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Justerare 

§ 152 

Besök från Tingsryds Handel 
Dnr2017/482 804 

Komrnunstyt·clsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot infonnationen. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Tingsryds Handels styrelse besöker arbetsutskottet för 
samtal om hm olika aktörer kan atbeta för en ökad handel i Tingsryd. De 
som medverkar från styrelsen är Christina Bengtsson, Jörgen Johansen, 
Helena Löwenstiema och Jonas Söderberg. 

Punkter som tas upp är: 

Frågor om kommunens vision för handel 
Vikten av arrangemang för att locka kunder till Tingsryd 
Levande torg 
Personlig service som konkmTensmedel 
Kommunal information till aktörer i samverkansärenden 
Parkering som ligger nära butiker 
Näthandel som konkurrenter till lokala butiker 
Inflyttning och attraktivitet i de olika orterna, på kort och lång sikt 
Priser på bostäder 
Kommunens bygglovshantering 
Ansökan om bidrag till aktiviteter 
Öppenhet för entreprenät·er som står för volymhandel 
Stöd till företagate i generationsväxling 
Näringsidkares samarbete med utvecklingsavdelningen och de 
näringslivsutvecklare som nyligen anställts 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Utvecklingschefen 
Tingsryd Handel 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

l.;l'• I· I 

§ 153 

Statistik 
Dnr2017/33 013 

Kommunstyrelsens m·betsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokolls bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för juni månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-64 år 
och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 
2017-07-13 redovisas för arbetsutskottet. 

Besluts underlag 

Statistik för juni gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för 
Tingsrydsbostäder 2017-07-13. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 154 

Motion om bättre politisk styrning av lokalförsörjning i 
Tingsryds kommun 
Dnr2017/ 178 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Lokalförsö1jningsgruppen redogör regelbundet var tredje månad för 
KSAU vilka ärenden som är aktuella gällande lokaler (sker i 
februari, maj, september; november). 

2. I lokalfrågor av större omfattning och som kan bedömas ha 
principiell betydelse samråder lokalförsö1jningsgruppen med KSAU. 

Sammanfattning 

Centerpattiet har inkommit med en motion om bättre styrning av 
lokalförsö1jningen. Centerpruiiet anser att möjligheterna från politiskt håll 
att påverka lokalförsötjningen i dag är för omständlig. Man anser vidare att 
det tar för lång tid för politiken att få igenom en politisk viljeyttring, även 
när det råder politisk enighet, gällande användning av t.ex. vakanta lokaler i 
kommunen. 

Bcsl<rivning av ärendet 

En lokalförsörjningsstrategi upprättades i kommunfullmäktige § I 48, 2015-
09-28. Denna strategi är vägledande för hur frågor kopplade till kommunens 
lokalutt1yttjande skall hantetas. Vidare ståt det i riktlinjema för 
lokalförsörjning att denna är en tvärsektoriell kommunövergripande fråga 
som berör verksamheter och bolag. Kommunledningen ansvarar för att 
bedöma vad som är gemensam kommunnytta och begreppet kan därmed 
aldrig tolkas till fördel för enskilda verksamheter. I riktlinjerna framkommer 
det vidare att den centrala chefsgruppen (CCG) ansvarar för att den av 
kommunfullmäktige fastställda lokalförsföjningsstrategin verkställs. Den 
centrala chefsgruppen är därmed kommunens beställare i 
lokalförsörjningsfrågor. 

I samband med vissa strategiska beslut som varit av mer "politisk" karaktär 
gällande utnyttjande av lokaler, har frågan dykt upp inom politiken om 
bristande insyn och möjlighet till påverkan. Erfare1iheten är att det endast 
varit ett fåtal tillfällen av ovanstående karaktär, När frågor av denna art 
uppkommer är det den centrala chefsgruppens ansvar att informera 
kommunala beslutsfattare i frågeställningarna. Ett sätt fu• att skapa en 
struktur för hur inf mmationen förs vidare till politiken. Ett lämpligt forum i 
detta sammanhang får beredning av beslut är KSAU. KSAU kan därmed ta 

I Otdragsbestydiande 
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Justerare 

§154forts. Dnr2017/178 216 

ställning till förslag eller ge styrdirektiv till ett optimalt utnyttjande av 
kornmunens lokaler. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom den politiska majoriteten 

Beslutsunderlag 

I. Motion om bättre politisk styrning av lokalförsäljning i Tingsryds 
kommun 

2. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-06-13 

Förslag till beslut på sammantt·ädet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar 

I lokalfrågor av stöne omfattning och som kan bedömas ha principiell 
betydelse samråder lokalförsö1jningsgruppen med KSAU. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

I Utdl'agsbestyrkande 
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)usterare 

l-

§ 155 

Motion - stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro över 
Mörrumsån i Ryd 
Dnr 2017/61 814 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet överlätm1ar ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Centerpartiet om att Tingsryds kommun ska 
projektera för en fristående gångbro längs väg 648 över MöiTUmsån. 
Tekniska avdelningen har infonnerat samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-
21, Dm 2017-0096-311 § 26 att Region Kronoberg hat strutat upp ett 
projekt kallat "Cykla i gröna Kronoberg" där bro över Mö1rnmsån kommer 
att finnas med som ett projekt i länstranspottplanen för 2018-2029. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (SBN § 83/2017): 

1, Samhällsbyggnadsnämnden notetar att den bro som avses i motionen 
redan är listad med prioritet l i Region Kronoberg cykelvägsprojekt 
"Cykla i gröna Kronoberg", ett ärende nämnden fick infonnation om i 
SBN § 26 2017-02-21. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en inriktning där den föreslagna 
bron över Mörrumsån inte endast ska vara en gångbro, utan att cykling 
också ska vara tillåten. 

3, Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen påskyndar 
arbetet med att ta fram avsiktsförklaring med Trafikverket. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen i samråd med 
Trafik.verket tar fram ett budgetförslag. 

Beskt'ivning av ärendet 

Förslaget i motionen är att kommunen projekterat· en fristående gångbl'o 
över Mörrumsån i anslutning och längs med befintlig väg 648, för det 
rörliga friluftslivet för att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet gångstråk 
och att Tingsryds kommun projekterar denna fristående gångbro. 

Motionen nämner inget om cykling som är en starkt ökande motions- och 
friluftsaktivitet. Cyklister blir då förhindrade att använda gångbron utan blir 

f01tsatt hänvisade till att färdas längs väg 648 över broarna söder om Ryd. 

I Otdragsbescyrkande 
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Justerare 

§ 155 forts Dm2017/61 814 

Tekniska avdelningen förslår därför att en bro både för gående och cyklister 
projekteras och byggs dels för det rörliga friluftslivet som nämns i 
motionen, tnen framförallt för skolbarn och boende söder om broarna som 
då på ett trafiksäkert sätt kan komma till Ryd. Det ligger inte på kommunen 
att bekosta och projektera nya broar längs statliga vägar, men Region 
Kronoberg hru· stru.1:at upp ett projekt kallat "Cykla i gröna Kronoberg" se 
nedan. 

Region Ktonoberg arbetar med ett första strategiskt dokument som handlar 
om cykel kallad ''Cykla i gröna Kronoberg". Dokumentet lägger en grund 
för iiu:iktning när det gäller att utveckla cykelvägarna i regionen och ska 
vara med i ny länstransportplan för 2018-2029. Tre grundläggande principer 
har tagits fram och de är: prioriterings, finansierings- och 
utbyggnadsprincip. 

Priorileringsprincip innehåller bland annat trafiksäkerhet, antal boende i 
cykelvägens närhet, kommunernas utvecklingsplaner gällande bland annat 
boende samt felande länkar av stråk. 

Regionen föreslår enjlnansi eringsprincip för cykelvägru.· i tätorter och för 
cykelvägar till tätmier som används av de flesta andra län, vilket innebär att 
kostnaden för cykelvägsutbyggnaden delas med 50 % från 
länstransportplanen och kommunen 50 %. Särskilda finansieringslösningar 
kan bli aktuella för stöll'e projekt där upp till 75 % finansieras via 
länstransportplanen. 

Utbyggnadsprincipen som är framtagen för att stödja genomförandet av 
cykelvägarna som har prioriterats i "Cykla i gröna Kronoberg" beståt av 
fyra moment. Åtgätdsvalstudie (Å VS), avsiktsförklaring, avtal och 
utbyggnad. Bedömningen är att Å VS enligt nedan objekt är genomförd. 
A vsiktsförklaring upprättas mellan kommunen och Trafikverket och blir 
staiien för att påbörja handlingar för projektering, tillstånd, finansieringens 
fördelning med mera. A vsiktsförklaringen bör ha en framförhållning av 3-5 
år till byggstart. Avtal upprättas mellan kommun och Trafikvel'ket och ska 
innehålla genomförande och finansiering och slutligen utbyggnaden. 

Kommunema har undet· hösten 2016 lämnat in önskemål och prioriteringar 
om framtida byggnation av cykelvägar i respektive kommun till regionen. 
129 stycken önskemål ombyggnation inkom från kommunerna inkluderat 
både på komnmnala och statliga vägar. Fokus läggs på de regionala 
cykelvägarna där staten är väghållare, i respektive kommun. 

Regionen har valt att gå vidare med 31 stycken objekt för en djupare analys 
som man har prioriterat frän 1-3. Tingsryds kommun fick med 3 stycken 
objekt. 

utctragsoestyrt<anae 
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Justerare 
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§ 155 forts Dnr2017/61 814 

Asfaltering av gamla banvallen mellan Tingsryd och Konga längd cirka 8 
km med prioritering 2. Lv 784 genom Konga från Blomstervägen till 
Idrottsplatsen längd cirka 1400 m. Lv 648 Ryd, Idekulla-passage över 
Mörmmsån längd cirka 250 m och med prioritedng 1, 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-02-21 Dnr 2017-0096-3 l l § 26 
erhållit information angående ovan prioriteringar och byggnation av utvalda 
cykelvägar i Kronoberg och Tingsryds kommun, samt vilka utvalda objekt 
Region Kronoberg vill göra en djupare analys av. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämnden § 83, 2017-05-22 
2, Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 

2017-04-19. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden§ 26, 2017-02-21, Information angående 

ombyggnad av busshållplatser och byggnation av utvalda cykel vägar i 
Kronoberg. 

4. Motion från Centerpaiiiet angående stärk friluftslivet genom att bygga 
en gångbro över Mörrumsån i Ryd, 2017-03-15, 

I Utdragsbe.styrkande 
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§ 156 

Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds 
kommun 
Dm 20 l 7 /340 020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Komm1mstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att inte genomföra en fördjupad utredning om införande av 6 
timmars arbetsdag på grund av Tingsryds kommuns ekonomi. 

2. Ärendet lämnas i övrigt över till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande införande av 6 timmars 
arbetsdag. Partiet önskar att kommunen inför det under en försöksperiod på 
två åt och undei· den tiden följer sjuktal, uppsägningar samt de anställdas 
tiivsel och välmående. Om det fäller väl ut så önskar Vänsterpartiet att 
reformen genomförs fullt ut. 

Tingsryds kommun har ca 1 200 anställda och en personalkostnad på ca 550 
mkr/år. 

Det pågår många projekt runt om i landet, bl.a. Skellefteå på 
Städavdelningen där 40 personal är anställda och det har inneburit man varit 
tvungen att nyrekrytera sju nya medarbetare, något fä11·e sjukskrivningar har 
man tätt och tre mkr ökad kostnad. Jämfört med bl.a. projektet i Skellefteå 
så skulle Tingsryds kommuns kostnader ligga på 90 mkr, 

Kommunchefen föreslår: 

I. Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra en fördjupad 
utredning om införande av 6 timmars arbetsdag på grund av 
Tingstyds kommuns ekonomi. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen 
är besvarad med hänvisning till ovanstående beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet om införande av 6 timmars arbetsdag i 

Tingsryds kommun Dm 2017 /340 
2. Skrivelse från kommunchefen, 2017-06-26 

I Utdragsbesty,kande 
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Justerare 

§ 157 

Åtgärder för budget i balans kommunstyrelsen 
Dnr 2017/390 101 

Kommunstyrelsens at·bctsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyeelsen fastställer åtgärder för att undvika underskott i 2017 års 
budget enligt protokollsbilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

I delåtsrnpport 1 :2017 redovisade kommunstyrelsen en underskottsprognos 
på -900 tkr för budgetåret 2017, Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning måste kommunstyrelsen därför fatta beslut om åtgärder för att 
undvika underskott vid årets slut. Sådant beslut ska enligt riktlinjerna fattas 
senast vid det andra ordinarie sammanträdet efter det att tmderskottsprognos 
presenterats. 

Delårsrapporten presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-05 § 96 och i 
samband med detta beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i 
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti ta fram förslag till 
åtgärder för att undvika underskott mot budgeten vid åt'ets slut. 

Prognosen för de olika avdelningama på kommunledningsförvaltningen 
redovisas i tabell som biläggs till protokollet. 

Som framgår i tabellen redovisas underskottsprognos för kansliavdelningen 
(-170 tkr) och avdelningen för arbete och lärande (-1 800 tk.1t medan övriga 
avdelningar redovisar överskottsprognoser. 
För kansliavdelningen är underskottet i första hand hänförbmt till 
överförmyndarverksamheten och för avdelningen för arbete och lärande är 
det individ- och familjeomsorgen som uppvisar underskottsprognos. 

Föreslås att åtgärder vidtas för kansliavdelningen (170 tkr) och avdelningen 
för arbete och lärande (730 tkr) enligt bilaga 1, 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport I :2017, 2017-06-05 
2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-03 

I Otifrag•bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 158 

Åtgärder för budget i balans samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2017/329 042 

Kommunstyrelsens al'betsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Kommunstyrelsen tar emot informationen om åtgärder från 
samhällsbyggnadsnämnden. 
2. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för befarat 
underskott i 2017 års budget avslås med hänvisning till fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning. 
3, Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas att lyfta ärende om 
överlåtelse av fastigheten Lindegården i Linneryd som ett eget ärende och 
då ta ställning till om fortsatt dialog om överlåtelsen ska föras med 
Tingsrydsbostäder AB eller om ärendet ska återföras till 
kommunfullmäktige för ställningstagande om fullmäktiges beslut om 
överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
visade efter mars månad ett underskott mot budgeten på -2,0 mkr. I 
delårsrappo1ien som upprättades efter april månads utgång justerades 
prognosen till drygt-1,9 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden har i 
sammanträde 2017-05-22 hanterat frågan om åtgärder for att undvika 
underskott vid årets slut. Nämndens beslut blev att dels ge uppdrag till 
miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag för höjd taxa gällande 
planverksamheten och dels att begära kompensation från kommunstyrelsen 
avseende lmderskott för fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels tillämpningen av fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning och dels samhällsbyggnadsnämndens 
begäran om extra budgetmedel. 

Kommunstyrelsen bör även överväga hur den fortsatta ärendegången 
avseende fastigheten Lindegården i Linneryd ska se ut 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet: 

2017-04-19 
Samhällsbyggnadsnämnden fåt' information om ekonomisk uppföljning som 
visar en prognos på budgetunderskott om -2,0 mkr för 2017, Nämnden ger 
miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 158 forts. Dnr 2017/329 042 

uppdrag att föreslå åtgärder för att påverka det prognostiserade underskottet. 
Förslaget ska presenteras för nämnden 2017-05-22. 

2017-05-22 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlar delårsrapport 1 :2017, varvid 
prngnosenjusterats till -1,947 mkl'. Nämnden beslutar i samma ärende att 
uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag för taxa 
gällande planverksamheten, som kan motsvara den budgeterade 
intäktssidan. 

Nämnden behandlar åtgärder för tekniska avdelningens underskott för den 
skattefinansierade verksamheten i eget ärende. Tekniska chefen har 
presenterat följande olika beslutsaltemativ för nämnden: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden kompenserar hela prognostiserade 
underskottet genom att inte använda vinterväghållningspengar på enskilda 
vägar eller gator för annat än vinterväghållning, 
2. Samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet av fullmäktige sälja 
Lindegården på öppna marknaden. 
3. Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden för det 
underskott på 1,8 mkl' som uppstår på gmnd av att Tingsrydsbostäder inte 
tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Nämndens beslut i ärendet blir: "Samhällsbyggnadsnämnden ser att 
kommunstyre Isen kompenserar 
samhällsbyggnadsnämnden för det underskott som uppstår på grund av att 
Tingstydsbostäder inte tar över fastigheten Lindegårde11 i Litmeryd". 

2017-06-20 
Ekonomisk rappmt efter maj månads utgång presenteras för nämnden. 
Totalprognosen har justerats till -1,866 rnlu. Nämnden beslutar att 
mål tidschefen ska redogöra för underskottet i måltidsverksamheten 
på nämndens sammanträde 2017-09-19 samt att redogörelsen ska innehålla 
en handlingsplan för att komma i balans. 

Fullmäktiges riktli1~et för budget och redovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-10-26 § 165 nya riktlinjer för budget och 
redovisning som ersatte tidigare gällande budget- och 
redovisningsreglemente från år 2000, Riktlinjerna har arbetats 
fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland 
annat till att fchtydliga budgetansvaret och stärka budgetföljsamheten i 
organisationen. Att tilldelade budgetramar hålls ses i riktlinjerna som en 
viktig faktor för bra verksamhetsstyrning och god ekonomisk hushållning. 

1 riktlinjerna har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: 

I Utdrngsbestyrkande 
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Justerare 

I 
L--

§ 158 forts. Dnr 2017 /329 042 

- Nänu1den ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de budgetramai', mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
- Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag och mål och riktlinjer. 

- Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina 
befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikelser mot budget eller 
verksamhetsmål prognostiseras. 

- Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade 
budgetramar ska respekteras. 

- Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden 
får inte översla·ida sin totala driftbudget, utan 
har att dessförim1an noggtant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänlmingar och/eller ökade 
intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om 
detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan 
uppnås. 

I ett särskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har bland annat följande 
fastställts: 

- I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prngnostiserat underskott 
mot budgeten ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till 
åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till 
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten, 

- Nämnden ska fatta beslut om åtgärder senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för 
nämnden. Beslutet ska, om möjligt1 vara så utformat att nämnden senast till 
utgången av innevatande år når en överensstämmelse med budgeten. 
Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom, 

- Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. 
Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade 
skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka standarden, 
dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och 
måste fmtsätta att bedriva verksamheten även om budgetanslaget inte räcker 
till. 1 sådant fa1l ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelsen som 
har att redovisa förhållandet till fullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan 
rapport ska prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i 
nämndens övriga verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till 
kommunstyi·elsen. 

,/L,, 
i,,11 

lj 

I Otdl'agsbestyrkande 
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usterare 

§ 158 forts. Dm 2017/329 042 

För mer infotmation om kommunstyrelsens ansvar och uppdrag samt tabell 
över samhällsbyggnadsnämndens underskottsprognos hänvisas till 
ekonomichefens skrivelse. 

Beslut angående fastigheten Lindegården i Linneryd 

Som en del i arbetet med Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 
2016-04-25 §79 att äldreboendet Lindegården skulle avvecklas. 
Avvecklingen verkställdes 2016-09-30, då socialförvaltningen lämnade 
lokalerna avseende det särskilda boendet. 

I samband med beslutet om avvecklingen beslutade kommunfullmäktige 
även att: 
i'Fullmäktige överlåter Lindegården till Tingsrydsbostäder AB i syfte att 
omvandla fastigheten till bostäder m.m. for uthyrning till de behov som 
föreligger". I egenskap av ansvarig för kommunens fastigheter har 
samhällsbyggnadsnänmden och -förvaltningen hanterat verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-31 §8 att erbjuda 
Tingsrydsbostäder AB att överta fastigheten Linneryd 5:54 (Lindegården) 
för det bokförda värdet som 2016-12-31 uppgick till l 024 525 kr. 
Styrelsen i Tingsrydsbostäder beslutade under våren att inte överta 
fastigheten enligt de villkor som erbjudits. 

Överväganden och slutsatser 

Tillämpning av fit!lmäktiges riktlinjer för budget och redovisning samt 
samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för underskott 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning medge1· ej tilläggsanslag 
för uppkomna underskott under löpande budgetår. Kommunstyrelsen bör 
därför avslå nämndens begäran om kompensation får underskottet. 
Riktlinjerna lägger stor vikt vid ett tydligt och långtgående budgetansvar 
med skyldighet att på alla nivåer vidta åtgärder om negativa avvikelser 
prognostiseras för ekonomi eller verksamhetsmåL 

Det kan också konstateras att något utrymme för en sådan kompensation 
inte finns tillgängligt för kommunstyrelsen i 2017 års budget. 

I sammanhanget kan också konstateras att fullmäktige, som en del av 
Hållbar ekonomi, har beslutat att samhällsbyggnadsnämnden har det fulla 
ekonomiska ansvaret för lediga lokaler, då den tidigare gällande 
budgetkompensationen för detta togs bort. Syftet med beslutet var att ge 
ökade incitament till snabba och kostnadseffektiva åtgärder för kommunens 
lediga lokaler. 
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Justerare 

§ 158 forts. Dnr 2017 /329 042 

Samhällsbyggnadsnämnden bör således hantera sin underskottsprognos med 
andra åtgärder än kompensation frårt kommunstyrelsen, t ex genom något av 
de alternativ som presenterats för nämnden, eller genom andra åtgärder eller 
nyttjande av befintligt eget kapital. 

Fortsatt ärendegång avseende fastigheten Lindegården i Linneryd 

Fullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheten fattades i april månad 
2016 och har ännu ej verkställts, då Tingsrydsbostäder AB beslutat att inte 
överta fastigheten enligt de villkor som erbjudits av 
samhällsbyggnadsnämnden. Det ät angeläget att ärendet kommer vidate i 
beslutshanteringen, bland aimat eftersom fastigheten genererar löpande 
kostnader och underskott så länge nya beslut ej fattas eller verkställande 
kunnatske. 

En möjlighet till fortsatt hantering torde vara att samhällsbyggnadsnämnden 
lyfter ärendet i eget ärende skiljt från underskottsärendet. Nämnden kan då 
antingen välja att föra fortsatt dialog med Tingsrydsbostäder AB angående 
villkoren eller att återföra ärendet till kommunfullmäktige, Vid det 
sistnämnda alternativet bör framföras att fullmäktiges beslut inte kunnat 
verkställas samt orsaker till detta och vilka andra alternativ som finns. 
Fullmäktige har då att ta ställning om beslutet om överlåtelse ska bibehållas 
eller ändras. 

Beslutsundet'lag 

1. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-02 
2. Samhällsbyggnadsnämnden§ 98, 2017-05-22, Åtgärdsplan för en 

budget i balans 
3. Kommunfullmäktige § 165, 2015-10-26, Riktlinjer för budget och 

redovisning 
4. Samhällsbyggnadsnämnden § 97, 2017-05-22) Delårsrapp01t l 
5. Samhällsbyggnadsnämnden § 71 i 2017-04-19 Ekonomisk rapp01t får 

mars 2017 
6. Samhällsbyggnadsnämnden§ lll, 2017-06-20 
7. Samhällsbyggnadsnämnden § 8, 2017-01-31, Lindegården, Lim1eryd 

5:54 
8. Kommunfullmäktige§ 79, 2016-04-25, Hållbat· ekonomi 1.3 

Äklreomsol'g 

I Otdrogsbestyrkande 
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,Juste rare 

§ 159 

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om budgetmedel för 
sjögullsprojekt 
Dm 2017 /446 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott åten·emitterar ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av budget m.m. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden hari beslut 2017-05-22 §85 äskat 
tidigareläggande av pengar för att driva sjögullsprojektet enligt följande: 
2017 700 000 kr 
2018 250 000 kr 
2019 250 000 kr 

Vid upprättandet av 2017 års budget reserverades utrymme om 400 tkr för 
sjögullsprojektet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. Inget beslut har 
ännu dock fattats om användningen av dessa medel. 

I samhällsbyggnadsnämndens beslut om äskande av pengar salmas uppgift 
om bruttobudget för projektet fördelat över tre åren, Det saknas också 
uppgift om hur projektmedel från Länsstyrelsen ska rekvireras. 
Föreslås att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
komplettering av budget m.m. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämnden§ 85, 2017-05-22 
2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-02 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

I Dtifragsbestyrkande 
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,.Justerare 

§ 160 

Ansökan om budgetanslag från central projektpott 
Dnr 2017/500 095 

Kommunstyrelsens a1·betsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunens medverkan i 
hälsopromotionsprojektet Bryta Trenden. 

2. Halva med:finansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala projektpotten. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen ansöker om budgetanslag ur ko1mnunstyrelsens 
centrala ptojektpott. Ansökan avser medfinansiering i projektet Bryta 
Trenden. 

Älmhults kommun har tillsammans med Osby kommun och Tingsryds 
kommun ansökt om medel från ESF-fonden för ett projekt avseende 
minskad ohälsa i arbetslivet. Projektet har godkänts av ESF-fonden och total 
finansiering av projektet uppgår till 13 mkr. Tingsryds kommuns 
finansiering i projektet uppgåt till 150 tkl' i kontant medfinansiedng samt 
lönekostnader för deltagare på ca 250 tkr. 

Tkr 
Kontant 
Lönekostnader 
Summa 

2017 2018 
50 

150 
200 

2019 
50 

100 
150 

2020 
50 

50 

Totalt 
150 
250 
400 

Baserat på fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 137 (hållbar ekonomi) har 
nämnderna avsatt 0,05% av budgetramen i en projektpott i 2017 års budget. 
Motsvarande belopp har också avsatts i en central budgetpott (33 7 tkr). I 
2018 års budget ska projektpotten hos nämnderna uppgå till 0,1 % av 
budgetramen och i budget 2019 till 0,2%. Den centrala prnjektpotten ska 
användas för att växla upp nämndemas ansökningar med 100%. 

Föreslås att halva medfinansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala 
projektpotten. Resterande del finansieras ur projektpotter hos deltagande 
nämnder. 

Besluts underlag 

l. Skrivelse från personalchefen, 2017 ~07-18 
2. Information om ESF-projektet "Bryta trenden1

) 

I Utdragsbestyrkande 
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,Justerare 

§ 161 

Förslag till överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg 
Dnr 2017/501 160 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ny överenskommelse för 
Krissamverkan Kronoberg 

2. Kommunstyrelsens ordförande unde1tecknar överenskommelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsens beredskapsdirektör Max Hector har 2017-06-27 sänt över 
förslag till ny överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg 
2. Följebrev till ovan nämnt förslag 
3, Skrivelse från kommunsekreteraren, 2017-08-01 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

J,/ 
l 

§ 162 

Nya öppettider i Medborgarkontoret 
Dnr 2017/401 001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att öppettiderna i 
Medborgarkontoret ändras i enlighet med protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Medborgarkontoret är öppet 08.00~ 17 .00 alla vardagar. DöiTen öppnar 

07.45. En viktig utgångspunkt för nuvarande öppettider har varit 

möjligheten att via växeln komma i kontakt tned JFO. 

Förslag 
07.30 Dörr och växel öppnar 
16.00 Dön- låses. 
16.30 Växel stänger 
Fredagar och dag före helgdag stänger medborgarkontoret kl. 16.00 

Gtund förfors/ag 
• IFO's rutiner för jomberedskap bar förändrats med konsekvensen att 

växeln inte längre behöver vara öppen till 17 ,00 

• Samtalsstatistiken visar hög belastning morgon/förmiddag och låg till 
mycket låg belastning sen eftenniddag 

• Ytterst få besökare/allmänhet efterfrågar medborgarkontorets tjänster 

efter kl. 16.00 

• Besök efter kl. 16.00 är i huvudsak bokade och tas emot av ansvarig föt 
besöket 

• Ur ett säkerhetsperspektiv blir bemanningen mer kostnadseffektiv 

• Omvärldsbevakning visar att förslaget stämmer väl överens med 
öppettidema i regionens övriga kommuner (översikt b[fogas) 

Konsekvenser 
• Hög bemanning vid hög belastning) ökar servicegraden externt och 

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

Genomförande och tidplan 
Nya öppettider föreslås införas så snaii som möjligt. Tydlig info1mation 

internt och till allmänhet. Utvärdering genomförs efter tre månader. Om 

behov föreligger kan därefter ringklocka eller liknande installeras. 

I Utifragsbestyrknnde 
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Justerare 

§ 162 forts. Dm2017/401 001 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från kanslichefen, 2017-08-07 inkl bilaga 
2, Kotmnunstyrelsens arbetsutskott § 144, 2017-06-12 

Beslutet skickas till 
Kanslichefen 

I Otdragsbestyrkande 
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I 
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§ 163 

Information om överldagan av beslut från 
Energimarknadsinspektionen 
Dnr 2014/340 3 79 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ta1· emot infmmationen och översänder 
densamma till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om det beslut 
Energimarknadsinspektionen fattat om godtagande av Svenska Kraftnäts 
ansökan om projekt av gemensamt intresse (dm 2015-103122 och 2017-
1 016 l 1) samt det överklagande som sänts över till nämnda myndighet. 

Beslutsunderlag 

1. Energimadrnadsinspektionens godtagande av Svenska Kraftnäts 
ansökan om projekt av gemensamt intresse (dm 2015-103122 och 
2017-101611) 

2. Överklagan av ovanstående beslut 

I Uti!ragsbestyrkande 
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I_ 

§ 164 

Information om fastigheten Örmo 1 :88 
Dnr 2015/662 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen och 
vidarebefordrar densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun inväntar beslut avseende tillsättande av god man, vilket 
görs av överfchmyndarnämnden i Stockholm. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-22 att ta emot informationen 
och vidarebefordra den till kommunstyrelsen. 

Ingen ytterligare infon11ation har framkommit i ärendet efter 2017-05-22. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Önno 1 :88 i Konga är obebodd och samhällsbyggnadsnänmden 
önskar antingen riva fastigheten eller avyttra densamma snarast möjligt, då 
den bedöms utgöra en fara för allmänheten. Fastigheten ägs av ett tyskt 
dödsbo, vilket är avslutat och stängt i Tyskland. Det finns inga kända 
arvsanspråk och fastigheten bedöms inte ha något värde. 

För att Tingsryds kommun ska kunna agera i ärendet krävs att en god man 
tillsätts. På grund av utländsk ägare görs detta av överfötmyndamämnden i 
Stockholm. 

Bcslutsundcrlag 

1. Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2017-08-07 
2. Tjänsteanteclming 2017-07-04 
3. Samhällsbyggnadsnämnden § 88, 2017-05-22 

t rags )ei:;tyr mn e 
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Justerare 

§ 165 

Tingsryds civilförsvarsförenings ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2017 
Dnr2017/409 160 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fötslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Tingsryds Civilförsvarsförening 
verksamhetsbidrag för åt· 2017 om 20 000 kr. 

2. Beloppet anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete 
(27521). 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Civilförsvarsförening har för 2017 års verksamhet sökt ett bidrag 
på 20 000 kronor. Föreningen utför på ideell basis viktiga uppgifter inom 
totalförsvaret som ytterst är kommunala ansvarsomtåden. Hätigenom står 
Civilförsvarsföreningen i en särställning i förhållande till annan ideell 
föreningsverksamhet inom kommunen. Civilförsvarsföreningen har bland 
atmat hand om utbildning och samordning av den Frivilliga resursgruppen 
(FRG), och de ska också köpa in viss utrustning till de personer som ingår i 
FRG. 

Kansliavdelningen llireslår att Tingsryds Civilförsvarsförening erhåller det 
sökta bidraget på 20 000 kronor för 2017 års verksamhet samt att pengama 
anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete (27 521 ). Pengar för 
detta ändamål finns anslagna i budgeten för 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Civilförsvarsförenings ansökan om kommunalt bidrag 
samt budget 2017. 

2. Protokoll från Civilförsvarsförbundet Tingsryds (=Tingsryds 
Civilförsvarsförening) föreningsstämma 2017-03-29. 

3. Skrivelse från säkei'hetssamordnaren, 2017-06-29 
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,Justerare 

§ 166 

Komplettering remiss om förslag till bildande av 
Nationalpark Åsnen 
Dnr 2017/199 430 

Kommunstyrelsens al'betsutslwtts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tingsryds kommun ställer sig positiv till förslaget till utökning av 
Nationa1patk i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra delen. 

Beskrivning av ärendet 

Från Naturvårdsverket har tiJI Tingsryds kommun inkommit en 
komplettering till remissen om förslag till Nationalpark i Åsnen med 
ytterligare ett område i nordvästra delen, Efter att remissen skickats har 
Naturvårdsvetket erbjudits att köpa fastigheten Ringshult l :3. Området är 
viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som ofta används av 
friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i nationalparksförvaltningen 
(Naturvåt'dsverket äger redan den yttre delen av udden) Naturvårdsverket 
vill därför lägga till detta i remissförslaget. Området omfattar 216 hektar 
vatav 200 hektar vatten. Kompletteringen omfattat det område som anges på 
bifogad detaljkarta. Bifogat finns även en karta som visar det totala förslaget 
till nationalpark. Miljö- och byggnadsförvaltningen har samrått med 
utvecklingsavdelningen som ej haft någon erinran mot utökningen. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiva till förslaget till 
utökning av Nationalparken i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra 
delen. 

Beslutsundcrlag 

1. Skrivelse från miljö- och byggnadschefen, 2017-08-01 
2. Kompletterande remiss om förslag till bildande av Nationalpark 

Åsnen 

I Otdragsbo,tyrkande 
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§ 167 

Ansökan om förskottering till Hovets byanät för utbyggnad 
av bredband i Skogsryd 
Dnr 2017/291 982 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott åten-emitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av fördjupad infonuation. 

Beskrivning av ärendet 

Hovets byanät ansöker om förskottering från Tingsryds kommun för 

utbyggnad av bredband i Skogsryd. Samtidigt ansöker byanätet hos Lessebo 
kommun om förskottering för fastigheter belägna i den kommunen. Tidigare 

har Tingsryds kommun beviljat ett förskotterat belopp om 43 730 kr 

(kommunstyrelsens arbetsutskott§ 180, 2015-05-18). 

Byanätet har två gånger erhållit avslag på sin ansökan om EU-bidrag hos 

Jordbruksverket. Styrelsen för byanätet har i juni månad efter förfrågan haft 

ett sammanträffande med kommunstyrelsens 01·dförandej 
hredbandssamordnare och ordförande i Tingsryds Energi AB för samtal i 
frågan. 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun behandlar ärendet under sitt 

sammanträde dagens datum. 

Besluts underlag 

1. Ansökan om förskottering tiU Hovets byanät för utbyggnad av 
bredband i Skogsryd 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 180, 2015-05-18 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I Utdragsbestyrkaude 
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usterare 

§ 168 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta arbetsutskottets ledamöter 
delta vid matmässan i Växjö. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar 2018-01-0 l över ansvaret för 
kostavdelningen. Det föreslås att utskottets ledamöter åker på matmässan i 
Växjö i utbildningssyite. 
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§ 169 

Kommunledningsfcfrvaltningen informerar 
Dm 2017/10 101 

Kommunsf:)1relscns arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Samtal förs om det utbildningsbehov som uppstår när arbetsutskottet tat 

över de ansvarsområden som hör till teknisk avdelning. Inriktningen är att 

hela kommunstyrelsen får utbildningen. 

Information ges om att Roger Rydberg (SD) är vald som parlamentarisk 

gruppledare för sverigedemokraterna. Detta framgår av protokoll inlämnat 

fråti den nybildade lokalföreningen för sverigedemokraterna. 

Kommunchefen infonnerar om vilka politiker som ska gå utbildningen om 

värdskap som hålls 2017-08-14. 

Kommunen anställer en tjänsteman som under ett års tid atbetar med 

renhållning och städ under ett år. Eftersom en utredning om bolagisering 

pågår är anställningen tidsbegränsad. 

Samtal förs om de förändringar som föreslås för insamling av avfall. 

I Otdragsbestyrkande 


