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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Måndagen den 8 januari 2018, kl. 08.30-13.05 

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

Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 
Daniel Gustafsson (T f kommunchef) 

Anna Johansson (C) 

Omedelbar justering 
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Mikael J eansson 
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Paragraf § § 1 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 
Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-01-08 

2018-01-09 
Datum då 

anslaget tas ned 

Kommunkansliet i Tingsryd 
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Ellal<idell 

2018-01-31 



f 

t.JTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

§ 1 

Utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling av 

skolskiuts ofh servi~~reso_r _. 1 
O\,'r 'L011 ~1 b2J (avv 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anlitar extern advokatfirma att 

utreda eventuella konsekvenser avseende utträde ur regionens 

upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts- och serviceresor 

enligt bilagd offert, bilaga 1. 

2. Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens budget. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Länstrafiken har låtit handla upp speciell reguljär trafik, skolskjuts- och 

serviceresor enligt bilaga 2. Ärendet har överklagats då sekretessuppgifter 

blivit offentliga under upphandlingstiden. Ärendet har prövats av 

förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten avslog besväret och ärendet 

har hamnat i Kammarrätten där prövningstillstånd har begärts. Med 

anledning av att tveksamheter kring hanteringen samt omständigheter runt 

det inträffade är förslaget att kommunstyrelsens arbetsutskott låter utreda 

faktiska konsekvenser innan eventuellt beslut fattas om att Tingsryds 

kommun avser utträda ur upphandlingen. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken Kronoberg skickade under våren 2015 en förfrågan till 

Tingsryds kommun gällande intresse att delta i gemensam upphandling. 

Efter ett remissförfarande ställde sig både kommunstyrelsen, dåvarande 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden sig positiva till att delta i 

upphandlingen, se bilaga 2. Under hösten 2017 har upphandlingen 

ifrågasatts och även överklagats till domstol. Ärendet avslogs i 

förvaltningsrätten med motiveringen att det inte finns tillräckliga skäl för 

anse att Region Kronoberg brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap 

9 § LOU eller någon annan bestämmelse i nämnda lag. Ärendet har 

överklagats till Kammarrätten som vid denna skrivelses upprättande ännu 

inte beviljat prövningstillstånd. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 

utctragsbestyrKanae 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

§ 1 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Offert från advokatfirma. 
2. Kommunstyrelsen§ 124, 2015-05-11, enligt Dnr 2015/115 531 

"Svar på remiss gällande förfrågan att delta i kommande 

upphandling av speciell reguljärtrafik, skolskjuts och färdtjänst". 

3. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-12-28 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 1(2) 

Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

§2 

§3 

§4 

§ 5 

§6 

§7 

§ 8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Fastställande av dagordning 

Bildande av Södra Smålands Avfall och Miljö AB 

Rapport om gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Les

sebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

Information om ny nämndprocess 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Revisionens fråga om kommunens arbete med dataskyddsför

ordningen 

Utredning om samordning av pappersarkiv 

Kommunens engagemang i Tingsryd tennissällskaps projekt gäl

lande Tennishall i Tingsryd 

Upphandling av verksamhetssystein miljö- och byggnadsförvalt

ningen 

Bildningsnämndens begäran om användning av överskottsmedel 

från 2016 

Delårsrapport Tingsryds AIF 2017-08-01 -2017-10-31 

Godkännande av upphandlingsunderlag gällande köksutensilier 

Godkännande av upphandlingsunderlag fysisk planering 

Skrivelse om att prioritera länsvägama 120 och 122 

Svar på skrivelse om cykelvårdsstation i Tingsryds kommun 

Sydostleden 

Information om arbetsmarknaden i Tingsryds kommun 

Företagarfrukost 2018 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

A vsiktsförklaring bredbandsutbyggnad Kronobergs län 

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 

Uppdrag om program för landsbygdsutveckling 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 

Kommunledningsförvaltningen informerar 

Inventering av risker för fastigheter vid höga vattennivåer 

Information om tak vid badhuset i Linneryd 

Förfrågan om köp av byggnad på kommunal fastighet 

2(2) 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Måndagen den 8 januari 2018, kl. 08.30-13.05 

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

Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 

Daniel Gustafsson (t fkommunchef) 

Eva Palmer (Kanslichef)§§ 4-8 

Sofia Renkvist (Upphandlare)§§ 13-14 

Torbjörn Ahlgren (Säkerhetssamordnare) § 24 

Jonas Weidenmark (Teknisk chef)§ 24 

Anna Johansson (C) 

Kansliavdelningen, onsdagen den 10 januari 2018 kl. 14.30 

(~ 
.......... ········································· Paragraf §§ 2-26 

Mikael Jeansson 

-~t\'v~~-~~-- .. 
Anna Johansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 
Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

usterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-01-08 

2018-01-11 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Datum då 

anslaget tas ned 

lP 1
~u(v{;L ..... (/ .. ~ .................................... . 

EllaKidell 

2018-02-01 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

( 
l.,A..._. 

§2 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott kompletterar dagordningen med 

följande ärenden: 

Inventering av risker för fastigheter vid höga vattennivåer. 

Information om tak vid badhuset i Linneryd. 

Förfrågan om köp av byggnad på kommunal fastighet. 

2. Ärende 4, "Utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling 

av skolskjuts och serviceresor", läggs över till ett eget protokoll. 

3. Med ovanstående förändringar fastställer kommunstyrelsens 

arbetsutskott dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Ärende 4 på föredragningslistan "Utredningsuppdrag om utträde ur 

regionens upphandling av skolskjuts och serviceresor" justeras omedelbart 

och läggs därför över till ett eget protokoll. 

Anna Johansson (C) anmäler ett extra ärende; Inventering av risker för 

fastigheter vid höga vattennivåer. 

Cecilia Cato (C) anmäler ett extra ärende; Information om tak vid badhuset i 

Linneryd. 

Mikael Jeansson (S) anmäler ett extra ärende; Förfrågan om köp av byggnad 

på kommunal fastighet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§9 

Kommunens engagemang i Tingsryds tennissällskaps projekt 
gällande tennishall i Tingsryd 
Dnr 2017/738 828 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att Tingsryds kommun ska kunna ge Tingsryds 
tennissällskap bidrag enligt önskemål i deras skrivelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds tennissällskap planerar att bygga en hall med två tennisbanor, en 

padelbana och ett par badmintonbanor och det skall även gå att spela 
bordtennis i dessa lokaler. En beräknad kostnad för hallen är 5 000 000 kr. 

En skrivelse har inkommit från Tingsryds tennissällskap om att få 
kompensation från Tingsryds kommun för kostnader för t e x vatten och 

avlopp och en eventuell detaljplaneändring, allt detta till en beräknad 
kostnad om 500 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kultur-och fritidsutskottet § 104, 2017-12-06 
Skrivelse från Tingsryds tennissällskap 
Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-04 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 12 

Delårsrapport Tingsryds AIF 2017-08-01-2017-10-31 
Dnr 2015/640 045 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF redovisar delårsrapport delårsrapport för 

2017-08-01--2017-10-3 l. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Tingsryds AIF 2017-08-01--2017-10-3 l. 

.I;; Il •1t'&t' t,; ,· 20 l 8-0 I ·- Il 



Dnr 2015/640 045 

Tingsryds AIF 
Preliminär 

Räkenskapsår: 17-05-01-18-04-30 

Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 17-08-01-17-10-31 

Perioden Ackumulerat Ackfg år Ack.budget Ack/ackbudg 

Rörelsens Intäkter mm 
Nettoomsättning 
3008 Cuper 930,00 930,00 20000,00 0,00 0,0% 

3009 Årskort 832129,00 2371095,00 2031834,20 2500000,00 94,8% 

3011 EntrC 275137,00 270337,00 345813,00 400000,00 67,6% 

3012 Medlemsavgifter 164701,64 285401,64 196400,00 255000,00 111,9% 

3013 Reklamlntäkter (7,65% reklamskatt) 1177002,00 2036602,00 3093034,00 2450000,00 83,1% 

3015 Kioskförsäljning 251792,00 287268,00 197507,00 300000,00 95,8% 

3016 Tingsryds Marknad 184500,00 184500,00 106918,00 150000,00 123,0% 

3017 TV-sändning/ersättning HA 605781,00 829101,00 732557,00 665000,00 124,7% 

3018 Folkspel 14641,00 18002,00 23134,00 0,00 0,0% 

3019 Programförsäijnlng 7214,00 7214,00 10592,00 12000,00 60,1% 

3020 Målswish 0,00 0,00 1430,00 0,00 0,0% 

3021 Träningsmatcher 558402,50 558402,50 108303,00 600000,00 93,1% 

3025 Sponsring 408662,00 1304700,00 455216,00 1275000,00 102,3% 

3027 Avtal ersättning Wasaskolam 778710,00 TT8710,00 676700,00 750000,00 103,8% 

3028 Selma 52165,36 107750,05 109893,85 129998,00 82,9% 

3029 Försäljning souvenirer 87849,00 119001,00 73013,00 85000,00 140,0% 

3030 Aktlvltetsbldrag 123588,00 123588,00 148426,00 115000,00 107,5% 

3032 Sektlonsavgift J-Lag 212369,03 212369,03 261000,00 260000,00 81,7% 

3033 Sektlonsaygift mjukhockey 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,0% 

3035 MaglcT 0,00 -1000,00 1000,00 o,oo 0,0% 

3037 Utblldnlngsersättning 105000,00 105000,00 183000,00 0,00 0,0% 

3038 50/50 lotteri 80394,00 86019,00 67810,00 105000,00 81,9% 

3040 Parkering 17988,00 19128,00 13789,00 18000,00 106,3% 

3041 1-kronan -8868,00 -8868,00 -20654,00 o,oo 0,0% 

3045 lnb till Supporterspelaren 750,00 750,00 0,00 0,00 0,0% 

3089 Matchvärd 5000,00 5000,00 15000,00 45000,00 11,1% 

3094 BILLOTT -1000,00 -1000,00 -400,00 0,00 0,0% 

3097 TAIF-tröjor (tradera) o,oo 2150,00 9015,00 o,oo 0,0% 

3098 Evenemang, Danmarksresa 0,00 0,00 -4900,00 0,00 0,0% 

3099 Extra Intäkter/bidrag sponsorstöd 23272,00 24282,60 36722,00 0,00 0,0% 

3700 Öresutjämn[ng 0,15 0,15 0,08 o,oo 0,0% 

3740 Öresavrundning -1,99 -2,94 -8,71 o,oo 0,0% 

3750 U-sektion/lntäkter och cuper 0,00 0,00 29690,00 0,00 0,0% 

S:a Nettoomsättning 5958107,69 9725630,03 8921834,42 10114998,00 96,2% 

Övriga rörelseintäkter 

3990 övr ersättn och intäkter 4170,00 7370,00 14356,78 124998,00 5,9% 

S:a Övriga rörelseintäkter 4170,00 7370,00 14356,78 124998,00 5,9% 

S:a Rörelseintäkter mm 5962277,69 9733000.03 8936191,20 10239996,00 95,0% 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter mm 

4011 Startavgifter -2800,00 -37300,00 0,00 -25000,00 149,2% 

4013 Transticket -53732,50 -57670,00 -27311,25 -29000,00 198,9% 

4015 Inköp till kiosken -230253,00 -262396,00 -205325,00 -195000,00 134,6% 

4019 Trycksaker Programblad o,oo 0,00 -18578,00 -7500,00 0,0% 

4020 Trycksaker -8575,00 -9875,00 -4313,00 -75000,00 13,2% 

\ 
4021 Inköp spelare/ lnt.transferkort,sp.reg, -56850,00 -100850,00 -65350,00 -43000,00 234,5% 

4023 Resekostnader -33693,98 -44873,61 -61379,88 -5002,00 897,1% 

4025 Utlägg när spelare kommer -3513,00 -4568,00 0,00 o,oo 0,0% 

4026 Sjukvård -23366,10 -26166,10 -28891,79 -37500,00 69,8% 

4027 Hyra av träningslokaler 0,00 -98,00 0,00 o,oo 0,0% 

4028 Atleticum, träning A-lag -55750,00 -100351,00 -64148,00 -97500,00 102,9% 

4029 Inköp Souvenirer -21027,00 -69248,00 -186621,25 -140000,00 49,5% 

4030 Resor A-lag -269736,04 -269736,04 -635065,00 -350000,00 77,1% 

4031 Resor J-20 -40265,00 -40265,00 o,oo 0,00 0,0% 

4032 Resor J-18 -46015,00 -46015,00 0,00 o,oo 0,0% 

4033 Material A-lag -268909,00 -559412,00 -625093,01 -750000,00 74,6% 

4034 Material J-20, J-18 -45574,00 -78447,00 -4432,00 0,00 0,0% 

4036 MAT J-20 J-18 A lag -45532,90 -45532,90 -73912,90 -69000,00 66,0% 

4039 Sponsor Aktiviteter Kostnader -3438,00 -4428,00 -11730,00 -6000,00 73,8% 

4041 Marknadskostnader -14500,00 -14500,00 9697,00 0,00 0,0% 

S:a Råvaror och förnödenheter mm -1223530,52 -1771731,65 -2002454,08 -1829502,00 96,8% 

Bruttovinst 4738747,17 7961268,38 6933737,12 8410494,00 94,7% 

Övriga externa kostnader 

5010 Underhåll lokaler -3794,00 -3794,00 -23147,00 0,00 0,0% 

5011 Hyra av Ishallen -401475,00 -401475,00 -398785,00 -397500,00 101,0% 

5020 El lokal -1265,00 -2563,00 -340,00 0,00 0,0% 

5070 Reparationer hyrd lokal -160,00 -160,00 -22930,60 0,00 0,0% 

5220 Hyra av inventarier/leasing -238190,00 -351533,00 -237958,50 -313000,00 112,3% 

5410 Förbrukntngslnventarler -34329,00 -34329,00 -43212,00 -25002,00 137,3% 

5420 Programvaror -20907,33 -37816,33 -30656,45 -12502,00 302,5% 

5460 Förbrukningsmaterial -4719,25 -6088,25 -7804,00 0,00 0,0% 

5520 Reparation och underhåll av Inventarier -1063,00 -1063,00 o,oo o,oo 0,0% 

5910 Annonser -221565,00 -225038,00 -211885,00 -200000,00 112,5% 

6071 Representation, avdragsgill 0,00 -776,00 -6023,90 -12502,00 6,2% 

6072 Representation, ej avdragsgill -539,00 -539,00 -8780,20 o,oo 0,0% 

6090 övriga försäljningskostnader -15660,00 -15660,00 -15260,00 -12500,00 125,3% 

6110 Kontorsmaterial -1506,00 -1506,00 -14309,90 -7500,00 20,1% 

IA___ ~{ 
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6112 
6200 
6201 

6211 
6222 
6250 
6310 
6530 
6550 
6570 
6572 
6950 
6981 
6990 
6991 

S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7010 
7011 
7012 
7014 
7015 
7016 
7017 
7023 
7024 
7030 
7031 
7032 
7040 
7090 
7210 
7285 
7290 
7330 
7390 
7510 
7519 
7570 
7580 
7610 
7660 
7690 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
7830 

S:a Avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella Intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8301 

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

8400 

8402 
8423 

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultatföre bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

Resultat 

IT Kostnader 
Telefon kansli 
Porto 
Datakommunikation 
Kopleringskostnader 
Porto 
Försäkring & Licenser 

Bokföringskostnader/Revision 
Konsultarvode 
Bankkostnader/kortavgifter 
Inkassokostnader förseningsavgifter 

Stim 
Serviceavgifter 

Priser för lotterier 

Övriga kostnader 

Löner Kansli 
Löner övriga tex matrialare A-lag J-Lag 

Löner Spelare 

Löner Instruktörer A-lag, Andretränare ,Målvaktstränare 

Löner Instruktörer J-Lag 

Vakter 
Domare, samtliga lag 

Boende, hyror 

Pension 
Signlng bonus 

Reseersättnlng 

Hyrorövrfgt 

Agent arvode 

Förändring semesterlöner 

löner tjänst 

Semesterlön 

Förändring av semesterlöneskuld 

Bilersättnlng - skattefri 

Övriga kostnadsersättningar 

Arbetsgivaravgifter 

Sociala avg för semester- o 

AMF avgifter (Folksam/Fora) 
SPP avgifter mm (Alecta,Collectum) 

Utbildning 
Friskvård 

Personal o möteskostnader 

Avskrivning inventarier 

Ränta skattekonto 

Räntekostnader 

Räntekostnader leverantör 

Räntekostnader skattekontot 

Efter Q2 redovisar vi en vinst på 1,005.424;- (fg år 104,557:-), en storförbättring motfg år men vi ligger drygt 40% ifrån budget. 

o,oo 
-18193,00 

0,00 

-29810,12 

-1798,00 

-5054,00 

-57895,00 

-99753,00 
-72188,00 

-3389,90 

-1117,70 
0,00 

-42541,75 
0,00 

·20386,00 

·1297299,05 

-224487,00 

-126000,00 

-1558129,00 
-159651,00 

·175599,00 
-20000,00 

·142325,00 
-7250,00 

0,00 

-30000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

-43138,32 

•37840,00 
14476,20 
-8325,00 
-188,00 

-746490,31 
4548,43 

-24434,00 

-7919,80 

-1000,00 

-91164,00 
-35,00 

-3384950,80 

-5905780,37 

56497,32 

0,00 

0,00 

56497,32 

56497,32 

o,oo 

0,00 

-29118,00 

-218,25 
-742,00 

-30078,25 

-30078,25 

26419,07 

26419,07 

26419,07 

26419,07 

Trots vi räknat med samma publiksnitt som förra säsongen så har tyvärr tappet fortsatt även detta år. Våra kostnader följer vi budget bra 

0,00 ·1891,00 0,00 0,0% 

-34098,00 -36408,00 -35002,00 97,4% 

o,oo -650,00 0,00 0,0% 

-29810,12 -7503,00 0,00 0,0% 

-1798,00 o,oo 0,00 0,0% 

-11561,00 -8508,50 -9000,00 128,5% 

--67042,00 ·86359,50 -46500,00 144,2% 

-99753,00 -76486,00 -30000,00 332,5% 

-97647,00 -116741,00 -100000,00 97,6% 

-7678,01 -13750,32 -20002,00 38,4% 

-1977,70 o,oo 0,00 0,0% 

-270,00 0,00 0,00 0,0% 

43883,75 -4028,00 -25002,00 175,5% 

0,00 -5375,00 o,oo 0,0% 

-38583,00 -69200,00 -57502,00 67,1% 

-1516442,16 -1447992,87 -1303514,00 116,3% 

-497733,50 -486067,06 -650002,00 76,6% 

-252000,00 -212000,00 ·252000,00 100,0% 

-2368275,00 -2396948,12 -2270000,00 104,3% 

-319302,00 -316983,00 -348000,00 91,8% 

-213948,00 -197900,00 -206000,00 103,9% 

-20000,00 -14287,00 -39000,00 51,3% 

·142325,00 ·116478,00 -90000,00 158,1% 

-13994,00 0,00 0,00 0,0% 

0,00 -34695,00 -25002,00 0,0% 

-30000,00 0,00 0,00 0,0% 

0,00 -11295,16 -12502,00 0,0% 

-4641,00 o,oo o,oo 0,0% 

o,oo -15000,00 0,00 0,0% 

0,00 -81938,16 0,00 0,0% 

-51118,32 o,oo 0,00 0,0% 

-79607,00 -80928,92 0,00 0,0% 

35072,80 30847,79 0,00 0,0% 

-17374,70 -15727,05 -12502,00 139,0% 

-518,00 0,00 o,oo 0,0% 

-1204323,55 -1075405,67 -1153000,00 104,5% 

11019,90 -16052,57 o,oo 0,0% 

-69251,00 -135469,00 -150000,00 46,2% 

-18255,80 -2665,00 -25002,00 73,0% 

-3346,00 -31813,00 -12502,00 26,8% 

-108972,00 -97032,00 -95000,00 114,7% 

-35,00 -318,00 o,oo 0,0% 

-5368927,17 -5308154,92 -5340512,00 100,5% 

-8657100,98 ·8758601,87 -8473528,00 102,2% 

1075899,05 177589,33 1766468,00 60,9% 

0 00 0,00 -15000,00 0,0% 

o,oo o,oo -15000,00 0,0% 

1075899,05 177589,33 1751468,00 61,4% 

1075899,05 177589,33 1751468,00 61,4% 

0,00 42,00 0,00 0,0% 

0,00 42,00 0,00 0,0% 

-69336,49 -71142,00 -50002,00 138,7% 

-218,25 0,00 0,00 0,0% 

-920,00 -1932,00 0,00 0,0% 

-70474,74 -73074,00 -50002,00 140,9% 

-70474,74 -73032,00 -50002,00 140,9% 

1005424,31 104557,33 1701466,00 59,1% 

1005424,31 104557,33 1701466,00 59,1% 

1005424,31 104557,33 1701466,00 59,1% 

1005424,31 104557,33 1701466,00 59,1% 



(_ 

medans matchintäkterna ligger en bit ifrån budget, Vi har även en sponsor som minskat ner rejält motfg år och där kommer vi 

tappa ca 300 k mot budget, Vi har förstökt med olika biljettkampanjer etc. för att locka mer publik men priset verkar 

Inte vara avgörande. Spelare har även varit ute på skolor och marknadsförtTAIF, vad detta ger är svårt att säga men på sikt tror vi det kan locka samtidigt som 

eleverna uppskattar våra besökmycketvilketgersamhällsnytta. 

Det pågår en stor debatt i hockeysverlge gällande att klubbarna under SHL får väldigt låg ersättning I jämfört mot landets högsta serie, vad 

detta slutar i är det ingen som vet men det vi vet är att nästan alla klubbar har dålig ekonomi i Hockeyallsvenskan, div 1 osv. Ska svensk 

hockey finnas och fortsätta ta fram talanger kommer regielverken behöva ses över. 

Investeringar 
Inga investeringar gjorda eller kommer göras inom de närmsta tiden, 

Likviditet 
VI fortsätter betala våra räntor, amorteringar och skatter I tid. Fortsatt får våra leverantörer inte betalt I tid och det 

känns inte bra speciellt när vissa av leverantörerna även är sponsorer. Vi har en god dialog med berörda leverantörer 

och betalar av I den takt vi klarar av. 

Tingsryd 2017-12--07 

Anders Rungegård 

Kassör 

l~ .A( 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 13 

Godkännande av upphandlingsunderlag gällande 
köksutensilier 
Dnr 2017/842 054 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsunderlaget 

gällande köksutensilier som presenteras på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av 

köksutensilier till kommunens verksamhet. Nuvarande avtal går ut 180531. 

Upphandlingen görs tillsammans med länets kommuner, kommunen har haft 

med representant i referensgruppen. 

Ärendets beredning 

Upphandlingen genomförs av Växjö kommun. 

Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation . 

Beslutet skickas till 
Upphandlare Sofia Renkvist 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 14 

Godkännande av upphandlingsunderlag fysisk planering 
Dnr 2018/11 055 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsunderlaget 

gällande konsulter inom fysisk planering till planverksamheten samt miljö 

och byggnadsförvaltningen som presenteras på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingen avser planverksamheten samt miljö- och 

byggnadsförvaltningens behov av konsultkompetens inom förvaltningarnas 

verksamhetsområde. 

Ärendets beredning 

Upphandlingen genomförs av kommunens upphandlare tillsammans med 

chefen för miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation. 

Beslutet skickas till 
Upphandlare Sofia Renkvist 

I -- I I 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 17 

Information om arbetsmarknaden i Tingsryds kommun 
Dnr 2016/341 020 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver beslut § 274, 2015-09-

07. 

2. Redovisning av arbetsmarknaden i Tingsryds kommun får ske vid 

behov. 

Beskrivning av ärendet 

Region Kronobergs utvecklingsavdelning har vid några tillfällen redovisat 

arbetsmarknadsläget i· Tingsryds kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut (Kommunstyrelsens 

arbetsutskott§ 274, 2015-09-07) om att föreslå kommunfullmäktige en 

dragning under hösten återkommande varje år samt en dragning för 

kommunstyrelsen varje vår som ett årligt inslag. 

Då detta beslut varit svårt att efterleva så finns önskemål om att ändra 

beslutet till att kommunen ber Regionen om en redovisning vid behov. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 274, 2015-09-07, Information om 

arbetsmarknaden i Tingsryds kommun 

2. Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-12 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 21 

Uppdrag om landsbygdsutveckling 
Dnr 2012/386 910 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återtar uppdrag om ett landsbygdsprogram 
i väntan på riksdagens arbete med utformning av en sammanhållen politik 

för Sveriges landsbygder. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2013-10-21, § 164, om att ett program för 

landsbygdsutveckling skulle tas fram parallellt med arbetet med en ny 
översiktsplan. 

Riksrevisionen lade fram en rapport till Sveriges riksdag våren 2014. 2015 
utsågs en parlamentarisk grupp som fick till uppdrag att lämna förslag till 

inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt 

hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Denna rapport beräknas vara klar 
mars 2018. 

I arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram har kommunen väntat på 
regeringens inriktning som vägledning i det fortsatta arbetet med att ta fram 

ett landsbygdsprogram för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen§ 164, 2013-10-21, Fråga om :framtagande av 
program för landsbygdsuveckling; nu fråga om uppdrag 

2. Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-04 

'')l'/y C'I I( ,,,{_,L) f) - ; l -- l 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 22 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2018/16 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om en relevant konferens för 

ledamöter i arbetsutskottet; Industridagen i Linköping den 5 februari. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

L 

§ 23 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2018/17 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att det kommer att göras en 
genomgång gällande kränkande särbehandling bland all kommunal 
personal. Detta med anledning av det s k me toa-uppropet. 

Vidare informerar han om att medborgardialogen kommer förändras i och 
med att det är valår. Mer information kommer till arbetsutskottet och 
kommunstyrelsen inom kort. Själv kommer han att i rollen som 
kommunstyrelsens ordförande att finnas på plats för frågor på ett lokalt 
varuhus en gång i månaden. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 24 

Inventering av risker för fastigheter vid höga vattennivåer 
Dnr 2018/19 180 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att göra en 

inventering av vilka kommunalt ägda fastigheter som riskerar att hamna 

under vatten vid höga flöden. 

Beskrivning av ärendet 

Anna Johansson (C) har en fråga huruvida det finns en krisplan för 

kommunalt ägda fastigheter vid höga vattennivåer. 

Säkerhetssamordnaren uppger att det inte finns specifika krisplaner för höga 

vattennivåer. Däremot har kommunen tillgång till översvämningskarteringar 

med angivelser av vattennivåer vid höga flöden och t e x så kallade 

hundraårsflöden. 

Detta kartmaterial är bland annat till hjälp då bostäder ska tillskapas, 
eftersom många vill bygga strandnära och behöver ha korrekt information 

om förväntade risker. 

Teknisk chef anger att det för närvarande framför allt finns vissa problem 

med inläckage vid reningsverken och bräddningar, där avloppsvatten och 

dagvatten samlas i samma ledning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M): 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att göra en 

inventering av vilka kommunalt ägda fastigheter som riskerar att hamna 

under vatten vid höga flöden. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 25 

Information om tak vid badhuset i Linneryd 
Dnr 2018/20 292 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C) informerar om att det vid flera tillfällen den senaste tiden 
läckt in vatten i taket på badhuset i Linneryd. T f kommunchef tar emot 
informationen och för den vidare till ansvarig avdelning. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§ 26 

Förfrågan om köp av byggnad på kommunal fastighet 
Dnr 2018/21 299 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att en byggnad på kommunal 

mark är till salu. Det finns en förfrågan om Tingsryds kommun eventuellt 

vill köpa byggnaden. 
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