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Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Måndagen den 4 september 2017, kl. 08.30 - 13.15 

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

Laila Jeppsson (Kommunchef) 
Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 
Carl-Henrik Henmalm (M) Ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden) § 170 
Håkan Karlsson (S) (Ledamot 
samhällsbyggnadsnämnden) § 170 
Marie-Louise Hilmersson (C) (2:e vice 
ordförande samhällsbyggnadsnämnden) § 170 
Camilla Norrman (Miljö- och byggnadschef) §§ 
170-171 
Johanna Lindqvist (Planarkitekt) § 170 
Christina Gutierrez Malmbom 
(Utvecklingschef) §§ 170, 185-191 
Daniel Gustafsson (Ekonomichef), § § 173-181, 
§ 196 
Eva Palmer (Kanslichef) § § 181-182 
Jonas Weidenmark § 196 
Martin Hansson (Vård- och omsorgschef) § 196 

Anna Johansson 

Kansliavdelningen tisdagen den 5 september 2017, kl. 14.00 

Paragraf §§ 170-202 

Mika: J eansson ;, t i ;./ ./ 
Jh:=: -() Lc,c-:.-:.. . . . 
Anna Johansson 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Justerare 

I 

L~ 

§ 170 

Planstrategiska rådet 
Dnr2017/53 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsutskottet tar emot 

informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Planarkitekt Johanna Lindqvist och miljö- och byggnadschef Camilla 

Norrman berättar om de invändningar som länsstyrelsen med flera 

intressenter haft på utställt förslag till översiktsplan. En samrådsredogörelse 

ska tas fram som möter de synpunkter som kommit fram. Planen är att 

redogörelsen ska ställas ut i oktober månad. Det arbete som styrgruppen för 

översiktsplanen haft vilande tas nu åter upp med inplanerat möte den 18:e 

september. 

Planarkitekten och miljö- och byggnadschefen redogör vidare för de 

pågående och vilande planuppdrag som finns. 

Besluts underlag 

Prioriterade planer 201709 

I Utdragsbestyrkande 
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Tingseydl 
kommuJ 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum Prio 
till 
listan 

Översiktsplaner 

Klf. 

20130930 

20130930 

Detaljplaner 

20151109 

20140428 

20150902 1 

Diarienrlnamn 

2013/165 212 
(2011-0042-212) 

2010-2027-211 

2014-0627-211 

2015-1315-213 

1(2) 

PÅGÅENDE PLANER 201701, prioriterade 

Beskrivning Status Uppdrag Process läge Handläggare 

Översiktsplan för Pågående enl. plan KS 20130417 Skriva samrådsredogörelse Laila J eppsson 

Tingsryd kommun 
(Ksau 20110131 och göra ändringar i ÖP. 
§ 31) 

Det kan bli så pass stora 

ändringar att länsstyrelsen 

anser att den behöver 

skickas ut på nytt. 

FÖP Urshult Vilande SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig BH 
ÖP. 

FÖP Rävemåla Vilande SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig 
ÖP. 

EW 

Näckrosen 1 Återupptaget SBU 20151109 Kontakt med BH 

Au 110103 § 7 Tingsryds bostäder ang. hur vi 
ska gå vidare. Vilande. 

Gestaltningsprogram Vilande Vilande. EW/(BH) 

Sånnahult 2:3 Vilande Vilande. EW 

(Kurrebo) 

Linneryd (JGA) Vilande Justering bef. Dp för ·EW 
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~ ~ 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1 

1 

1 

Övriga planer 

I 

2015-1828-211 

2016-1281-211 

2017-0008-211 

Mårslycke 1 :29 Planuppdrag 
Vilande 

Del av Tingsryd 14:1 Planuppdrag 
och del av Örnen 13 Pågående 
mfl 

Tåget 1:2 Planuppdrag 
Pågående 

Mårslycke del av 1: Planuppdrag 

29 Pågående 

Linneryd 5:54 Planuppdrag 
Pågående 

Väckelsång 4:33 I Planuppdrag 
Pågående 

2(2) 

sågverket. Avvaktar 
information från Filip 
angående hur de vill gå 
vidare. 

Beslut i SBN 20160823 BH 
avseende samråd. 
Samrådsförslaget 
tillbakadraget. Nytt förslag tas 
fram. Väntar på Filip ang. 
värdering av mark. 

Planavtal ska skrivas under JL 
och undersökningar ska göras. 

Planavtal har skrivits under. 
Undersökningar ska göras. 
Samrådshandlingar tas fram. 

Konsultuppdrag CN 

Samråd 1-30 sep 2017 JL 

I I Missionshus till bostad C till I BH 
B. Samrådsskedet 
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Justerare 

.J"/ 
VJ U 

§ 172 

Statistik 
Dnr 2017/33 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för juli månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-64 år 

och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 

2017-08-16 redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för juli gällande arbetslöshet, varsel samt lägenhetsstatistik för 

Tingsrydsbostäder 2017-08-16. 

I Utdragsbestyrkande 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
jul-17 

Riket 4 

Kronoberg 3,6 

Tingsryd 3,4 

18-24 år 
Arbetslösa % 
jul-17 

Riket 4,7 

Kronoberg 4,8 

Tingsryd 5,4 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

jul-17 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

11 
20 

98 
299 

jul-16 
4 

3,5 
3,6 

jul-16 
5,2 
5,3 
5,9 

jul-16 
52 

0 

46 
191 

Aktivitetsstöd % 
jul-17 jul-16 

3,3 3,3 
4,6 4,3 
4,3 3,7 

Aktivitetsstöd % 
jul-17 jul-16 

5,3 5,9 
6,8 6,8 
7,5 8, 1 

Total arbetslöshet 
jul-17 jul-16 

7,3 7,3 
8,2 7,8 
7,7 7,3 

Total arbetslöshet 
jul-17 jul-16 

10 11, 1 
11,6 12,5 
12,9 14 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-08-16 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

3 242 511 

1 40 188 

0 28 128 

1 7 69 

6 44 88 

2 0 62 
1 0 8 

0 0 57 

14 361 1111 
103 
464 
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Justerare 

§ 182 

Partistöd - formaliserad handläggning 
Dnr 2017/272 920 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta 

fram en praktisk rutin samt blanketter för redovisning av och 

ansökan om partistöd. Uppdraget ska vara slutfört senast sista 

november. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta 

fram ett reviderat reglemente för partistöd med inriktningen att sista 

inlämningsdatum för ansökan om partistöd är den 31 :e mars. 

Sammanfattning 

Redovisning av och ansökan om partistöd kan förenklas genom praktiska 

rutiner och enkla mallar för att dels förenkla själva redovisnings- och 

ansökningsförfarandet för partierna, men också ytterligare förstärka 

tydlighet och transparens kring partistöden. Då beslut och bedömning kring 

partistöden uteslutande är en politisk fråga bör även praktiska rutiner och 

mallar beslutas politiskt. 

Uppdraget ska vara slutfört senast 2017-11-30, i händelse förslag om 

praktiska rutiner har inverkan på gällande reglemente för partistöd så att 

detta behöver ändras inför 2018 års hantering. 

Beskrivning av ärendet 

Samtliga partier har möjlighet att varje år ansöka om partistöd. Ansökan ska 

enligt beslutat reglemente innehålla en redovisning av hur föregående års 

partistöd har använts, ett särskilt granskningsintyg och en ansökan om 

partistöd för innevarande år. Syftet med reglerna om redovisning och 

granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet 

öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Beslut att godkänna redovisningar och ansökningar fattas av 

kommunfullmäktige medan kommunledningsförvaltningen handlägger 

inkomna handlingar och förbereder beslutsunderlag. Handläggning är 

begränsad till att kontrollera om lagens och reglementets föreskrivna 

formkrav är uppfyllda. Bedömning av huruvida partistödet använts för sitt 

ändamål eller inte, om redovisningen är korrekt uppställd eller inte etc. är en 

fråga för politiskt ställningstagande genom beslut i kommunfullmäktige. 

I Utdragsbeslyrkande 
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Justerare 

§ 182 forts. 

I dagsläget finns ingen rutin eller blankett för hur redovisning, 

granskningsintyg och ansökan ska utformas, vilket medför att handlingarna 

kan se mycket olika ut. Enkla blanketter och praktiska rutiner kring tidplan 

mm, skulle förenkla redovisnings- och ansökningsförfarandet för partierna 

samt även förenkla handläggningen och göra beslutsunderlagen tydligare. 

Vid sammanträdet lyfts behovet av att tidigarelägga ansökningsförfarandet 

för att kunna medge en tidigarelagd utbetalning till partierna. Särskilt under 

valår är det önskvärt för partierna att kunna ha tillgång till ekonomiska 

medel för att kunna bedriva valrörelse. 

Besluts underlag 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-09-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S): 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram 

ett reviderat reglemente för partistöd med imiktningen att sista 

inlämningsdatum för ansökan om partistöd är den 31 :e mars. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 

Johanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

L 

§ 188 

Utredning om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommun 
Dnr 2016/3 77 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen 

(teknisk avdelning) i uppdrag att utreda kostnad och lämplig 

lokalisering för införande av fritt wifi i kommunen och en därtill 

hörande tidplan för verkställande om beslut därom fattas. 

2. Vidare skall kommunchefen (teknisk avdelning) ta fram lämpligt 

förslag till grundläggande uppföranderegler i ett fritt wifi i samråd 

med kansliavdelning, säkerhetssamordnare och 

utvecklingsavdelning. 

3. Kommunchefen (utvecklingsavdelningen) får i uppdrag att 

sammanfatta vid vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt 

wifi behövs samt utreda kostnad härför. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-03 ett uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen att utreda frågan om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun (KSAU § 280, 2016-10-03) 

Utvecklingschefen har gjort en utredning som presenteras för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 280, 2016-10-03 

2. Utredning av tätortsnära wifi i Tingsryds kommun, 2017-05-10 

3. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-22 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

L 

§ 189 

Ansökan om bidrag Tingsryd Handel 
Dnr 2017/482 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Tingsryd Handel bidrag om 

10 000 kr för aktiviteter. 

Reservation 

Tomas Blomster (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Handel har i skrivelse 2017-07-07 inlämnat en samlingsansökan 

vad gäller bidrag om totalt 70 000 kr för genomförda och planerade 

aktiviteter 2017. Bland aktiviteterna finns våryra, höstfest och julskyltning. 

Man redovisar kostnader för våryran på 70 000 kr där det ingår annonsering, 

gage till artister och underhållare, scen, tillstånd och arvode till koordinator. 

Tingsryds Handel arbetar aktivt och målmedvetet med att värna om 

samhällets fortsatta existens. Målet är att ha en levande by och man ordnar 

för att stödja detta en rad olika aktiviteter under 2017. Tingsryds Handels 

aktivitetsplan för 2017 innehåller 8 olika event spridda över året. Tingsryds 

Handels engagemang har ett stort värde för att skapa event för handeln i 

Tingsryd vilket bidrar till ett levande centrum i Tingsryd. 

Tidigare år har Tingsryds kommun beviljat verksamhetsbidrag till Tingsryds 

Handel genom attraktivitetsprogrammet. Detta bidrag finns inte längre. 

Bidragsnivåema för sockenråd och liknande som arrangerar event 2017 är så 

länge som budgetramen medger: 

- Aktivitet som pågår under högst en dag- 8 000 kronor. 

För att visa på betydelsen av Tingsryds Handels arrangemang under 2017 

föreslås att våryran jämställs med liknande arrangemang utifrån det 

utrymme som finns i budgeten. Under hösten läggs ett nytt framtida 

bidragssystem för föreningsliv och ideell sektor fram för politiska beslut. 

Utvecklingschefen föreslår arbetsutskottet att bevilja 7000 kr i 

arrangemangsbidrag, anvisade från kontot för näringslivsutveckling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren att bidrag 

ges till Tingsryd Handel om 10 000 kr för aktiviteter. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 189 forts. 

Tomas Blomster (S) yrkar avslag på det bidrag Tingsryd Handel sökt. 

Besluts gång 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna Johanssons (C) yrkande 

Beslutet skickas till 
Tingsryd Handel 
Utvecklingschefen 

·~J!f/ 
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I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 191 

Begäran om utbetalning till Hovets byanät för utbyggnad av 

bredband i Skogsryd 
Dm 2017/291 982 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avvaktar pågående utrednings- och 

planeringsprocess angående eventuell förändring av del av starnnätssträcka 

för :fiberutbyggnad i området öster och nordost om Linneryd. 

Beskrivning av ärendet 
Hovets Byanät Ekonomisk förening har i skrivelse 2017-05-14 till 

Tingsryds kommun ansökt om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag 

för :fiberutbyggnad. 

Gemensamma överläggningar mellan företrädare för Hovets Byanät, 

Tingsryds kommun, Tingsryds Energi AB samt Wexnet AB har ägt rum på 

kommunalkontoret i Tingsryd 2017-06-02. Vid mötet redovisade 

företrädarna för Hovets Byanät en Projektplan för Hovets byanät. 

Föreningen har ännu inte fått någon bidragstilldelning vid de två 

beslutsomgångar som länsstyrelsen hittills genomfört. 

Det noterades på mötet att Telia har aviserat att telestationen i Skogsnäs 

kommer att stängas 2018-05-31. 
Från Hovets Byanät framfördes på mötet behovet av en av Tingsryds 

kommun finansierad stamledning mellan Hammarsnäs och Ledbacken i 

Skogsryds by. Företrädarna för Wexnet, TEAB och Tingsryds kommun 

lovade att titta närmare på ansökan om förskott och det redovisade 

önskemålet om starnnätsutbyggnad inom den södra delen av Hovets Byanät. 

Wexnet AB har 2017-08-28 till TEAB och Tingsryds kommun översänt 

utredning/förslag avseende förändrad stamnätssträckning för framtida 

:fiberkabel i det berörda området. 

För närvarande har inga beslut tagits av TEAB-Tingsryds kommun-Wexnet 

i frågan om eventuell förändrad starnnätsutbyggnad med anledning av 

framställningarna från Hovets Byanät. 

Föreningen Hovets Byanät är informerad om den utredningsprocess som 

pågår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås avvakta pågående utrednings- och 

planeringsprocess angående eventuell förändring av del av starnnätssträcka 

för fiberutbyggnad i området öster och nordost om Linneryd. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 191 forts. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad, 

Hovets Byanät 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2017-08-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 167, 2017-08-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 195, 2015-06-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 180, 2015-05-18 

Beslutet skickas till 
Landsbygdsutvecklaren 

I Utdrags bestyrkande 



Hovets byanät Ekonomisk förening 

2017-05-14 

Till Lessebo kommun 
Kommunstyrelsen 

Och Tingsryds kommun 
Kommunstyrelsen 

Hovets byanät 

Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för 

fiberutbyggnad 

Hovets byanät Ekonomisk förening ( org, nr: 769629-9457) har ansökt om 

EU-bidrag 2 276 338 kr vilket motsvarar 60% av den totala kostnaden för att kunna 

gräva fiber till byarna Fiskes bro, Ormeshaga, Linnehult och U gnanäs i Lessebo kommun 

samt Tällekullen, Skogsryd m f1 byar, Öljemåla, Skogsnäs och Hammarsnäs i Tingsryds 

kommun. 

I dagsläget vet vi inte när beslut kommer i den tredje beslutsomgången och ej heller om vi 

överhuvudtaget får något bidrag eftesom vi är en liten förening i glesbygd som enligt 

nuvarande regler för stöd inte kan nå upp till de högsta poängen för stöd. 

Vi har inom verksamhetsområdet en anslutningsgrad på 88% av de fastboende och totalt 

för närvarande 91 medlemmar, varav 37 inom Tingsryds kommun och 54 inom Lessebo 

kommun. 
Vi har samförlagt fiberslang med Eon, (Granebo- Ledbacken) vilken enligt 

slutbesiktningen blev 4000 m i Lessebo och 2700 m i Tingsryd. ( eg. 6678 m) 

I samband med samförläggningen erhöll vi förskott från kommunerna med 306 230 kr 

varav 262 500 från Lessebo och 43 730 från Tingsryd. (Skillnaden beror på en 

felberäkning var kommungränsen går, därför mindre förskott från Tingsryd). 

Det vi nu önskar att kommunerna ska förskottera mot revers är 2 276 338 .. Fördelas detta 

på 91 anslutningar blir det 25 015 per medlem och då 

37 x 25 015 = 925 555 kr för Tingsryd-43 730= 881 825 avrundat 881 800 

54 x 25 015 = 1 350 810 för Lessebo, - 262 500 = 1 088 310 avrundat 1 088 300. 

Begäran om utbetalning av förskottet sker då vi vet mer om vi får bidrag eller ej. 

Med vänlig hälsning 

Ingegärd Widerström, ordf 
Ugnanäs 

Olof Andersson vice ordf. 
Skogsryd 
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Justerare 

§ 192 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017, bidrag till 

Hemvändardag samt bidrag till grannsamverkan Urshults 

sockenråd 
Dnr2017/487 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Urshults Sockenråd ett 

verksamhetsbidrag på 7 000 kronor, det sökta aktivitetsbidraget på 8 

000 kronor för arrangemanget Hemvändardagen och det sökta 

bidraget till Grannsamverkan/Nattpatrullen på 5 000 kronor. 

2. Verksamhets bidraget och bidraget till 

Grannsamverkan/Nattpatrullen anvisas från kontot för 

landsbygdsutveckling och aktivitetsbidraget anvisas från kontot för 

näringslivsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Urshults Sockenråd har i skrivelse 2017-06-30 inlämnat en samlingsansökan 

· vad gäller kommunala bidrag enligt följande: 

Verksamhetsbidrag 8 000 kronor 

Grannsamverkan/N attpatrullen 5 000 kronor 

Aktivitetsbidrag till Hemvändardagen den 2 juli 2017 8 000 kronor 

Urshults Sockenråd arbetar aktivt och målmedvetet med bygdeutvecklingen 

i kommundelen Urshult. Sockenrådets verksamhetsplan för 2017 visar 

tydligt Sockenrådets ambitioner och arbete i dessa avseenden. Sockenrådets 

engagemang har ett stort värde för att skapa trivsel och gemenskap bland 

boende och besökande i bygden, för marknadsföring samt för att rekrytera 

återvändare och nyinflyttade till Tingsryds kommun i allmänhet och 

kommundelen Urshults församling i synnerhet. Urshults Sockenråd 

uppfyller väl kraven för att erhålla det årliga verksamhetsbidraget. 

Arrangemanget Hemvändardagen den 2 juli 2017 ligger i linje med 

Sockenrådets ambitioner att skapa en positiv utveckling i kommundelen 

Urshult. 

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 

Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2017 så länge 

budgetramen medger. 

Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 192 forts. 

Vad gäller aktivitets-/projektbidragen så är även dessa oförändrade i 

förhållande tillföregående år. Bidragsnivåema 2017 är följande så länge som 

budgetramen medger: 
- 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 

Urshults Sockenråd har ansökt om 5 000 kronor i kommunalt bidrag för de 

omkostnader som uppkommer för att genomföra 

Grannsamverkan/Nattpatrullens verksamhet i Urshultsområdet 2017. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattpatruller skall 

stödjas årligen för det värdefulla arbete som Nattpatrullema gör. 

Bidragsnivån 5 000 kronor är oförändrad gentemot föregående år så länge 

budgetramen medger. 

Besluts underlag 

1. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017, bidrag till Hemvändardag 

samt bidrag till grannsamverkan Urshults sockenråd 

2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-08-23 

Beslutet skickas till 
Urshults sockenråd 
Landsbygdsutvecklaren 

I Otdragsbestyrkande 



Urshult 2017-06-30 Till: Tingsryds Kommun 

Härmed ansöker Urshults Sockenråd (arg: 802508-7084) om bidrag för verksamhetsåret 2017. 

Verksamheten omfattar: 

Verksamhetsbidrag: 8000,-

Grannsamverkan: 5000,-

Hemvändardagen: 8000,-

Anders Borgehed, Ordförande 



~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 193 

Ansökan om verksamhetsbidrag samt aktitetsbidrag 
Älmeboda sockenkommitte 
Dnr 2017/447 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Älmeboda 

Sockenkommitte dels det sökta verksamhetsbidraget på 7 000 

kronor, dels det sökta aktivitets bidraget på 10 000 kronor. 

2. Verksamhetsbidraget anvisas från kontot för landsbygdsutveckling 

och aktivitetsbidraget anvisas från kontot för näringslivsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Älmeboda Sockenkommitte har i skrivelse 2017-06-11 ansökt om dels årligt 

verksamhetsbidrag på 7 000 kronor, dels aktivitetsbidrag på 10 000 kronor. 

Älmeboda Sockenkommitte arbetar aktivt och målmedvetet med 

bygdeutvecklingen i kommundelen Älmeboda. Detta har ett stort värde för 

att skapa trivsel och gemenskap bland boende och besökande i bygden, för 

marknadsföring samt för att rekrytera återvändare och nyinflyttade till 

Tingsryds kommun i allmänhet och kommundelen Älmeboda församling i 

synnerhet. Älmeboda Sockenkommitte uppfyller väl kraven för att erhålla 

det årliga verksamhetsbidraget. 

Arrangemangen Knutsfesten, Landsbygdens Dag som 2017 blev Friskolans 

Dag den 11 juni då den nya Friskolan i Rävemåla firades, Hemvändarhelgen 

den 4-6 augusti samt gemensamma föreningsträffar, produktionen av 

Älmebodabladet, Sockenalmanackan, E-postutskicken till tidigare utflyttade 

från kommundelen har ett stort värde ur bygdeutvecklingssynpunkt. Den 

från år 2015 nya satsningen på digitala TV -skärmar med lokala bildspel hos 

tre av ortens serviceföretag ( dagligvarubutiken, banken och restaurangen) är 

en intressant och lokalt i bygden mycket uppskattad metod för att nå ut med 

information i bygden. Informationen som visas på TV -skärmarna uppdateras 

fortlöpande varje vecka i sockenkommittens regi. 

De tre första redovisade arrangemangen ovan omfattar sammanlagt 5 dagar. 

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 

Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 2017 så länge som 

budgetramen medger. 

I Utdragsbestyrkande 



1::.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 193 forts. 

Vad gäller aktivitets-/projektbidragen så är även dessa oförändrade i 

förhållande till föregående år. Bidragsnivåerna 2017 är följande så länge 

som budgetramen medger: 
- 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 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om verksamhetsbidrag samt aktitetsbidrag Älmeboda 

sockenkommitte 
2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-08-23 

Beslutet skickas till 
Älmeboda Sockenkommitte 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Otdragsbescyrkande 



I 

tOCKENKOMMITTEN 

Ansökan om bidrag för 2017 

---· ~ ~;:::;:; \ ~j 
TINGSRYDS l\01va~i1..il\ 

2017 -06~ \ 5 

Onr 

2017-06-11 
Till Kommunstyrelsen 

Härmed ansöker Älmeboda Sockenkormnitte om det årliga verksamhets bidraget 

på 7 000 kronor.· 
Älmeboda Sockenkommitte är en ideell förening som tillvaratar frågor som rör bygden i 

Älmeboda Socken. Vi medverkar till att det finns en "älmebodaanda" - alltså att man tar tag i 

saker och att man är stolt över sin hembygd. 

Vi försöker alltså att se till att det händer saker i vår bygd- och att de saker vi gör syns. 

Tillsammans gör-vi det möjligt är vår förenings och bygdens motto. 

Vi tillhandahåller hemsidan almebodä.nu och Älmebodabladet, båda med information om 

företag och föreningar, om vad som händer och är på gång. Älmebodabladet delas ut till alla 

hushåll 4-5 gånger per år. bessa utskick kostar mycket pengar för vår lilla föreningskassa, 

men är väldigt uppskattade. · 

e-postutskick till utflyttade, sommarboende, ungdomar, er politiker och övriga intresserade 

som vill veta vad som är på gång i vår bygd fortsätter. Dessa utskick stärker banden till 

bygden och givetvis finns tanken om att kunna locka några att flytta hit till oss. · 

Vi utser årligen Årets Älmebodabo/r efter förslag från sockenbor. 

Vi fortsätter utgivandet av en sockenalmanacka med bilder från bygdefotografer. Att 

notera är att även ungdomar står bakom bildmaterialet. Almanackan sponsras i år liksom 

tidigare år av Sparbanken Eken och 24 av ortens företag. 

Vi har skärmar med information om vad som hände i bygden på banken, Handlarn's och 

Trollsländan. Ett visuellt Älmebodablad alltså. Vi visar fina bilder med info om dansen i 

bygdegården, när trädgårdstippen är öppen, nästa fotbollsmatch eller när och var 

skolavslutningen är. Detta har blivit mycket uppskattat och vi försöker att se till att uppdateta 

så ofta vi kan, vilket brukar vara 3 ggr/månad. 

Vi arrangerar årligen Landsbygdens Dag den första lördagen i juli i samarbete med 

lanthandeln, ortens övriga företag och föreningar. I år blev denna aktivitet flyttad till idag den 

11 juni, när vi firat Friskolan med 200 närvarande, vilket gjorde det hela ti.11 en riktig 

folkfest. Peje & Ca underhöll och Peje var även konferencier och höll ihop evenemanget, som 

vi i Sockenkom:b:iitten arrangerade med god hjälp från föräldraförening, friskolegruppen, 

utvecklings bolag- och förening. Den första lördagen i juli, kommer vi istället att visa upp 

bygden på fotbollscupen vid Kullbergs plan, ett evenemang som drar många hundra till 

bygden. 
Vi uppmärksammar våra nyinflyttade ett par gånger per år. Detta är i år betydligt svårare 

att göra, då det inte finns de kommunala listorna, som vi btukar få tillgång till, att tillgå. Vi 

hoppas att detta löser sig och att kommunen åter kan få tillgång till ett sådant register! Som 

det nu är så missar vi många, även om vi vet om en del. 

I januari genomförs knutsfesten, då våra nyfödda får ett Älmebodabarnbidrag. Även där 

uppmärksammar vi våra nyinflyttade. 



Tillsammans med Älmeboda hembygdsförening, Älmeboda församling, Y xnanäs 

Hembygdsförening och Trollsländan rurnngeras den 5 och 6 augusti Hemvändardagen. 

Diverse aktiviteter, som kyrkogårdsvandring, Musik i somma1k:väll, gärdsgårds bygge, visning 

av gamla skolan i Yxnanäs och av Kyrkominen i Älmeboda, sommarfest med uppträdande 

och utställningar för bland annat hemvändare sker den helgen och då bruka.1· 2-400 besöka 

bygden beroende på utbudet av aktiviteter. 

Vi sama1Tangerar också ett par gemensamma föreningsträffar årligen, vilket är mycket bra 

för sammaphållning. 

Den 21 augusti startar Rävemåla friskola och redan i början av juli kör fritids igång i 

bygdens regi. Detta kommer givetvis att :firas igen. Just nu pågår 

omfattanderenoveringsarbeten i den f d mellanstadiebyggnaden med målning och snart nya 

· golvmattor. 

Efter att de senaste decennierna ha haft ett stort minustal med runt 20 personer per år, 

stannade denna utveckling upp och både 2012 och 201"3 gick vi+/- 0. År 2014 vände det till 

+2! .Ål' 2015 visa.1· ett överskott på 14 personer, vilket är mycket glädjande siffror. 2016 gick 

vi 5 plus, och befolkningen är nu uppe i 880. 

Få lägenheter finns till uthyrning och få hus o gårdar finns till salu. 

Vi samarbetar till viss del också med Älmeboda företagarförening och har inlett samarbete 

med Älmeboda Socken~ Utvecklingsbolag, och -förening samt Rävemåla friskola .. 

Med ovanstående ansöker också sockenkommitten också om 

bidrag på 10 000 kronor att täcka en del av utgifterna kring Hemvändardagen 

och Landsbygdens dag som i år blev Friskolans dag, Knutsfest, annonseringar, 

kostnader för hemsida, älmebodablad, skärmar, e-postutskick och uppvaktande 

av nyinflyttade. 

Älmeboda den 11 juni 2017 

Pia Granstedt Söderling 
Ordförande i Älm.eboda Sockenkommitte 

PS! Tack för att ni kom idag till vår friskolefest Mikael J eansson, Carl-Hemik Henmalm och 

Patrik Stålgren - det gladde oss! 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 194 

Ansökan om aktivitetsbidrag Väckelsångsdagarna 
Dnr 2017/537 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkeborgs 

Byggnadsförening aktivitets bidrag på 10 000 kronor 

2. Medlen anvisas från kontot för näringslivsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2017-07-20 ansökt om ett 

kommunalt bidrag för genomförandet av Väckelsångsdagarna den 24-27 

augusti 201 7. 

Väckelsångsdagana är en årligen återkommande aktivitet sedan mitten av 

1980-talet. Arrangemanget ordnas av lokala föreningar i samverkan med 

lokala företag m fl i Väckelsångsbygden. Väckelsångs IK, Väckelsångs 

Hembygdsförening och Björkeborgs Byggnadsförening har påtagit sig 

ansvarsrollen för planering och genomförande av Väckelsångsdagarna. 

Björkeborgs Byggnadsförening har sedan 2010 rollen som lokal_ 

utvecklingsgrupp i kommundelen Väckelsångs församling. 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat aktivitets-/projektbidrag 

till lokala utvecklingsgrupper som genomför sådana aktiviteter. 

Bidragsnivåema 2017 är följande så länge som budgetramen medger: 

- 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 · 

Eftersom Väckelsångsdagama pågår flera dagar är arrangemanget berättigat 

till 10 000 kronor i kommunalt aktivitetsbidrag. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om aktivitetsbidrag Väckelsångsdagama 

2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-08-23 

Beslutet skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Dtdragsbestyrkande 



Väckelsång den 20/7 2017 

Till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds Kommun 

TINGSRYDS KOMMU~J 

2017 -07- 2 6 

Dnr 

Ansökan om bidrag till Väckelsångsdagarna 

Vi ansöker härmed om 10.000 kr i bidrag till Väckelsångsdagarna som 

kommer traditionsenligt att äga rum sista helgen i augusti, 

24 - 27 /8 2016. 

Väckelsångsdagama är ett samarbetsprojekt med såväl näringsliv som 

fdreningsliv i Väckelsång. Huvudattraktionen är Väckelsångs IK' s 

arrangemang - Väckelsångsloppet. 
Huvudsyftet med dagarna är att ställa samhället och dess möjligheter 

i fokus. 

Preliminärt detaljprogram bifogas. 

Med vänliga hälsningar 
Björk_eborgs By / dsförening 

_,/., .. / 

?/;-~ Å) =--,, , /{i'Vl.lj_)_.~kJ • . 
/ (,/ (/VA...._, / / '~----

S öfell Johatfs;on 
Ordförande 
Tel bostad 0470-33430, mobil 0721-501094 

Föreningens bankgiro: 5006-4484 

Björkeborgs Byggnadsförening 
B jörkeborgsgatan 23 
362 50 Väckelsång 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 195 

Ansökan om bidrag Tingsryds nattpatrull 
Dm 2017/275 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Tingsryds Nattpatrull ett 

bidrag på 5 000 kronor för verksamhetsåret 2017. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Nattpatrull har i skrivelse 2017-04-13 ansökt om 10 000 kronor i 

kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommit för att genomföra 

Nattpatrullens verksamhet under 2017. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 

skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 

N attvakterna/N attpatrullerna gör. 

Övriga Nattvakter/Nattpatruller som under år 2017 har ansökt om 

kommunalt bidrag har alla i likhet med föregående år erhållit beloppet 5 000 

kronor. I den tillgängliga budgetramen för 2017 finns inget utrymme att 

höja bidragsnivån 2017. Av detta skäl ter det sig inte möjligt att nu bevilja 

Tingsryds N attpatrull det sökta bidraget på 10 000 kronor. 

Ställningstaganden till eventuell höjning av bidragsnivån föreslås därför 

anstå till ett kommande år. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag Tingsryds nattpatrull 

2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-08-23 

Beslutet skickas till 
Tingsryds N attpatrull 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 

I Utdragsbestyrkande 
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TINGSRYDS 1rn~, '' ~f.t ;'· 

2017 -04- 1 8 

Tingsryd 2017-04-13 

Till Tingsryds Kommun 
Kommunstyrelsen. 

Dnr 

Tingsryds Nattpatrull ansöker härmed om 10.000:- som ett bidrag 
till vår verksam.het. 

... 

Då det snart under 10 år legat på samma summa tycker vi att det är dags för en 
·höjning. 

Vi använder pengarna till bland annat telefonkort, portokostnader för utskick 

avJf~rlisfor. 

Vidare får de som kört 3 gånger 2 biobiljetter till Konga bio. Kostnad för dessa 
är 80 kr. per st. 

Genom en trivselkväll skall vi också försöka få med mer personer i vår grupp .. 
Denna trivselträff tror vi är viktig för att prata om verksamheten· samt att träffas. 

Utan dessa personer vet vi att brottsligheten snabbt skulle öka igen. 

Ledningsgrupp1r Tingsryds Nattpatrull 

_(o -Mc.~-
Jan-Olof~de 
B~rl'gt Olsson 
Fredrik Heinwall 

,. 

· .. t: .... ~·- ~ .... ; 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 196 

Information från lokalförsörjningsgruppen 
Dnr 2017/556 011 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott samråder med 

lokalförsörjningsgruppen gällande nytt LSS boende. 

Beskrivning av ärendet 

En motion om bättre styrning av lokalförsörjningen behandlades i 

kommunfullmäktige 2017-08-28. 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 104, 2017-08-28): 

1. Lokalförsörjningsgruppen redogör regelbundet var tredje månad för 

KSAU vilka ärenden som är aktuella gällande lokaler (sker i 

februari, maj, sept~mber, november). 

2. I lokalfrågor av större omfattning och som kan bedömas ha 

principiell betydelse samråder lokalförsörjningsgruppen med KSAU. 

3. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

ovanstående delbeslut. 

Vid dagens sammanträde redogör tre teknisk chef, vård- och omsorgschefen 

samt ekonomichefen för de aktuella ärenden som behandlats i 

lokalförsörjningsgruppen. Samråd sker i fråga om ett nytt LSS boende. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från lokalförsörjningsgruppen 

2. Kommunfullmäktige§ 104, 2017-08-28 

I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Juste:_ 

§ 196 forts. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschefen 
Teknisk chef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (49) 

2017-09-04 

I Utdrags bestyrkande 



ingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Karin Berggren 
0477 442 17 

karin.berggren@tingsryd.se 

2017-09-01 

Rapportering gällande lokalförsörjning till Kommunstyrelsen (KS) 

Efter önskemål kommer Lokalförsörjningsgruppen att redovisa sitt löpande ar
bete för Kommunstyrelsen (KS) var tredje månad. 
Detta är den första redovisningen och här nedan följer redovisning av de ären
den som under innevarande år har behandlats i lokalförsörjningsgruppen som 
består av tjänstemän från de olika förvaltningarna samt i lokalförsörjningsutskot
tet som består av delar av CCG, centrala chefsgruppen. 

Lindegården, Linneryd 5:54, Linneryd 
2016-04-25 På Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-25 beslutades att 
byggnaden Lindegården i Linneryd behålls i kommunal regi samt att kommunen 
erbjuder Tingsrydsbostäder AB att köpa fastigheten och önskvärt med inrikt
ning: "trygghetsboende" eller ordinära lägenheter med de äldsta medborgarna 
som målgrupp. 
2017-01-31 På samhällsbyggnadsnämndens (SBN) sammanträde 2017-01-31 
beslutades att SBN erbjuder Tingsrydsbostäder AB att överta fastigheten Linne
ryd 5:54, Lindegården, för det bokförda värdet, som 2016-12-31 uppgick till 
1.024.525 kr. 
2017-02-07 överlämnade Samhällsbyggnadsförvaltningen en skrivelse angå
ende erbjudande om övertagande av fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården, 
Linneryd till Tingsrydsbostäder AB, där man erbjöd dem att överta ovan 
nämnda fastighet till det bokförda värdet om 1 024 525 kr i syfte att omvandla 
fastigheten till bostäder m.m. för uthyrning till de behov som föreligger. 
2017-04-24 Tingsrydsbostäder AB:s styrelse beslutat att enligt föreslagna vill
kor kan bolaget inte förvärva fastigheten Linneryd 5:54, Lindegården. 
2017-06-26 Extern intressent kontaktar kommunens tjänstemän då intresse 
finns för denna fastighet. 

Gruppboenden inom fastigheten Saxagård i Väckelsång hos 
fastighetsägaren HSB 
Vård- och omsorgsförvalfningen hyr idag lokaler för 3 st gruppboenden i rubri
cerad fastighet i Väckelsång av HSB. Dessa hyresavtal har sagts upp för om
förhandling avseende uppsägningstid och förlängningstid. Idag gäller 24 måna
ders uppsägningstid och förlängningstiden är 5 år. Vi har nu kommit överens 
med HSB om att vi ändrar uppsägningstiden till 9 månader samt att förläng
ningstiden ändras till 1 år, vilket gör att vi blir mer flexibla beroende på behov 
och önskemål från framtida omsorgstagaren gällande bostadsort. Nya avtal är 
på gång att undertecknas. 
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Uthyrning av kommunal lokal (Arbetskontoret) till privat aktör 

Frågan kom från en extern entreprenör (PEAB) om att få hyra in sig i delar av 

fastigheten övertiden 1 (Arbetskontoret) i Tingsryd. 

2(4) 

Innan frågan togs vidare så ställdes frågan till SBN i en tjänsteskrivelse daterad 

2017-05-12 om vi överhuvudtaget fick hyra ut delar av vår lokal, Arbetskontoret, 

till en privat aktör och vi fick bifall från SBN. 

Frågan togs sedan upp i lokalförsörjningsutskottets möte i maj månad, där man 

i diskussion kom fram till att privata aktörer i första hand skall anvisas lokaler via 

TUFABffingsryds Industristiftelse istället för via Tekniska avdelningen, som har 

till syfte att äga kommunala verksamhetslokaler. 

Vid en träff med PEAB på plats i Tingsryd framkom det ytterligare önskemål där 

dem önskade tillgång till delar inom Arbetskontorets verksamhetsdelar. 

I vår riskanalys så såg vi att det är en risk att ta in en extern entreprenör att 

samnyttja lokaler med kommunal verksamhet inom samma område då denna 

entreprenör kan vara aktuell i samband med upphandlingar och andra entre

prenörer kan fatta misstankar om att den inhyrda entreprenören har fördel av 

detta förhållande samt svårt att i praktiken samnyttja verkstad, saltlada m.m .. 

I lokalförsörjningsutskottet i juni månad togs beslutet att vi hänvisar PEAB att 

hyra lokaler inom TUFAB's fastighet Travanläggningen då vi anser att alternati

vet med arbetskontorets lokaler och ytor inte är aktuellt. Detta meddelades 

PEAB's representant som tackade nej till detta erbjudande då de endast var 

intresserade av Arbetskontoret. 

Vård- och omsorgsutbildning inom Vuxenutbildningen, 

Troiaskolan hus C, Tröjemåla 11 ;8 
Lokalförsörjningsgruppen fick i uppdrag av Katarina Carlzon, efter politlskt öns

kemål, att ta fram ett underlag för beslut till lokalförsörjningsutskottets möte 

2017-05-03 avseende ett antagande av hyreskontrakt för hus C inom Trojasko

lan, Tröjemåla 11 :8 i Ryd. I uppdraget bifogades en tjänsteskrivelse daterad 

2017-04-05 som upprättats av Katarina Carlzon. 

På lokalförsörjningsutskottet 2017-05-03 fattades beslut om att förslag på hy

resavtal upprättas och överlämnas till avdelningen för arbete och lärande. 

Vägvalets lokaler 
Socialförvaltningen tog fram en tjänsteskrivelse med beskrivning av Vägvalets 

lokalbehov daterad 2017-02-15 och utredning utfördes betr. möjligheten att pla

cera Vägvalet inom lediga ytor inom Arbetskontorets lokaler, men detta är ingen 

möjlig lösning då det behövs betydligt större ytor för denna typ av verksamhet 

än vad som finns tillgängligt. På lokalförsörjningsutskottets möte 2017-02-22 

beslutades att vi avvaktar med uppsägning av dessa externa lokaler då vi inte 

ser någon alternativ lokal just nu. 
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Arbetsstyrkans lokaler 
Socialförvaltningen tog fram en tjänsteskrivelse med beskrivning av Arbets
styrkans lokalbehov daterad 2017-04-07 och utredning utfördes tillsammans 
med berörda från arbetsstyrkan och arbetskontoret betr. möjligheten att placera 
Arbetsstyrkan inom lediga ytor inom Arbetskontorets lokaler, men detta var ing
en möjlig lösning då det behövs betydligt större ytor för denna typ av verksam
het än vad som finns tillgängligt på Arbetskontoret. 

Nytt gruppboende LSS, Tingsryd 
Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat in en lokalbehovsspecifikation för 
nytt gruppboende LSS med 6 st lägenheter, där ansvarig chef redogör för att 
förvaltningen har kartlagt de behov som finns av bostäder för perioden 2017-
2030. Denna kartläggning visar att det idag finns ca 8 ungdomar som väntas 
inneha behov av boende inom gruppbostad under denna period. Socialnämn
den har gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag hur 
detta behov ska kunna mötas. 1 det uppdraget ligger också att hänsyn ska tas 
till omsorgstagares önskemål om bostadsort. LSShandläggare har kontaktat de 
aktuella ungdomarnas föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit öns
kemål om Tingsryds tätort som placering för nytt gruppboende. 

På grund av ärendet innehåller frågor av principiell art så har lokalförsörjnings
utskottet lämnat frågan " Utredning Lokalbehov nytt gruppboende LSS" daterad 
2017-08-29 för samråd i KsAu måndag 4/9. 

Fd bibliotekslokalen i Urshult 
Den externa fastighetsägaren står fast vid att ingen annan kommunal verksam
het än bibliotek får bedriva verksamhet i fd bibliotekslokalen i Urshult och trots 
förhandlingar så är ärendet låst. Lokalförsörjningsutskottet beslutade på mötet i 
februari månad att lägga ärendet åt sidan och ta upp nya förhandlingar med 
fastighetsägaren till hösten. 

Försälining av fastigheten Rävemåla 1:100, Rävemåla skola 
Denna fastighet har sålts till Älmeboda Utvecklingsbolag AB för att driva friskola 
inom Rävemåla skola. Byggnaden Byahuset ägs av Älmeboda Byhus/Sporthall 
Ekonomisk förening t.o.m. 2018-12-31 och sedan går denna byggnad över i 
kommunens ägo. För denna byggnad har ett driftsavtal upprättats. 

Hyresavtal har upprättats mellan Tingsryds kommun och Älmeboda Utveckl
ingsbolag AB betr. byggnad F där kommunen fortsätter att bedriva förskole
verksamhet (Bullerbyns förskola). 
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Scoutstugan, Tingsryd 
I år har.det upprättats ett nyttjanderättsavtal med Dagliga verksamheter inom 
Socialförvaltningen där dessa verksamheter vederlagsfritt nyttjar och sköter an
läggningen. 

Ersättningslokaler till personal på Dackegatan 12, fd Socialför
valtningen kontor 
Lokalen på Dackegatan 12 är uppsagd hos fastighetsägaren och avtalet löper 
nu t.o.m. 2018-05-31. Idag finns endast 10 st personer kvar i denna lokal och 
en process har pågått för att hitta nya, kommunägda lokaler till denna grupp. 
Delar av personalen kommer under hösten att flytta till plan 3 inom Torggatan 
10 samt att annan personalgrupp flyttar in i Tingsryds Industristiftelses lokaler 
på Dackegatan 40 (fd Skogsstyrelsens l_okaler). 

Hyresavtal Torgatan 10 och 12 
På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-22 beslutades att god
känna de föreslagna 10-åriga hyresavtalen för Torggatan 10 respektive 12 med 
hyresvärden Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Tekniska avdelningen 

Jonas Weidenmark 
Chef Tekniska avdelningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
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besö ksa dress 
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Tingsryd 

Tekniska avdelningen 

Karin Berggren 
F astig h etsstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

Jt(/ (·~u 

§ 197 

Permutation Stiftelsen Linneryd Sparbanks fonder 
Dnr 2017/297 107 

Ärendet utgår. 

I Utdragsbestyrkande 

42 (49) 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 48 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 201 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Johansson (C) rekommenderar Tingsryds kommun att delta i projekt 

av "Monitoring Committee", vilket är ett Sydafrika-nätverk. 

Region Kronoberg samt Växjö, Älmhult och Ljungby kommuner deltar i 

dessa projekt som rör frågor inom flera kommunala förvaltningar. 

Ansökningar behandlas av Institutet för Lokal och Regional Demokrati, 

vilka finansieras genom ICLD-medel. 

Ett uppdrag om utredning i denna fråga kommer att ges till kommunchefen 

vid nästa sammanträde för kommunstyrelsen. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

L 

§ 202 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2017/10 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen samtalar med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 

behov av kompetensutveckling. 

I Utdrag,;bestyrkande 




