, mycket låg 

belastning sen eftermiddag, både vad avser samtal och besök 

• Enklare att bemanna MBK ur ett säkerhetsperspektiv 

Konsekvenser 

• Hög bemanning vid hög belastning ökar servicegraden externt och 

internt 
• Låg bemanning vid låg belastning möjliggörs när dörren låses tidigare 

Genomförande och tidplan 

Nya öppettider föreslås införas så snart som möjligt, dock senast från ljuli. 

Information internt och till allmänhet planeras i samråd med 

informationsenheten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-05-29 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 144 forts. Dnr2017/401 101 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar återremiss med motiveringen att det behövs en 

fördjupad utredning gällande hög tillgänglighet för medborgaren och 

säkerhet för personalen. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

Exp: 
Kommunchefen I 
Kanslichefen o\1/ 

I Otdragabestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-12 

Justerare 

~/ 
\) 

§ 145 

Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond för 

barn och unga 
Dnr2017/407 750 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer rutinen "Riktlinje för Tingsryds kommuns 

sociala investerings/ond för barn och unga". 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 133 (Dnr 2016/ 119 041) om 

inrättandet av en social investeringsfond för förebyggande arbete inom 

området barn och unga från och med budget 2017. I samma beslut gavs 

kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta och fastställa rutiner för hantering, 

beslut och utvärdering av denna fond. 

En social investeringsfond handlar om att investera i människor och i 

framtiden. Insatserna som genomförs via den sociala investeringsfonden ska 

bygga på långsiktighet och vara verksamhets- och budgetöverskridande. Det 

ska också stimulera till att tänka annorlunda samt att utveckla nya arbetssätt 

och metoder. Genom att satsa resurser i ett förebyggande'arbete på 

identifierade målgrupper kan man på sikt göra mänskliga vinster och 

undvika kostnader för mer omfattande insatser. 

Insatserna som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska 

ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga 

som bor i Tingsryd. Investeringen och insatserna ska bidra till tvärsektoriellt 

arbete och minst två kommunala nämnder måste ansökan och medverka. 

Samverkan kan och bör utöver detta omfatta även andra aktörer. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond för barn och unga 

Kommunfullmäktige§ 133, 2016-06-20, Hållbar ekonomi 6.4 

Förebyggande arbete barn och unga Dnr 2014/119 041 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-05-19 

I UtdragsbeSfyrkande 
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Justerare 

§ 146 

Samtal med Svenskt Näringsliv om företagsklimat 

Dm 2017/375 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Jonny Rönn.fjord, biträdande regionchef i Kalmar och Kronobergs län för 

Svenskt Näringsliv, besöker arbetsutskottet för samtal om företagsklimat 

och aktuellt resultat utifrån en årlig enkät. Tingsryds kommuns resultat har 

försämrats sedan föregående år. 

Jonny Rönn.fjord lyfter tillsammans med arbetsutskottet upp viktiga frågor 

som kommunens förmåga till dialog, god information och attityder till 

företagande, men även mer konkreta sakfrågor som upphandlingar och 

förekomst av servicegarantier. Det är viktigt att politiker anger en strategi, 

arbetar långsiktigt och avsätter resurser till de mål som sätts, enligt Svenskt 

Näringsliv. Politiker och tjänstemän behöver "kroka arm" i arbetet för ett 

förbättrat företags- och näringslivsklimat. Näringslivsutvecklare med 

mandat lyfts också fram som en viktig fråga. 

Beslutsunderlag 

Företagsklimat 2017, Svenskt Näringsliv 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschefen 

I Otdragsbestydiande 
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Justerare · 

§ 147 

Deltagande i Trygghetsmätning 
Dnr 2017/402 114 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tingsryds kommun 

deltar i trygghetsmätning 2017. 

2. Kostnaden 9 300 kr tas :från kontot för kansliadministration och 

konteras under verksamhet 26300 Miljö, hälsa, hållbarhet ej 

Myndighets styrd. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har via Polisen fått en förfrågan om deltagande i 

trygghetsmätningen som ska utföras under hösten 2017. Deltagandet innebär 

att kommunen delfinansierar mätningen tillsammans med Polisen. För 

kommunens del beräknas kostnaden till 9 300 kr. 

Tingsryds kommun har deltagit i tidigare mätningar och har sett mätningen 

som ett värdefullt underlag för brottsförebyggande rådets arbete med 

framför allt prioriteringar. Att ha resultat från mätningar från flera år gör att 

man kan se tendenser och variationer i hur medborgarna upplever 

tryggheten i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnaren, 2017-05-30 

Exp: 
Säkerhetssamordnaren 
Ekonon:tia vdelningen la vi/ 

I 

Uttlragsbestyrkande 

J1, / 
J'Qo 
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Justerare 
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§ 148 

Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg 
Dnr 2017/403 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB 

Kronoberg ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 V oB 

Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning 

2016 samt frågan om ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunernas 

fullmäktigeförsamlingar. 

Besluts underlag 

Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg samt förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse 
Skrivelse från kommunsekreteraren, 2017-06-08 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

4( 

§ 149 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets 

ledamöter deltar i näringslivs galan 2017. 

2. Deltagaravgiften betalas av kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Fråga kommer upp om deltagande i näringslivs gala 2017. 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottets ledamöter 

I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 150 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2017/10 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Fortsatta samtal sker med berörda politikerkollegor i TEAB och 

kommunstyrelsen gällande ansvar hos respektive part för att möta 

förhöjd ambitionsnivå i regeringens nya bredbandsstrategi. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen konstaterar att regeringens förhöjda ambitionsnivå i 

bredbandsstrategin också påverkar kommunens arbete. 

Regeringen anger i sin bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025": 

Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar 

förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och 

innovativ produktion. På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av 

alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 

redan år 2020. 

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; 

tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster 

av god kvalitet - där ledordet är "användning utan upplevd begränsning". 

Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner 

sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 

Gbitls i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till 

minst 100 Mbit/s, och 0, 1 procent bör ha tillgång till minst 3 0 Mbit/s senast 

år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila 

tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023. 

Tingsryds Energi AB (TEAB) har ett ansvar att verkställa kommunens 

bredbandsstrategi och kommunstyrelsen har ett ansvar för stöd till 

bredbandsföreningar. Kommunchefen och arbetsutskottet samtalar om hur 

förhöjda ambitioner från regeringen bör påverka TEAB:s och 

kommunstyrelsens ansvarstagande. 

Information ges från utvecklingschefen och kommunstyrelsens ordförande 

om att ett nytt sponsoravtal kommer att tecknas med Tingsryds AIF. 

Förslag på revidering vad gäller sponsring och bidrag kommer att läggas 

fram under året i enlighet med beslut i hållbar ekonomi. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

~ 

Forts. § 150 Dnr2017/10 101 

Vidare informerar utvecklingschefen om att den spelfilm i Tingsrydsmiljö 

som kommer att lanseras under hösten kommer att uppmärksammas av 

kommunen (Becker - kungen av Tingsryd). Tanken är att filmen ska 

förhandsvisas för vissa förtroendevalda och tjänstemän samt särskilt 

inbjudna. Ett samtal kan hållas om livsvillkoren i en bygd som Tingsryd. 

Beslutsunderlag 

Regeringens bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025" 

Beslutet skickas till 
Arbetsutskottets ledamöter 
Ledamöter i Tingsryds Energi AB 

\°!dragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 151 

Uppdrag om kontakt gällande stiftelseavveckling 
Dnr 2017/457 001 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att 

undersöka samarbete med andra kommuner gällande 

stiftelseavveckling, genom att ta kontakt med berörda kommuner. 

2. Samverkan sker med två ledamöter ur arbetsutskottet, varav en från 

oppositionen. 

Beskrivning av ärendet 

Statssekreterare Alf Karlsson besökte förra veckan kommunstyrelsens 

arbetsutskott för samtal om bland annat bostäder och bredband. 

Arbetsutskottet återkopplar till detta möte under dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I Otdragsbestyrkande 


