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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 11:e december 2017, kl. 08.30-11.40

Beslutande

Mikael Jeansson (S), ordf
Tomas Blomster (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Anna Johansson (C)
Cecilia Cato (C)

Övriga närvarande

Jörgen Wijk (Kommunsekreterare)
Laila Jeppsson (Kommunchef)
Lena Carlborg (Region Kronoberg) § 271
Kent Johansson (VD TEAB) § 271
Helena Clemedtsson (Personalchef)§ 272
Sofia Renkvist (Upphandlare) § 273
Ola Johansson (Inköpsadministratör) § 273

Justerare

Anna Johansson (C)

Justeringens
plats och tid

Kansliavdelningen, onsdagen den 13 december 2017 kl. 14.00
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Ordförande

Paragraf §§ 271-282
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 271

Information om bredband i Kronobergs län
Dnr2017/572

093

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott för fram ett önskemål om förlängd
svarstid för Tingsryds kommuns del.

Beskrivning av ärendet
Lena Carlborg från Region Kronoberg informerar om den samordning som
Region Kronoberg håller på att skapa för utbyggnad av bredband till boende
i glesbygd. Grundtanken är att man kartlägger de vita fläckar som finns i
fibernätet och samlar dem i olika utbyggnadsprojekt som handlas upp i en
offentlig upphandling.
Workshops med förankring har hållits i Region Kronobergs regi och ett
beslut om denna samordning är tänkt att tas i januari i respektive kommuns
kommunstyrelse.
Lena Carl borg samtalar med arbetsutskottet satn.t VD fötTEAff ofuvad
Tingsryds kommuns anser om den tänkta samordningen. Det som påverkar
Tingsryds kommuns ställningstagande är bland annat hur en samordning
kan påverka Wexnet. Detta bolag ägs av fyra kommuner i regionen,
däribland Tingsryds kommun. Med i resonemanget finns även kommunens
tidigare erfarenheter av Regionens arbete med bredband.
Synpunkter framförs från arbetsutskottet om ytterligare betänketid.

Beslutet skickas till
Lena Carlborg, Region Kronoberg
usterare
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§ 272

Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Tingsryds kommun
Dnr 2017/71

024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyre lsens arbetsutskott bjuder in den politiskt utsedda styrgruppen
samt representanter från de mindre partierna i fullmäktige för fördjupad
dialog till kommunstyre lsens extrainsatta sammanträde 2017-12-18.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullm äktige i Tingsryds kommun beslutade 2016-06-20 § 122 att
förändra den politiska organisationen. Som en konsekvens av detta, samt
riksdagens beslut om ny kommunallag (SFS 2017:725), har en översyn över
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds
kommun genomförts.
Förslaget har arbetats fram av den styrgrupp för ny politisk organisation
· som beslutades av kommunfullm äktige 2016-06-20 § 122 och 2016-10-31 §
219, i samverkan med den referensgrupp som tillsattes vid samma tillfällen.
Styrgruppens och referensgrupp ens uppdrag är härmed fullgjort.

Beslutsunderlag
Bestämmelse r om ekonomisk ersättning till förtroendeval da i Tingsryds
kommun
Förslag arvoden 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Jeansson (S) yrkar:
Kommunstyre lsens arbetsutskott bjuder in den politiskt utsedda styrgruppen
samt representanter från de mindre partierna i fullmäktige för fördjupad
dialog till kommunstyre lsens extrainsatta sammanträde 2017-12-18.

Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskotte t bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.

usterare
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§ 273

Godkännande av underlag för upphandling av
kontorsmaterial
Dnr 2017/807

059

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det upphandlingsunderlaget
gällande kontorsmaterial som presenteras på mötet.

Beskrivning av ärendet
Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av
kontorsmaterial och kuvert till kommunens verksamhet. Nuvarande avtal
går ut 180531. Upphandlingen görs tillsammans med länets kommuner,
kommunen har haft en med representant i referensgruppen.

/

Det kommande avtalet gäller till och med 2020.

Ärendets beredning
Upphandlingen genomförs av Växjö kommun.

Besluts underlag
Skrivelse från upphandlare Helen Östman, 2017-11-29

Beslutet skickas till
Upphandlare Sofia Renkvist
usterare
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§ 279

Statistik
Dnr 2017/33

013

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt
protokollsbilaga.

Beskrivning av ärendet
Statistik för oktober månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-64
år och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder
2017-11-07 redovisas för arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Statistik för oktober gällande arbetslöshet och varsel samt lägenhetsstatistik
för Tingsrydsbostäder 2017-11-07.

usterare
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Arbets lös hetsstatisti k AF
16-64 år

Riket
Kronoberg
Tingsryd

Total arbetslöshet
Aktivitetsstöd %
Arbetslösa %
okt-16
okt-17
okt-16
okt-16 okt-17
okt-17
7,5
7,4
3,6
3,5
3,9
3,9
8,5
8,4
4,6
4,6
3,8
3,9
7,4
8,3
3,8
4,5
3,6
3,8
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Riket
Kronoberg
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Total arbetslöshet
Aktivitetsstöd %
Arbetslösa %
okt-16
okt-17
okt-16
okt-16 okt-17
okt-17
11,6
10,4
6,2
5,5
5,4
4,9
13, 1
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6
13,9
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7,6
9,8
6,3
5
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Antal personer berörda av varsel om uppsägning
okt-17
Kronobergs Län
Kalmar Län
Blekinge Län
Skåne Län

p::i
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okt-16

30

62

92
53
295

44
0

366

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

VIM

V

2017-11-07

Totalt antal lägenheter
Lediga Bostadskö
511
329
3
188
42
0
128
27
0
69
15
0
88
54
1
62
0
1
8
0
0
57
0
0
1111
467
5
115
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§ 280

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

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet
Region Kronoberg anordnade den 7-8 december föreläsningar om den s.k
Skottlandsmodellen, under rubriken "Varför är GIRFEC så viktigt för
Kronoberg?" GIRFEC betyder "Getting it right for every child".
Representanter från Skottland föreläste. Social barn- och ungdomsvård
arbetar med denna modell som är utarbetad av socialtjänst, hälso- och
sjukvård, polis, skola och frivilligorganisationer i olika instanser. Modellen
bygger på att en anställd är knuten till familjen och är med och förhandlar
fram lösningar i varje familjs möte med olika myndigheterna.
Modellen är manualbaserad med bland annat checklistor för olika åtgärder i
processen.

usterare
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§ 281

Kommunledningsförvaltningen informerar
Dnr 2017/10

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande berättar att de varit på
besök hos kultur-och fritidsutskottet vid deras senaste sammanträde 201712-06. De hade då samtal om bland annat badplatser, vandringsleder,
elljusspår. Utskottet ska inom närmaste tiden ta fram en strategi för hur
kommunen kan prioritera bland befintliga anläggningar.

usterare
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§ 282

Diskussion om instruktion för kommundirektören enligt den
nya kommunallagen
Dnr 2017/806

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.
Beskrivning av ärendet
<

Kommunchefen samtalar tillsammans med arbetsutskottet om den
instruktion som ska gälla för henne under det kommande året. Ett beslut
kommer att tas under inledningen av 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Besluts gång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M)
yrkande.

Justerare

I

Utdrags bestyrkande

2017-12-14

