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§ 49 

Försäljning av Korrö 
Dm 2018/37 264 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om en imiktning att sälja fastigheten 
Linneryds-K01Tö 1 : 6 samt del av Linneryds-Korrö 1 : 7. 

2. Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag för fastigheterna Linneryds
Korrö 1 :6 och Linneryds-Korrö 1 :7. Detaljplan för området ska vara 
färdig innan försäljning sker. 

Reservation 

Anna Johansson (C) och Cecilia Cato (C) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att bland annat sälja Korrö som 
ett led i hållbar ekonomi, (KF protokoll 2016-06-20, § 115). Ärendet har 
sedan dess varit föremål för handläggning inom tekniska avdelningen. Den 
19 december 2017 bekräftade den politiska majoriteten att 
försäljningsprocessen skulle fortsätta (SBN protokoll 2017-12-19, § 212). 
Vid denna tidpunkt var det klarlagt vad som kan ingå i en försäljning, 
länsstyrelsernas ställningstagande, och vilken tidshorisont för försäljningen 
som blir aktuell beroende på hur försäljningen genomförs. 

"K01Tö" består av två registerfastigheter, nämligen Linneryds-Korrö 1 :6 och 
Linneryds-Korrö 1 : 7. Den politiska majoriteten önskar genomföra en 
fastighetsförsäljning i närtid och för att tillmötesgå detta önskemål föreslås 
Linneryds-Korrö 1 :6, där bland annat restaurangen är belägen, säljas till 
Turistcenter i Småland AB. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom Tekniska avdelningen under hösten 2017 av mark
och exploateringsingenjören med flera tjänstemän. Möte med Länsstyrelsen 
i Kronobergs län har hållits och Länsstyrelsen i Skåne län, som är 
tillsynsmyndighet över stiftelser, har hörts. 

Besluts underlag 

Slaivelse från mark- och exploateringsingenj ören, 2018-01-15 
Kommunfullmäktige protokoll 2016-06-20, § 115 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2017-12-19, § 212 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

L 

§ 49 forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att förslaget återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar avslag på åte1Temiss. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att sälja fastigheten 
Linneryds-Korrö 1 :6 samt del av Linneryds-Korrö 1 :7. 

2. Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag för fastigheterna Linneryds
Korrö 1 :6 och Linneryds-Korrö 1 :7. Detaljplan för området ska vara 
färdig innan försäljning sker. 

Besluts gång 

Ordförande finner att yrkandet om återremiss avslås. 

Omröstning begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Mikael Jeansson (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller arbetsutskottet Mikael Jeanssons 
(S) yrkande. 

Ja röstar Patrick Ståhlgren (M), Tomas Blomster (S) och Mikael Jeansson 
(S). 
Nej röstar Anna Johansson (C) och Cecilia Cato (C). 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar bifalla Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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FIiip Storm 
0477 442-31 

fillp.storm@tingsryd.se 

Försäljning av Korrö 

För~ta·g ,till beslut 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2018-01-15 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att försäljningen av Linneryds-Konö 1 :6 verkställs i 
enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni ~O 16 att bland annat sälja Korrö som ett led i håll
bar ekonomi, (se protokoll från 2016-06-20, § 115). frendet har sedan dess varit före
mål för handläggning inoni Tekniska avdelningen med föregångare, med mera. Den 19 
december 2017 bekräftade den politiska majoriteten att försäljningsptocessen skulJe 
fortsätta. Vid dennå tidpunkt var det klarlagt vad som kan ingå i en försäljning, läns
styrelsernas ställningst~gande, och vilken tidshorisont för försäljningen som blir aktuell 
beroende på hur försäljningen genomförs. 

"Korrö" består av tv~tegiste1fastigheter1 nämlige11 Linneryds-Korrö ,J :6 och Linneryds
KmTö 1 :7, Den politiska måjoriteten önskar genomföra en fastighetsförsäljning i n'ärtid 
och för att tillmötesgå detta önskemål föreslås Linneryds-Korrö I :6, där bland annat 
restaurangen är belägen, säljas tiU Tliristcenter i Småland AB. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för hållbar ekonomi har KF beslutåt att sälja 1'Konö" . .Pörsäljningsobjektet 
består emellertid av två registe1fastigheter, .nämligen Liuneryds-Kon:ö 1:6 (bilaga 1) och 
Linneryds~Konö 1 :7 (bilaga 2). På Linnel'yds~Konö 1 :6, soin omfattar de centrala 
del.ru'ita_av h~t:Verksl;Jyn (qilaga 3), finns bland ann,at restaurangen. Den geografiskt mer 
omfattande fastigheten Linneryds-Koniö 1 :7 in1Jyser ett nattuTeservat och en kommunal 
ddcksvattenanläggning. Natuneservatet på Linne1yds-Korrö l :7 ska skötas av Konö 
stiftelsen (bilaga 4, § 63 punkt 4). 

Genom åteh har staten, genom Länsstyrelsen i Kronobergs län, beviljat bidragsmedel 
till diverse olika projekt/byggnader. Länsstyrelsen bedömer dessutom området som ett 
riksi'ntr9sse ur natlJrvårds- 9ch kultnrvårdssynptmkt. Mot bilkgrund åv detta hE\r läns
styrelsen synpunkter p~ att mmådet detaljp1aneläggs, tillgänglighetsplan upprättas, 
vattenskyddsområdesföreskrifterna fömyas, med merai innan delar av Korrö säljs, 
(bilaga 5). Om ingen ·detaljplaneläggning ske,r kan 1änsstyre1sen konim.a att byggnads.,;: 
minn·esföd<lara Aela hant-verksbyn. 

1(3) 

Tingsryds komm,un 
Box 88 
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Länsstyrelsen kan emellertid inte hindra en försäljning och det finns l1eJlcr inga för
svarsintressen att beakta i delta skede. Samtidigt finns det ett direktiv från den politiska 
majorjtete.n att fortsätta med f9rsäljning$pJ'9cessen och d_ärför föreslå~ att Linneryds.
Korrö 1 :6 säljs till Turistcenter i Småland AB för i princip det bokförda värdet. För
delarna med denna försäljning, jämfort med att även ta in delar av Linneryds-Korrö 1 :7. 
är följande: 

• Ingen lantmäteriförrättning behöver sökas eftersom att fastighetsindelningen 
inte behöver förändras. 

• Korrö stiftelsen berörs inte formellt eftersom att denna fastighet inte ingår i 
deras verksamhetsområde, (verksatn11etsområdet är inom Linnerycls-Korrö 1 :7, 
se bilaga 4 ). 

• Naturres~rvatet berörs inte. 
• Frågan om detåljplaneläggning kan med forclel tas med som ett villkor i 

köpehandlingama. 
• · Övriga byggnader som behövs inom onirådet kan hyras i avvalctan på en 

slutlig fdrsäljningslösning. 
• De VA-anläggningsd~lar som berörs kan säkras genom avtalsservitut som i 

ett senare skede kan konverteras tilJ ledningsrätt. 

Föreslagen försäJjning bedöms kunna slutföras innan hal vårsskiftet 2018. 

Dedikerad köpare är nuvarande restaurang- oc11 turistentreprenör som, genom 
Turistcenter i Småland AB, driver Korrö. 'Köpeskillingen föreslås bli summan av bok
förda värden på Linnetyds-K01tö 1 :6, ett symboliskt markvärde och likvid för 
planläggningsarbetet, enligt följande: 

-
Specifikation Kronor 
Bqkfod värde (bih1ga 6) 5 267 902 

t- ---

Marl<:JJriS 98 
Likvid för detaljplaneläggning (uooskattning) 250 000 

-

Sumnia s S!~·ooo I ·--

Istället för föreslagen köpesurnma, 5 518 000 kronor, kan en oberoende värdering 
utför~s, men det1a kan komma att inverka på försäljningstidpunkten (processen drar ut 
på tiden) och kommunen blir bunden av vad värderaren kommer fram till i fo11n av be
dömt madmadsvärde, (detaljp]anekostnaden tillkommer även i detta fäll). 

Ärendets beredning 

Ärendet hm· beretts inom Tekniska avdelningen under hösten 2017 av mark- och 
exploateringsjngenjö,re11 med flera tjänste,:riän. Möte med Länsstyrelsen i Kr9nobergs 
län har hållits och Länsstyrelsen i Skåne län, som är tillsynsrhyndighet över stifte)sel', 
bar )1ö1ts. 

Besluts underlag 

Bilaga 1 till D .. 
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Expediering 

F örvaltningschef för kommun) edningsförval tningen 
Telmiske chefen 
Mark- och exploateringsingenjören 
Lokalstrategen 

Filip S orm 
Mark- och exploateringsingenjör 

Karin Berggren 
Lokalstrateg 
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Jonas Weiclenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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Protokoll fö'rt vid sam11ianträde med 

Linneryds' 1<orrrnLmalfullmiUctige 

den 9 nav. 197Q. 

§ 60, 

1- . Fr~varande vid dagens för handl ing~.1· voro: Harry Ste11rnyr, 
,r ' 

~ · Torsten Komer, Sonja Johansson, Erik Svensson, Gösta Carlsson och 

, -1- • • 

Verner J0hansson. 

Kf, godkände deras frånvaro. 

§ 61. 

Till att justera dagens protokoll valdes Gertrud lfästerfors och 

Bengt Petersson. Justering ägeT rum i Linneryd den 18 no\r. 1970 

kl. 18.00. 

§ 62. 

På förslag ·av Kn. besluta.de Kf. att upphäva sitt beslut av den 

9.9 1968 § 49, angående försäljni11g av tomten Linneryd 5:60 till 

Stiftel~en LinnerydbostädeT, samt även beslutet om tomtens användning. 
. . ' 

§ 63. 

i<f. hade tic;ligare givit Kn. i uppdrag att µtreda och ey1:ntt\e).lt 

franilägga f;ötslag tHl bilqande av en st'iftelse för förvaltnin_g av 

natiirvårdsreservatet i Kon'Ö med tillhörande k1.tl turhistoriska 

byggnader. 
tn,. hac.le till dagens srumnanttäde framlagt utarbetat förslag i 

ä~·endet. 

petta innebär bl.a. att stiftelsens namn skall vara Korrö 

Stif te Isen, 

l stiftelsens· styrelse, som skall handha stiftelsens angeUlgcn

heter, skall utöver de tre komuunvalda ledarnöterri.a ingå 1:lvcn en 

ledamot frtm' vardera Svenska 'I\U'ist.föreningen, Lfoucryds !lembyg·ds

förrnhlg, Kl'011ob0rgs 1/lns 111usci- och hcn1b)'t:.<lsfc.irbwt<l och SkogsvC!rds

s ty1·el.sen i ·Kronobergs ] lin. 

Även förelLig förslag t'iJ.l st:.iclgal: Wr stiftelsen. 
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Kf. beslutade: 

1. Bilda stiftelsen Korrö Stiftelse. 

: 2. Antaga bilagda. förslag ti11 stadgar. Bil. nr. 1. 

. 3, Anslå 1~.000:- kronor till en_ grlllldfond för stittelsenf 

4, Uppdraga å ~ stiftelsen åt.t handha skötseln av naturreservatet . 

å kornmllllen~ mark å Korrö 1: 7 i L:inneryds försaJJ1lmg. 

S. U-i;:se 3 ledamöter och. 3 suppleanter j , sr,yre1sen, samt hemställa att 

Sv~nska turistf~reningen, Linheryds Hembygdsförening, Kronobergs 

. -läns musei.- och hembygdsförbuncl och Skogsvårdsstyrelsei+ i 

'Kronobergs län utser .sfoa lC;Jdamöt~r och suppleanter. 

Kf. valde till le~rröter i Stiftelsens styrelse, såsom ordinarie 

: Harx:y Stenmyr, Linneryd, Anton Franzen, G~tehult ·ocl_1 Artur Bogren, 

Linneryd. 

Söm suppleanter valdes Tage Nolin, Ruyeboda, Gustav .Pet~rsson, 

Ruveboda och Majken Persson, Barkaboda_, 

Kf. beslutade att de 15-. 000: - ki·onor, som anslagits till grundfond 
för stiftelsen, utgår ur medel till Kf:s förfog0~de i 197~ ~rs stat. 

§ ,64 • 

.Anmäldes LänsEtyrelsens beslut 211gående naturvårdsreservat å 

fastigheten Konö 1: 7 i L:imieryds km_ranun. 

§ 65. 

På förslag av Kn. beslutade Kf. att bclcppet 23.500:37 kronor 

för skollökaler i Nöbbele, i utgående balans å kap:j.tqlbudgeten 

enl:igt 1969- års räkenskapssan•mandrag, tiverföres till invcsterings

fonde.11. 

§ 66. 

På förslag åv Kil, beslutade Kf. att följande beJopp täckes på 

unclerskctt å olika anslag: 

H Gatt,ilyse å Furud,alsowrådet 
z. Renoverfog -.av brandbJ.lar m.m. 
.3. R~novet:ing, samt upprusti1ing av bi-and

stationen bl.a, klubbJokalen, 

15.-800~- kronor 

10,QOO:- kronor 

1~. 0QQ:- tto_nor 

Eelo11pe-t: tu1clcr .ptmkt ett 15.80,o:~ 'ki.'onor utgf1r ur :inver,t(~r.ings

fo11CJcn, och helop11en under rtmkt tva och tre 29. 000: - krono1; utgår 

ur 11i0clol t:i.11 Kr: s fötfogm1t1c i 1970 .~rs stnt. 

n ....... 

0 



BILAGA 5 

Minnesanteckningar träff ·Korrö 

Plats: _Mötesrillli hos Länsstyrelsen i Växjö, Kungsgatan 8., Växjö, torsdagen den 12 oktober 
2017, klockan 15:00-16:15. 

Deltagare 

Annika Bladh, Miljövårdsenheten Länsstyrelsen i Kronobergs län (LST-G) 
Monica Andersson, Vattenvård, MilJövårdsenheten LST-G 
Heidi Vassi, Kulturmiljö, Samhällsutvecklingsenheten LST-G 
Gunne_l Heru'il(sson, Samhälls_plan~ring, Samhällsutvecklingsenheten LST-G 
Filip Storm, Marl~- och exploateringsingenjör, Teku,iska avdelningen, Tingsryds kom.ruu~1 
Karin Berggren, Fastighetsstrateg, Teknfaka avdelningen, Tingsryds kommun 

Presentation 

Samtliga mötescleltagare presenterade sig och sin 'funktion. 

IrtJedning 

Fjlip Stonn, som tagit initiativ till detta qiöte, inlec:Jde mötet ge,norn at1 gå igeuom ärendet och 
förklara syftet med mötet. Försäljningen av Korrö finns med i kommunens handlingsplan 
"Hållbar ekonomi''; där kommunen har beslutat att Korrö är ~nav de fastighctsobjekt som 
skall säljas, men det är inte definierat vad som ska ingå i försäljningen. Anledningen till 
dagens möte är att Tingsryds kom:rtnm behöver klargöra fi;>rutsättningarrt.& föl' och försöka 
skapa förutsägbarhet i försäljningsprocessen. 

Konö Hantverksby 

Konö Hantverksby förvaltas av Korrö ·stiftelscn, Smal ands Museum och Tingsryds 
hembygdsförehing. Området omfattas av en -dnmldesbestäimnel~e som antogs år 1992. 

Natur- och kulturmiljö av riksinh·esse 

Konö ut~ör ett av Tingsryds kommuns 1re kulturmiljöer av riksintresse. I mmådet finns även 
e.tt natwteservat. De.t f111i1s olika skydds/riksintressen kring Kor1·ö som överlappar vatandt'a. 
LST anser att Korrö är ett av länets viktigaste besöksmål. Det finns även geologiska intressen 
11äi:, vfu·defulla biotoper1 hotade mter samt att området ingår i bevarandeplanen för Natura 
2000. 

N atu1Teservatet 

Na.tutres~rvatet förvaltas enligt 1'eserva.tsb~slutet av Tingsryds kom.inl.i.n och som gett 
Rorröstiftelsen i .:uppdrag att sköta r~servatet. Reservatel ·är ett NatlU'a 2000-område enligt 
EUs habitatdirektiv och här finns flera hotade arter. 

Sida 1 av 3 



Komrnriedr*1gsl'II~ 
Temhlaa\delnngen 

Syftet med reservatet är bl.a. att bevara ås-formationen, utveckla de biologiska värdena som 
finns samt att främja möj)jghetema till rekrealion inom ett område som är av väsentlig 
betydelse för allmänhetens friluftsliv. Genom reservatet går Utvandrarleden och det finns 
också anlagda stigar i reservatet. Den del som ingåt· i förslaget till försäljning är de tre 
källarbyggnaderna (jord källarna) i backen intill den f.cl. häradsvägen, logen ·och pai'keringen 
och som ingår i naturreservatet. Detta område finns i mitten av resel'vatet. Det finns höga 
nat11rvärden vid Korrö och runt Ronnebyån. Enligt reservatsbeslut med föreskrifter ska logen 
med toaletter våra eh öppen byggnad 'för allmi:ir).heten. Restatirering har skett med allrnänm\ 
medel. 

Vattenskyddsområdet 

De befintliga vattenskyddsoimådesföreskrlfterna är från år 1989 och Länsstyrelsen anser att 
de bör uppdateras illl1an en försälj11ing för att k1mna behålla ett bra råvatten tiJl 
dricksvattenförsöijningen, specieUt .rrted tanke på att verksamheter som innebär risker och 
påverkan på vatten.kvalitet hår :förändrats; Det kan innebära att vattenskyddsotru;ådets 
utbredning behöver förändras öoh att nya föreskrifter med resh·ilctioner i markanvändningen 
behöver tas fram. Länsstyrelsen änser att det inte är lämpligt at1 kommunen säljer 
vattentäktens.brnlll1s- och infilh'ationsområden, Det är LST-G sorn är tillsynsmyndighet för 
vattenskyddsområdet inom Ko1Tö. 

Rekommenderade åtgärder inför ev. försäljning av Konö 

Länsstyrelsen har tidigare genom åren rekommenderat kommunen, via Bygg- och 
miljöavliehtlngen bl.a. i samband med LST-G k0111111unala riksitittessedialog, att ta fram en 
detaljplan med skyddsbestämmelser samt en tillgänglighetsplan och en vård- och 
tu1derhållsplåt1 för byggnadema inom ·KotJö innan försäljhing bli 1: aktuellt. Komn'rnnen har 
även fått ta del av exempel på hur sådana kan se ut, samt att det finns möjlighet för 
kommunen att få länsstyrelsens kultmmiljöbidrag för att bekosta dela1\ av ett sådant material. 

LST~G anser att det behövs kulturhistorisk kompetens yjd framtagan~e av en ny detaljplan 
och att processen med framtagande av detaljplan hanterar alla frågor som behöver tas upp 
med berörda. Ev. tillkornmand~ bebyggelse eller förändringar i bebyggelsen behöver anpassas 
till platsens förutsäthiingar och den kulturhistoriska miljön. Detta kan även regleras i 
detaljplanen. 

Enligt LST-G så kan vem som helst äga en fastighet som är ett naturreservat. Beslut med 
föresluifter och åtgärder enligt skötselplan ska efterlevas oavsett vem som ·äger reservatet. En 
ny mark~gare m~ste oclq;å följa de föreskrifter som gäUer. Att sälja ifrånjµst de delar (p-plats, 
Josen, väganslutning) söm möjliggör allmänhetens tillträde till naturreservatet kan innebära en 
otydlighet 0111 vem som ska göra vad samt att det hos besökaren kan skapa en osäk~rhet var 
man får gå och göra inom on.u-ådet. Ett enklare :,ätt är att istället skriva ett avtal med 
inttessenten om vad vederbörande kan och inte kan göra. 

LST~G bar även möjlighet att på eget initiativ .byggnadsminnesförklara helal-Iantverksbyh 
vilket skttlle innebäi'a att det skulle la:ävas tillstånd kring alia åtgärder som ska göras här och 
som berör skyddsbestämrnelser. I första l1and bör fran1tagandet av en detaljplan övervägas. 

Si~a 2 av 3 
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KomlllllU!IWl)ll!l6Jw.h'wlgen 
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Stadgar för Korrö Stiftelsen 

Enligt§ 1 i ovannämnda stadgar framgår att "Stiftelsen skall förvalta kommµnens 
naturreservat Korrö". Samt lite längre ned i smmna § så står det att ' ?Stinelsen skall dessutom 
handha skötseln av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom reservatet, samt övriga 
byggnader inom onu-ådet, vilka äges av kommunen", 

Med tanke på innehållet i citerade stadgar så uppmanas Filip Sto1m kontakta Länsstyrelsen 
Skåne beträffande ev, ändringar av dessa stadgar för ev. försäljning, eftersom det är 
Länsstyrelsen Skåne som är tillsynsmyndighet över stiftelser i Kronobergs län. 

Tidigare åtgärder och bidrag 

LST-G har genom åren lämnat stora bidrag avseende olika pråjekt inom Korrö; LONA-bidrag 
för restaurering av markerna i naturreservatet, bidrag för upprµstning av logen for att 
möjliggöra allmänhetens tillträde och till toaletterna, upprustning av sågen, kvarnen, 
vattemänna osv. Olika parter har varit mottagare av dessa bidrag. EU-bidrag har även gått till 
elen nuvarande arrendatorn. 

Mötet avslutades. 

Vid anteclmingarna 

Karin Berggren 

Justerat av 

Filip Storm och av LST-G 

Sida 3 av 3 



Linneryds l(orrö 1:6 

Bokförda värden 2017-12-31 

Anläggninsid Lö(!nr Benämning 

10365 1 Ombyggnad Vandrarhem l<orrö 2006 

10366 l Ombyggnaci l<affe$tugc;1n l<orro U 2006 

103.66 2 Ombyggnad Kaffestugan l<orrö EU 2007 

10373 i Trädäck Korrö 2010 

10391 1 l<ök Korrö 2014-2016 (2014) 

10391 2 Kök l(orrö 2014-2016 (2015) 

20031 0 Kök Korrö 2016 

Bilaga 6 

BFV 2017-12-31 

823 565,00 

30 631,00 

2 313 317,00 

21975,00 

363 527,00 

414 936,00 

1299 951,00 

5 267 Q02,00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 115 

Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är 
verksamhetslokaler 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (55) 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att följande fastigheter ska 
försäljas: 
-Korrö 
-Ekeliden 
-Hembygdsmuseum Urshult 
-Ladugård Smöramåla 
-Bussterminal Ryd 
-F d Brandstation Ryd 
-Körstall Mårsslätt 
-Toalett Lunnabacken 
-Kaffestugan Linneryd 

Kommunfullmäktige konstaterar att inriktningsbeslut för försäljning av 
KmTebo redan har fattats, KF 2015-10-26, § 167. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förbereda försäljning av 
fastigheterna och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Berndtsson (C), Mats Wembo (C) och Johan 
Karlson (C) reserverar sig till fönnån för Marie-Louise Hilmerssons (C) 
yrkande. 

Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V) reserverar sig till förmån för Göran 
Mårds (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 
redovisas. 

Utctragsbestyrkancte 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (55) 

2016-06-20 

§ 115 forts. Dnr 2014/119 041 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 
Kommunstyrelsen§ 121, 2016-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) yrkar med instämmande av Eva Hagelberg (C), 
Johan Karlson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och Lennart Fohlin (C) om en 
inriktning att följande fastigheter ska försäljas: Ekeliden, Ladugård 
Smöramåla, Bussterminal Ryd och f d Brandstation Ryd. 

Finns det förfrågan om öve1iagande av toaletten vid Lunnabacken kan den 
också finnas med i inriktningsbeslutet. 

Göran Mård (V) yrkar att kommunen inte säljer Korrö. 

Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S), 
Annelise Hed (MP), Patrick Ståhlgren (M), Tomas Blomster (S), Anette 
Weidenmark (KD) och Barbro Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Anna Johansson (C) yrkar om ajournering. 

Sammanträdet ajourneras och återupptas. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Göran Mårds (V) yrkande 
och Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
(huvudyrkande). 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande rriot Marie-Louise Hilmerssons 
(C) yrkande för att få fram ett matyrkande mot huvudyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige utser Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande som 
matyrkande. 

Utdrags bestyrkande 

LJJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 115 forts . Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande. 

Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet sldckas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

9 (55) 



Bilaga KF § 115/2016-06- 20 

T 0 ngsry s 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en imiktning att följande fastigheter ska försäljas: 

-Konö 
-Ekeliden 
-Hembygdsmuseum Urshult 
-Ladugård Smöramåla 
-Bussterminal Ryd 
-Brandstation Ryd 
-Körstall Mårsslätt 
-Toalett Lunnabacken 
-Kaffestugan Linneryd 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att inriktningsbeslut för försäljning av Kunebo re
dan har fattats, KF 2015-10-26 §167. 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheter
na och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Sammanfattning 
Utredningen har tagit fram fastigheter lämpliga för försäljning. Hänsyn är tagen till nu
varande användning dvs de används inte som verksamhetslokaler för kommunal verk
samhet och de har inte heller ett strategiskt värde. I uppdraget ligger att ta fram besluts
underlag. 

Uppdrags beskrivning 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag och beslutsunderlag för försäljning. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut om försäljning kan fattas senast vid ut
gången av 2015 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: 
Minska tillgångar, lokaler och investeringar. 
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Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen ska ge en övergripande bild av de fastigheter inom kommunen som inte 
anses vara verksamhetsfastigheter och som kan säljas. Samtliga kommunägda fastighet
er har tagits fram ur GIS. Från dessa har sedan listats de fastigheter som inte är verk
samhetsfastigheter. Dessa har sedan bedömts utifrån om en avstyckning eller annan åt
gärd behövs för att åstadkomma en försäljning. Ett tredje kriterie för försäljning är om 
fastigheten kan bedömas ha ett framtida värde för exploatering. Dvs att grunden för 
ägandet är strategiskt för samhällets utbyggnad. 

Utredningen har gjorts främst av förvaltningschef och fastighetschef med hjälp av eko
nom och utvecklingsansvarig. Bedömning av möjligheten att sälja fastigheterna har 
gj01ts av fastighetschef, utvecklingsansvarig och bygg och miljöchef. 

Uppdraget innebär att beslutsunderlag för försäljning skall tas fram. För vissa fastighet
er har arbetet börjat med att ta fram beslutsunderlag Korrö, Kurrebo. Underlag för för
säljning av ladan i Mårslycke har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden. För övriga 
fastigheter behövs ett beslut om att de skall försäljas då arbetet med underlagen kräver 
resurser som är onödiga att lägga på fastigheter som man inte avser sälja ändå. 

Bakgrund och fakta 
Ägande och förvaltning av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan utgör 
en strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Målsättningen för kommunens ägande 
och fastighetsförvaltning är att skapa mervärde åt de primära verksamheter som bedrivs 
i lokaler så som skola, barnomsorg, äldreomsorg m.m. Ägandet av en fastighet kan 
också bero på att fastigheten ligger på mark som ägs av strategiska exploateringsskäl. 
De skälen behöver inte synas i en nu befintlig plan utan kan vara ett markområde som 
skulle kunna användas för framtida utbyggnadsbehov. 

Enligt Tingsryds kommuns lokalförsö1jningsstrategi ska fastigheter, lokaler och bygg
nader som på lång sikt inte behövs eller bedöms vara av strategisk betydelse avyttras, 
rivas eller placeras i malpåse. Fastigheter som inte är verksamhetslokaler och som inte 
ägs i exploateringssyfte kan säljas. Försäljning bidrar till avgränsning av det kommunala 
uppdraget, vilket är angeläget sett till kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet. 

Den största vinsten vid försäljning är sannolikt att undvika framtida investerings- och 
underhållsbehov, men även sänkta driftskostnader torde kunna uppstå. Eventuella rea
vinster som kan uppstå är marginella. Några av fastigheterna la:äver mycket engage
mang/arbetstid för kommunen, vilken istället skulle kunna användas för arbete med fas
tigheter som är kopplade till kommunens kärnverksamhet. 

För KmTebo och Korrö betalar kommunen ut årliga bidrag till om 647 tkr (200 tkr år 
2016) respektive 107 tkr till respektive stiftelse för drift och underhåll av fastigheterna. 
Detta är också exempel på fastigheter som kräver sto1t engagemang men där kommunen 
har svårt att möta de krav som verksamheterna och entreprenörerna ställer. 

Följande fastigheter har varit med i bedömningen. Dessa fastigheter/byggnader innehål
ler ingen verksamhet för skola och omsorg. Vissa har bedömts ha ett värde ur exploate
ringssynpunkt och tagits bott ur beslutslistan på fastigheter för försäljning. 

Till listan kan komma andra fastigheter som faller ut p g a beslut inom hållbar ekonomi. 



Fastighet 

Kun-ebo 
Kon-ö 
Bussterminal Tingsryd 
Ekeliden 
Storgatan 99 
Hembygdsmuseum 
Urshult 
Ladugård Smöramåla 

Bussterminal Ryd 
Brandstation Ryd 
Ladugård Ebbalycke 
Fiskestugan Sandhult 
Brukshundsklubben 
Mårsslätt 
Körstall Mårsslätt 
Röda villan Mårsslätt 
Toalett Lunnabacken 
Vävstugan 
Scoutstugan 
Kaffestugan Linneryd 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 

Fastighets beteckning 

Sånnahult 1:8, 2:3 
Kon-ö 1 :6, 1 :7 
Tingsryd 9:22 
Mårslätt 3: 1 
Del av Tingsryd 14:1 
Urshult 1 :77 

Smöramåla 2:12 
Ryd 1:174 
Ryd 1:89 
Ebbalycke 1: 11 
Sandhult 1: 1 
Mårsslätt 1 :2 

Mårsslätt 1 :2 
Ekelunden 3: 13 
Sånnahult 1: 10 
Örnen 16 
Mårslycke 1 :64 
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A vstyckuing 
Möjlig eller annan Framtida 
avyttring åtgärd exploatering 

X 
X 

X 
X 

X 
X X 

X X 
X X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

Ägandet och förvaltandet av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan 
utgör en strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Ett led i en effektiv lokalförvalt
ning är just att fokusera verksamhetslokaler för att skapa mervärde åt de primära verk
samheterna inom kommunen. En optimal och effektiv lokalförvaltning innebär att med
borgarna i framtiden kan nyttja lokaler av bättre kvalitet än idag. 

SAMHÄLLE 
Målet i perspektivet är att skapa långsiktigt hållbar utvekling utifrån sociala, ekono
miska och miljömässiga aspekter. Kommunen ska koncentrera sitt ägande och förval
tande till de lokaler och byggnader som används för kommunal verksamhet utifrån ett 
långsiktigt behov samt till de fastigheter som bedöms vara ur _strategisk betydelse. Fas
tighetsinnehavet ska vara dimensionerat och utformat efter verksamheternas behov samt 
effektivt använt och välskött. Kommunen ska agera energi- och resurssnålt samt erbjuda 
en god inomhusmiljö. 

Försäljning av fastigheter kan ge möjligheter och utveckling med en annan ägare, tex 
Korrö och Kurrebo. 
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EKONOMI 
Bakgrunden till förändringarna är att skapa en hållbar ekonomi. Förändringarna som 
föreslås är till för att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och 
kvalitetsmässigt bra lokaler till långsiktigt lägsta möjliga Vid de flesta avyttringar ligger 
vinsten främst i att slippa ett framtida engagemang i fastigheten. Dels i det engagemang 
som sker i organisationen som är svårt att prissätt dels i de direkta kostnader som finns 
för framtida underhåll och drift. Det handlar om att få en koncentrering och optimering 
av det kommunala uppdraget. 

MEDARBETARE 
Medarbetare kan komma att få byta arbetsplats då byggnader avyttras eller avvecklas. 
Denna förändring bör vara ringa och ses som en naturlig del av arbetet med att effekti
visera organisationen. Det kan också vara så att resurser frigörs för optimeringsarbetet 
med verksamhetslokalerna. 

PROCESS 
Förvaltandet av kommunens fastigheter kommer att fokuseras på verksamhetsfastigheter 
och kommunnyttan kommer att vara styrande vilket ger en tydlig och effektiv lokalför
sö1jningsprocess. Förvaltaren kommer att arbeta med lösningar som optimerar nyttjan
degrad och kostnader för kommunens lokaler. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun har traditionellt ett fastighetsägande som innebär att kommunen 
förutom lokalförsöijning till kommunala verksamheter även äger lokaler för föreningar, 
turistverksamhet, landstingsverksamhet och i vissa fall lokaler som finns i markstrate
giskt viktiga byggnader. 

Dessa utomstående verksamheter blir naturligtvis berörda vid försäljning. I vissa fall 
kan det dock innebära en utveckling av verksamheter då kommunen måste lägga en låg 
prioriteringar på dessa fastigheter, skola och omsorgslokaler skall ha en högre prioritet 
då det är kommunens, samhällsbyggnadsförvaltningens, huvudsakliga ansvar. En mins
kad lokalvolym kommer att innebära att kvarvarande fastighetsförvaltning och lokalun
derhåll får en bättre kvalitet. 

Förslag/beslutsalternativ 
Imiktningsbeslut tas för de angivna fastigheterna. Därefter måste beslut tas vid var en
skild försäljning. All fastighetsförsäljning av detta slag skall godkännas av fullmäktige. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

.- . o· . 

Justerare 

§ 3 

Dotterbolagens redovisning av fastställd budget 2018 
Dm 2018/63 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner redovisning av fastställd budget 2018 för 

Tingsrydsbostäder AB, Tingsryds Energi AB och Tingsryds Utveclding och 

Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson, koncemcontroller Sara Runesson och 

administrativ chef på Tingsrydsbostäder AB Björn Davidsson föredrar om 

den fastställda budgeten för bolagen år 2018. 

Enligt det gemensamma ägardirektivet ska bolaget svara för beredning och 

samordning av budget för information till kommunstyrelsen. Rutinen har sin 

grund i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över företagen. Som grund för 

företagens budget finns de affärsplaner för 2018-2020 som fastställdes av 

kommunfullmäktige i september 2017. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor, ekonomichef Daniel Gustafsson, 

2018-01-12 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

I Utdragabestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

jf\-__ 

§ 52 

Information om de kommunala företagens fastställda 
budgetar för 2018 
Dm 2018/63 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt det gemensamma ägardirektivet ska kommunens företag redovisa 
fastställd budget för kommunstyrelsen. Rutinen har sin grund i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över företagen. Som grund för företagens 
budget finns de affärsplaner för 2018-2020 som fastställdes av 
kommunfullmäktige i september 2017. 

TIK.AB behandlar ärendet 2018-02-06 , varför ärendet föreslås lämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds kommunföretag AB 2017-11-17 §71 - (bilaga 1) 
Tingsrydsbostäder AB 2017-12-19 §67 - (bilaga 2) 
Tingsryds Energi AB 2017-08-22 §34- (bilaga 3) 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2017-12-18 § 81 - (bilaga 4) 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2017-12-19 §67 - (bilaga 5) 
Tingsryds Industristiftelse 2017-12-18 §60 - (bilaga 6) 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd. se 

TJÄNSTESKRJVELSE 1(1) 

2018-01-12 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

De kommunala företagens redovisning av fastställd budget 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av fastställd budget 2018 för 

• Tingsryds kommunföretag AB 
• Tingsrydsbostäder AB 
• Tingsryds Energi AB 
• Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
• Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
• Tings1yds Industristiftelse 

Beskrivning av ärendet 
Enligt det gemensamma ägardirektivet ska kommunens företag redovisa fastställd budget för 
kommunstyrelsen. Rutinen har sin grund i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över företagen. Som 
grund för företagens budget finns de affärsplaner för 2018-2020 som fastställdes av kommun
fullmäktige i september 2017. 

Ärendets beredning 
Ärendet har sammanställts hos ekonomiavdelningen vid Komrnunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Tingsryds kommunföretag AB 2017-11-17 §71 - bilaga 1 
Tings1ydsbostäder AB 2017-12-19 §67 - bilaga 2 
Tingsryds Energi AB 2017-08-22 §34- bilaga 3 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2017-12-18 §81 - bilaga 4 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2017-12-19 §67 - bilaga 5 
Tingsryds Industristiftelse 2017-12-18 §60 - bilaga 6 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds kommunföretag AB 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Stiftelsen Tings1y dsbostäder 
Tings1yds Industristiftelse 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds Kommunföretag AD 2017-11-17 

Justerare 
1 

§ 71 

Budgef 2018 
Dm 2016/370 041 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner budget 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Koncerncontroller Sara Runesson föredrar om budget 2018. Fördelningen 
av management fee sker efter en tabell som ekonom Björn Davidsson har 
tagit fram. 

Bilaga 

Budget2018 TIK.AB 

Beslutet sldckas till 
Sara Runesson 

I 

Utdragsbestyrkande 

/,6f; 2017-11-28 



BILAGA 1 

BILAGA §11 2017-11-17 

Budget 

2018 

Tingsryds Kommunföretag AB 

! 
I . 

b 



RESUL TATRÄKNING (tkr) 

Moderbolaget 
Budget 

Not 2018 2017 

Rörelsens Intäkter 
Neltooms!lllnlng 
övriga förvallnlnglnläkler 
Rörelsens Intäkter 

Rörelsens lcostnader 
övriga externa koslnader 
Rörelsens lcostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från flnanslella poster 
Ränteintäkter och liknande resullatposter 
Räntekostnader och liknande resullatposter 
Resultat från finanslella poster 

Resultat efter finanslella poster 

Avsättning perlodlserlngsfond 
Skatt på årets resullat 

Arets resultat 

2 

300 
0 

300 

-272 
-272 

0 
0 
0 

28 

-6 

22 

276 
0 

275 

-232 
-232 

0 
0 
0 

43 

-11 
-7 

25 

BILAGA 1 



BILAGA 1 

T ILLÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

Budget Budget Utfall Budget 
RESULTATRÄKNING 2010 2017 2016 2016 

1. Management Fee 
Koncernbidrag Tlngryds Energi AB 127 144 115 115 
l<oncernbldrag Tingsryds Utveckling och Fasllghets AB 60 59 41 41 
Koncernbidrag Tlngs!}'.dsbosläder AB 113 72 44 44 
Summa 300 275 200 200 

2. Övriga externa kostnader 
Styrelsearvoden 77 77 76 74 
Ersällnlng VD 70 70 34 0 
Ers!!llnlng ekonom, sekreterare 50 20 
Styrelseförsäkrlng 15 15 15 14 
övriga externa kostnader 60 70 62 62 
Summa 272 232 207 150 



TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 67 

Budget2018 

Styrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

1. Godk!inna budget 2018 för Tingsryds bostäder AB. 

2. Översända budget 2018 till Tingsryds kommunföretag AB. 

Besl<:rivning av ärendet 

Administrativ chef Bjöm Davids son redogör för budget 2018 för 
Tingsrydsbostäder AB (bil. 1) 

Utdragsbestyrknnde 

BILAGA2 

1(12) 



~ 
TingsrY,ds 
bostääer 

QBILAGA 21 
DIL, ( 

l(ommentarer angående budgeten för år 2018 

Hyresintäkterna för 2018 är beräknade på att Tingsrydsbostäder AB inte har något direkt 
hyresbo1ifall, Ffä 2018 har en hyreshöjning på 0,65 % från 2018-01-01 beräknats. Under 
december månad köpte Tingsrydsbostäder "Lindegården" i Linneryd från Tingsryds 
kommun. Vi övertagande finns en hyresgäst, "Hemtjänsten" som gör att hyrorna ökar 
något. Vid budgetering av fastigheten "Lindegården" visar fastigheten på ett ddftunder
skott vid uthy1t till '1Hemtjänsten,, på ca 0,2 mk1· om året, detta utan några kostnader för 
eventuellt underhåll är medräknat. 

Från 2018-01-01 har ett nytt treårsavtal träffats mellan Til'lgsrydsbostäder och Tings1yds 
kommun gällande förvaltning av Tingsryds kommuns fastigheter, I samband med detta 
kommer Tingsrydsbostäder att öveita ytterligare 4 st. fastighetsskötare från Tingsryds 
kommun. Det nya avtalet inldusive de nya objekten och fastighetsskötama innebär en 
intäkt på 14,7 mkr när "Lindegården" är borträlmad. 

Under 2018 fortsätter Tingsrydsbostäder sitt arbete med energisparande åtgärder genom 
att bland annat installera LED-belysning, nya fläktar, ny ooh energisnål tvätt- och 
torkutrustning i tvättstugorna. 

Totala underhållskostnader uppgår för 2017 till 0,6 mla.·. Under 2014 införde 
Tingsrydsbostäder de nya K3-reglerna fö1· redovisning av bland annat underhåll och 
investeringar, Detta har lett till ett minskat underhåll men ökade investeringar. 

Driftskostnaderna för värme, el och vatten berälmas ökajämfföi med 2016 års bokslut, 
på gmnd av höga ddftskostnader för Tingsgården och kostnader för "Lindegården", 
Taxor för vatten och avfallshantering berälmas ligga kvar på samma nivå som i 2016 års 
budget. Reparationerna berälmas till oa 60 kr/m.2. 

I budgeten för 2018 finns köp av fastighetsskötaitjänster från Stiftelsen Tings1yds
bostäder motsvarande 40 timmar i veckan för fastighetsskötsel i den östra delen av 
kommunen då AB:et inte har någon egen personal däl·. 

Avskl'ivningama ökar med 0,3 mlCl' järnfort med 2016 års bokslut, detta på grund av 
investeringama i Nestom 2 ooh Östrabo 5 i Tingsryd. 

Tingsrydsbostäders räntekostnader berälmas uppgå till ca 0,8 Mla för 2017, Minslmingen 
beror omskrivning av ett lån under 2018 med relativt hög ränta. Borgensavgift till 
Tingsryds kommun på 0,5 % av den totala lånesumman uppgår till drygt 0,2 MIG.'. 



~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

Visionen för framtiden är att Tingsryds bostäder ska foltsätta bygga bostäder i de orter där 
efterfrågan finns. Under 2018 kommer Tingsrydsbostäder att sta1ta en förstudie av 
nybyggnation av lägenheter i Tingsryds täto1t, 

Budgeten visat· på en vinst på ca 0,2 mkr innan bokslutsdispositioner och skatter .. Det är 
viktigt att folisätta arbeta med att effektivisera verksamheten och arbeta vidare med 
energisparproj elct, 

Tingsrydsbostäder AB 

BILAGA 2 



BILAGA2 

Tingsrydsbostäder AB 2017-12-11 

Budget 2018 

Budget Budget Prognos Bokslut 

Not 2018 2017 2017 2016 
Nettoomsättning 
Hyreslntäkter 1,2 7 315 6 736 6 362 6 213 

övriga förvaltnlngslntäkter 3 15 450 13 322 12 990 12 846 

Summa nettoomsättning 22 765 20 058 19 352 19 059 

Driftskostnader 
Underhåll 4 590 559 535 490 

Drlftsl<ostnader 5 13 107 10 125 10 336 10 442 

Fastlghetsskatt 151 151 151 151 

Avskrivningar 6 1 685 1 593 1 558 1 358 

Nedskrivningar 276 
summa driftskostnader 16 809 12 428 12 580 12 441 

... 

Driftsresultat 6 956 7 630 6 772 6 618 

Administrationskostnader 7 5 735 5 254 4 319 4 669 

Res. efter avskrivn 1 221 2376 2 453 2 049 

Ränteintäkter 20 26 25 21 

Räntel<ostnader 805 1 111 938 965 

Sorgensavgift 220 240 220 195 

Summa finansiella poster 1 005 1 326 1133 1139 

Resultat efter finansiella poster 216 1 050 1 320 910 

Koncernbidrag 44 
; Bol<slutsdlsp. 263 286 227 
,-,. 

Resultat efter bokslutsdisp. 216 788 1 034 639 

Skatt 173 189 123 

I i ... 
Arets resultat 216 614 845 516 

BUDGET2000.XLS 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp I tkr) 

Not1 
Hyres intäkter Budget 

2018 
Bostäder 3 275 
Lokaler 4 105 
Tillval 12 
SUMMA 7 392 

Not2 
Hyres bortfall Budget 

2018 
Bostäder 12 
Lokaler 0 
Hyres rabatter 0 
Summa 12 

Not 1 och 2 
Hyresintäkter netto Budget 

2018 
Bostäder 3 198 
Lokaler 4105 
Tillval 12 
Summa 7 315 

Not3 
Övriga förvaltningsintäkter Budget 

2018 
Förvaltnlngsavtal Tingsryds kommun 14 208 
Förvaltnlngstjänster St. Tingsrydsbostäder 876 
övriga sålda tjänster 282 
Ersättningar från hyresgäster 8 
Erhållna lönebidrag 76 
övriga Intäkter 0 
Summa 15 450 

Not4 

Budget 
2017 

3 110 
3 629 

7 
6 746 

Budget 
2017 

10 
0 
0 

10 

Budget 
2017 

3100 
3629 

7 
6 736 

Budget 
2017 

11 796 
500 
862 

8 
131 
25 

13 322 

Underhållskostnader Budget Budget 
2018 2017 

Bostäder 127 108 
Lokaler 208 165 
Utomhus 80 100 
Gemensamt underhåll 175 186 
Summa 590 559 

BILAGA 2 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

3168 3147 
3 192 3 159 

12 12 
6 372 6 318 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

10 7 
0 0 
0 98 

10 105 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

3158 3 042 
3192 3159 

12 12 
6 362 6 213 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

11 796 10 984 
400 571 
656 895 

10 8 
118 204 
10 184 

12 990 12 84€l 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

65 12 
45 142 
75 177 

350 159 
535 490 
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Noter och kommentarer till resultaträl<nlngen (alla belopp I tkr) 

Not5 
Driftskostnader Budget 

2018 
Fastighetsskötsel, personall<ostn. 8 602 
Fastlghetsskötsel, övriga kostnader 1 567 
Reparationer 403 
Vatten 291 
Fastighetsel 613 
Uppvärmning 1 259 
Rensning ventilation/obligatoriska besll<tn 35 
Sophantering, miljöavgift 142 
Försäkringskostnader 132 
Hyressättnlngsavgift 3 
Fiber 60 
Summa 13107 

Not6 
Avskrivning av materiella Budget 

anläggningstillgångar 2018 
Byggnader 1 367 
Inventarier 318 
summa 1 685 

Not7 
Centrala administrations- Budget 
och försäljningskostnader 2018 
Personalkostnader 3 209 
Management fee 113 
övriga kostnader 2 413 
Summa 5 735 

BILAGA2 

Budget Prognos Bokslut 
2017 2017 2016 

6 926 6 957 7 062 
763 933 975 
385 356 390 
242 244 194 
453 496 421 

1 006 1 009 1 047 
60 60 63 

117 96 107 
122 126 127 

3 3 3 
48 56 53 

10 125 10 336 10 442 

Budget Prognos Bokslut 
2017 2017 2016 

1 278 1 266 1 110 
315 292 248 

1 593 1 558 1 358 

Budget Prognos Bokslut 
2017 2017 2016 

3 626 2 709 2 729 
0 0 0 

1 628 1 610 1 840 
5 254 4 319 4 569 



Tingsryds energi AB 

BILAGA 3 

§ 34 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-08-22 

Förslag till budget för år 2018 
Dnr 2017.041.01/02 

Styrelsens beslut 

3 (8) 

Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget för Tingsryds Energi AB 
för år 2018 (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till budget för år 2018 (bilaga 1). 

Verkställande direktören kommenterar i sla'ivelse 2017-08-09 upprättat 
budgetförslag samt föreslår styrelsen godkänna budgetförslaget. 

Beslutet sldckas till 

TIK.AB 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



BILAGA 3 

.eab Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-08-22, § 34 

Tings1·yds energi AB 

Postadress 
Box88 
3 62 22 Tingsryd 

7?1 

Styrelsen för Tingsryds energi AB 

Kommentarer till budgetförslag för år 2018 

Fjärrvärmeverksamfteten 

Intäkter 

I den beräkning av intäkterna som redovisas i budgetförslaget antas kunder
nas energiförbrulming öka med cirka 4%. Främst beror detta på en korrige
ring för väderleken som under 2016 var varmare än normalt. Vid bedömning
en har hänsyn tagits till de energisparande åtgärder som kunderna genomför i 
sina fastigheter och som beräknats till cirka 1 %. Nya kunder under 2017 och 
2018, främst i Tingsryd medför att leveranserna under 2018 med cirka 450 
MWh. Sammantaget medför detta att de totala leveranserna beräknas 
öka med 2,0 GWh till 37,3 GWh vid en normal väderlek. 

I budgetförslaget föreslås inga generella prisjusteringar av :fjärrvärmetaxorna. 
Taxorna för våra kunder inom tillverkningsindustrin kommer dock att få en 
höjning både i år och nästa år som en konsekvens av avvecklingen av syste
met med återbetalda energiskatter för att utjämna skillnaderna mellan indu
strikunder och andra större kunder. För att from 2020 få en enhetlig taxa 
föreslås därutöver en höjning även för övriga större kunder i Linneryd, Tings
ryd och Urshult. 

Försäljning av :fjärrvärme i Tingsryds samhälle har beräknats till ca 28 800 
MWh(27 200 MWh). I Linne1yds och Urshults samhällen beräknas förbruk
ningen sammanlagt till ca 10 150 MWh (9 800 MWh). För Väckelsång be
räknas värmeleveranserna till cirka 2 450 MWh (2 320 MWh). 

Driftkostnader 

Den nya biobränslepannan som tagits i drift under slutet av 2016 innebär 
ökade kostnader för avskrivningar, drift och underhåll. Ny hjullastare har 
anskaffats efter brand med högre kostnader för avskrivningar som följd. 
En kartläggning av sldcket på vätmeanläggningen i Tingsryd och då främst 
KMV-pannan kommer att genomföras för att ge underlag för prioriteringar 
mellan de kostnadskrävande underhållsprojekt som nu successivt måste ge
nomföras. Vi ser även ett ökat underhållsbehov på övrig utrustning och in
stallationer framför oss. 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon c3-44100 E-post 
teab@tingsryd.se 

Banl<giro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59 - 7 



BILAGA 3 

\lteab 
2017-08-09 2 

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-08-22, § 34 

Tings1°yds energi AB 

Postadress 
Box88 
3 62 22 Tings1yd 

Nytt leveransavtal för biobränslen får full effekt from 2018. 
Beräknade inköp av biobränsle till värmeverken har anpassats till de försälj
ningsvolymer som förntses. 

Investeringar 

Utbyggnaden av fjäiwfumenätet kommer framöver, att i huvudsak ske, inom 
redan etablerade fj fuTVärmeområden. 
Det nya avtalet om värmeleveranser i Urshult för perioden 2018-10-01-
2021-09-30 har medfört att den planerade investeringen i en egen värme
anläggning senarelagts. Tidsramen för att etablera en ny värmeanläggning gör 
att vi nu måste återuppta arbetet med att utreda konsekvenserna av olika al
ternativ för att långsiktigt trygga värmeförsö1jningen i Urshult. 

Administration och personalkostnader 

Totalkostnader för administrationen berälmas öka med ca 450 tkr. 
Lönekostnadsölmingarna som svarar för cirka 350 tkr avser delvis kostnads
ölmingar för utökade tjänster som följd av den nya administrativa organisa
tionen. 

I övrigt fu· det i huvudsak allmänna lönekostnadsölmingar som påverkar kost
naderna under 2018 jämfört med 2016. 

Driftnetto 

Bilagt budgetförslag för fj ärrvärmeverksamheten förväntas ge ett driftnetto på 
ca 1,0 mlcr. 

Vi ~edömer att vi har godaförutsättningar att ävenframöver erbjuda konkur
renskraftiga och långsiktigt stabila taxor till våra kunder. 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

T!3 

Telefon 

JV~ 047~ 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59 - 7 



BILAGA 3 

.eab Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-08-22, § 34 

2017-08-09 3 

Tings1~yds ene~gl AB 

Postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

771s 

Bredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredband sker sedan den 1 maj 2013 av 
det regionala bredbandsbolaget Wexnet där Teab är en av delägarna . 
I Tingsryds kommun ät· utbyggnaden av stamnätet för bredband i huvudsak 
genomförd. Wexnet inriktar sig nu på att komplettera stamnätet och att höja 
anslutnings graden. 
Slutlig reglering av PTS-sträckan återstår för Teab:s del när det gäller de in
vesteringar som genomfört före 1 maj 2013. 

Verksamhetens intäkter utgörs av ränteintäkter på reversfordran avseende de 
bredbandstillgångarna som överlåtits till Wexnet. Kostnaderna utgörs huvud
sakligen av räntekostnader och borgensavgifter på de lån som upptagits för 
utbyggnad av bredbandsnätet före den 1 maj 2013 samt för ägartillskotten till 
Wexnet. 

Vi bedömer att tiden med extrema låneräntor snart är över och har därför 
budgeterat för något högre räntekostnader som dock delvis balanseras av 
högre ränteintäkter på vår reversfordran på Wexnet. 
Sedan januari 2016 köper Teab in en deltidstjänst bredbandssamordnare 

(20%) från kommunen. 

Bilagt budgetförslag för bredbandsverksamheten förväntas ge ett driftnetto på 
ca 0,2 mkr. 

Det nationella målet om 90 procents täckning senast 2020 har kommunen 
antagits som ett av e områden som skall prioriteras under de närmaste åren. 

/ ~ r:/.~ ~ '? 

~~~--
Kent Johansson 

Bilaga 1: Budgetförslag fj ärrvärmeverksamheten 
Bilaga 2: Budgetförslag bredbandsverksamheten 

Besöksadress Telefon 

To,;;!OB ~7-44100 
E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
172559 - 7 



BILAGA 3 

Tingsryds Energi AB Bilaga 1 

Årsbudget fjärrvärmeverksamheten 2018 

Årsbudget Utfall 
Probjekt Intäkter (tkr) 2018 2016 

11101 Värmedistribution Tingsryd -16 180 -16 512 

11102 Värmeproduktlon Tingsryd -10 -315 

34113,35114 SeNicebilar 0 0 

35115 Lastmaskin -8 -4 

14101 Värmedistribution Linneryd -2 080 -2 053 

16101 Värmedistribution Väckelsång -1 668 -1 639 

16102 Värmeproduktion Väckelsång 0 0 

17101 Värmedistribution Urshult -3 780 -3 726 

8101 Administration 0 -41 

Löner -63 

9990 Finansiering 0 -0, 1 

Summa intäkter -23 726 -24 353 
-16 831 

Probjekt Kostnader (tkr) 2018 2016 

11101 Värmedlstrlbution Tingsryd 1 535 2170 

11102 Värmeproduktion Tingsryd 12 171 10 332 

35113-14 Fordon 80 102 

35115 Lastmaskin 165 143 

14101 Värmedistrlbution Llnneryd 1 374 1272 

16101 Värmedistribution Väckelsång 235 261 

16102 Värmeproduktion Väckelsång 1 436 1184 

17101 Värmedistribution Urshult 2 965 3 061 

8101 Administration 694 657 

Personalkostnader 1 529 1 236 

9990 Finansiering, exkl avskr utöver plan 535 663 

Summa kostnader 22 719 21 081 

Netto -1 007 -3 272 

TB 



BILAGA 3 

Tingsryds Energi AB Bilaga 2 

Årsbudget bredbandsverksamheten 2017 

Årsbudget Utfall 
Verksamhet Intäkter (tkr) 2017 2015 

3101 Nätverksamhet 0 0 

8101 Administration 0 0 

999 Ränta reversfordran 850 740 

Summa intäkter 850 740 

Verksamhet Kostnader (tkr) 

3101 Nätverksamhet bredband 0 0 

8101 Administration -360 -307 

9990 Finansiering -330 -139 

Summa kostnader -690 -446 

Netto 160 294 



BILAGA 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2017-12-18 

Justerande 

§ 81 

Budget 2018 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer budget 2018, enligt bilaga TUFAB 81.2017. 

Besk1·ivning av ärendet 

Föreligger förslag till budget 2018. Karin Nilsson, tfVD, går igenom förslaget. 

Besluts underlag 

Förslag till budget från ekonomiavdelningen. 

Beslutet skickas till 

Karin Nilsson, tf VD 
Annika Johansson, adm 
Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande 

~o\~~ o\- o~ 



Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

BUDGET (tkr) 

Rörelsens intäkter 
Hyres intäkter 
övriga föNaltningsintäkter 
Resultat av fastighetsförsäljning 
SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 
Summa rörelsekostnader 

[RÖRELSERESULTAT " 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

~RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
-· - -

Föl'ändringal' jämföl't med 2017 
Tingsryd 25: I (Trensum) såld 
Ny fastighet Väckelsång 6:96 (Solutions ft) 

Budget 

2018 

16570 
4376 

20 946 

-1100 
-10 055 

-7 064 
-18 219 

- 27271 

-1 600 
-811 

-2 411 

-20 631 

315' - I 

Högre avskrivning på Konga Bruk i och med takinvestering 

Budget 

2017 

15 970 
5170 

-1 200 
19 940 

-2 200 
-9 319 
-6 808 

-18 327 

__ 1]~1 

-2 200 
-935 

-3135 

-21 462 

-1 522! 

Något lägre räntekostnader och borgensavgift i och med avbetalda lån 



STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER 

§ 67 

Budget2018 

Styrelsens beslut 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-12-19 

1. Godkänna budget 2018 för Stiftelsen Tingsryds bostäder. 

2. Översända budget 2018 till Tingsryds kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

BILAGA 5 

8(16) 

Administrativ chef Björn Davidssonredogör för budget 2018 för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder (bil. 2) 

Utdmgsbestyrkande 



~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 17-12-13 

l(ommentarer angående budgeten för år 2018 

Hyresintäktema för 2018 är beräknade på att Stiftelsen Tingsryds bostäder har ett snitt på 
15 lediga lägenheter, vilket motsvarar en vakans av ca 1,5 %. Budgeten föiutsätte1· ett 
fortsatt samarbete med Migrationsverket angående uthyrning av 20 lägenheter i Ryd samt 
15 lägenheter i Konga. För 2018 har en hyreshöjning på 0,65 % från 2018-01-01 
beräknats. 

Stiftelsen Tings1ydsbostäder säljer fastighetsskötartjänster till Tingsrydsbostäder AB 
motsvarande 40 timmar i veckan gällande den östra delen av kommunen. Utöver det säljer 
Stiftelsen administrativa tjänster till AB:et för VD, ekonomi och lönehantering. 

Totala underhållskostnader uppgår för 2017 till 8,3 mkr vilket innefattar ett invändigt 
underhåll i lägenheterna på ca 65 k.r/m2

• Under 2014 införde Tingsrydsbostäder de nya 
K3-reglerna för redovisning av bland annat underhåll och investeringar vilket :innebär att 
underhållet har minskat lcraftigt jämfö1t med 2013 års resultat. Däremot ökar 
investeringama. 

Driftskostnaderna för värme beräknas öka något, på grund av va11na åJ.· de senaste åJ.·en 
och att man räknar med nonnalår i budgeten, Taxorna för vatten och avfallshantering 
beräknas ligga lcvar på samma nivå som i 2017 åJ.·s budget. Reparationerna beräknas till 
ca 65 kr/m2• 

Avskrivningarna ökar med ca 0,7 Mkr jämfföt med 2016 års bokslut, på grnnd av 
nybyggnation av 8 st. lägenheter i Väckelsång. En hög investeringsvolym de senaste 10 
åren har medfött kraftigt ökade kostnader för avskrivningar och en låg soliditetsnivå för 
företaget, vilket på längre silct kan vara bekymmersamt. En ölming av soliditen är ett 
måste de kommande åren för att ha möjlighet att underhålla de befintliga fastigheterna på 
ett tillfredställande sätt. Investeringsbudgeten för 2017 för maskiner och inventarier be
rälcnas ligga på 0,4 Mkr. 

Tingsrydsbostäders räntekostnader berälmas uppgå till ca 3,0 Mkr för 2018. De rörliga 
räntorna berälcnas ligga på samma nivå som räntorna ligger på under 2017. Borgens avgift 
till Tingsryds kommun på 0,5 % av den totala lånesumman uppgåJ.' till 1,3 Mkr. 

Under 2018 kommer Tingsrydsbostäder att fortsätta sin satsning på ökat bredbands
anslutning i våra bostadsområden. Under 2018 kommer Väckelsång och Konga att 
anslutas och anslutningarna i Linneryd färdigställs, detta motsvarar ca 200 lägenheter. 



~ 
Ting~rY.ds 
bostaäer 

Tingsrydsbostädel' komme!' att fortsätta jobba med att öka attraktiviteten i värn bostads
oml'åden för att även undel' 2018 kunna ha en fortsatt hög uthyrningsgrad. En låg 
vakansgrad fu.· en förutsättning för att kunna behålla en god nivå på underhålls
satsningama. Tingsrydsbostädel' komme!' även fortsättningsvis att ha ett stort fokus på 
energifrågor och energibesparingar. · 

Budgeten visar på en vinst på 4,4 mkr innan bokslutsdispositionel' och skatte!'. Den stora 
vinsten beror till största delen på tre saker. En mycket bra uthymingsnivå med histodskt 
lågt hyl'esb01tfall, l'edovisningsrnglema som innebär att stora dela!' av det gemensamma 
underhållet är investeringar och historiskt låga räntor. Redovisningsreglerna innebär att 
till en bö1jan kommer Tingsryds bostäder att visa på bra vinster de närmaste åren på gnmd 
av kraftigt minskade underhållskostnader, dock i förlängningen kommer de minskade 
underhållskostnadema att ätas upp av ökade kapitallcostnader, framförallt ökade avsln'iv
ningar. 

~~ 
Victoria Magnesson 

BILAGA 5 



BILAGA 5 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2017-12-11 

Budget 2018 

Budget Budget Prognos Utfall 

Not 2018 2017 2017 2016 
Nettoomsättning 
Hyreslntäkter 1,2 68 863 67 589 67 480 66 593 

övriga förvaltnlngsintäkter 3 1 863 950 1 070 2648 

Summa nettoomsättning 70726 68 539 68 550 69 241 

Fastlghetskostnader 
Underhåll 4 8 361 7 496 7 345 7 880 

Driftskostnader 5 32 946 32 727 31 771 32 471 

' Fastlghetsskatt 840 836 838 836 
I 

Avskrivningar 6 11 652 11 263 11 378 10 880 

Nedskrivningar 2 000 2 000 2 000 821 

Summa driftskostnader 65 799 54 322 53 332 52 888 

- , 
/ Bruttoresultat 14 927 14 217 15 218 16 353 

Administrationskostnader 7 6 342 6 846 5 970 6 392 

Rörelseresultat 8 585 8 372 9 248 9 961 

Flnansiella poster 
Ränteintäkter 87 102 87 86 

Räntekostnader 2 953 4 562 3 928 4 917 

Borgensavglft 1 261 1 255 1 226 1226 

summa finanslella poster 4127 · - 5 715 5 067 6 057 

Resultat efter finansiella poster 4458 2 657 4181 3904 

I \ Bokslutsdispositioner ; 

Avsättningar perlodlserlngsfond 1 115 664 1 045 976 

Resultat före skatt 3 344 1 993 3135 2 928 

) 
Skatt på årets resultat 736 438 690 673 

Resultat 2 608 1554 2446 2 255 



' \ . ./ 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not1 
Hyres intäkter Budget 

2018 
Bostäder 62 620 
Lokaler 5 804 
Garage 827 
Tillval 1 034 
SUMMA 70285 

Not2 
Hyres bortfall Budget 

2018 
Bostäder 979 
Lokaler 278 
Garage 115 
Hyres rabatter 50 
Summa 1 422 

Not 1 och 2 
Hyresintäkter netto Budget 

2018 
Bostäder 61 591 
Lokaler 5 526 
Garage 712 
Tillval 1 034 
Summa 68 863 

Not3 
Övriga förvaltningsintäkter Budget 

2018 
Ersättningar från hyresgäster 175 
Atervunna hyror 50 
Reavinster maskiner 0 
Sålda tjänster 1 588 
övriga intäkter 50 
Summa 1 863 

Not4 

Budget 
2017 

61 760 
5 760 

827 
975 

69 322 

Budget 
2017 

1 278 
250 
130 
75 

1 733 

Budget 
2017 

60407 
5 510 

697 
975 

67 589 

Budget 
2017 

175 
50 

0 
675 

50 
950 

Underhållskostnader Budget Budget 
2018 2017 

Bostäder 3775 3 653 
Lokaler 250 246 
Utomhus 1 850 1 997 
Gemensamt underhåll 2486 1 600 
Summa 8 361 7 496 

BILAGA 5 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

61 601 60 579 
5 769 5 684 

828 827 
1 014 976 

69 212 6 318 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

1 230 980 
350 329 
114 109 
39 55 

1 732 1 473 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

60 333 59 544 
5 420 5 355 

714 718 
1 014 976 

67 480 66 593 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

175 229 
80 78 

0 135 
758 1 879 

57 327 
1 070 2 648 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

3 840 3 845 
75 69 

1 865 1 798 
1 565 2168 
7 345 7 880 



•, 
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Noter och kommentarer till resultaträl<ningen (alla belopp I tkr) 

Not5 
Driftskostnader Budget Budget 

2018 2017 
Fastighetsskötsel, personalkostn. 6 207 6 497 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader 983 1 294 
Köpta tjänster städ 893 747 
Kostnader för tillval 400 500 
Uttagsskatt 1 277 1 279 
Reparationer 4 828 4 947 
Vatten 3 892 3 872 
Fastighetsel 2 682 2 421 
Uppvärmning 7 835 7 812 
Rensning ventilationskanaler 75 150 
Obligatoriska besiktningar 100 0 
Sophantering, miljöavgift 1 656 1 684 
Försäkrlngskostnader 423 394 
Försäkringsskador 0 0 
Avskrivna hyres~ och kundfordringar 313 314 
Befarade kundförluster 0 0 
Förhandlingsersättnlng till hyresgästf. 155 154 
TV/Fiber 1 069 500 
Pensionsutbetalnlngar 158 162 
Summa 32 946 32 727 

Not6 
Avskrivning av materiella Budget Budget 
anläggningstillgångar 2018 2017 
Byggnader 10 808 10 356 
Markanläggnlngar 75 75 
Inventarier 769 832 
Summa 11 652 11 263 

Not7 
Centrala administrations- Budget Budget 
och försäljningskostnader 2018 2017 
Personalkostnader 4 131 3 912 
övriga kostnader 2 211 1 933 
Summa 6 342 5 845 

BILAGA 5 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

6164 6444 
1104 1 545 

825 789 
350 405 

1175 1 276 
4 879 4 757 
3 953 3 893 
2 431 2 334 
7 203 7 367 

100 115 
180 391 

1 697 1 677 
394 366 

16 90 
100 108 
75 88 

152 151 
815 519 
158 156 

31 771 32471 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

10 519 10 058 
75 75 

784 747 
11 378 10 880 

Prognos Bokslut 
2017 2016 

3 782 3776 
2188 2 616 
5 970 6 392 



· Tingsryds Indush·istiftelse 

Justerande 

L-_ 

BILAGAS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

2017-12-18 

§ 60 

Budget2018 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer budget 2018, enligt bilaga TI 60.2017. 

Beslu-ivning av ärendet 

Föreligger förslag till budget 2018. Karin Nilsson, tfVD, går igenom förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget från ekonomiavdelningen. 

Beslutet skickas till 

Karin Nilsson, tf VD 
Annika Johansson, adm 
Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande 

iO\~ -: 0\- OJ 



Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

BUDGET (tkr) 

Rörelsens intäkter 
Hyresintäkter 
övriga förvaltningsintäkter 
SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 
Nedskrivning 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Budget 

2018 

1 483 
120 

1 603 

-170 
-7 

-1 490 
-232 

-1 899 

-296 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 180 
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 
Borgensavgift -60 
Summa finansiella poster 85 

SUMMA KOSTNADER -1 814 

Resultat efter finansiella poster -211 

Budget 

2017 

1467 
50 

1 517 

-225 
-12 

-1152 
-205 

-1 594 

-77 

180 
-25 
-75 
80 

-1 514 

3 



Ärende 15 

Tingsryds Energi AB - utlåning 

till bredbandsföreningar 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-06 

Justerare 

§7 

Övrigt 
Dnr 2018/81 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar att 

1. ta emot informationen, 

2. påminna respektive bolags politiker om utbildningen, 

3. bjuda in presidiet att diskutera gemensamma ägardirektiv, samt 

4. att ställa sig bakom TEAB:s hemställan till kommunfullmäktige om 

att få låna ut pengar till bredbandsföreningar. 

Beskrivning av ärendet 

Vd Laila J eppsson inf01merar om ekonomiutbildning för bolagens 

förtroendevalda som kommer att genomföras tisdagen den 13 februari 2018. 

Vd skickar en påminnelse till de ledamöter som inte har svarat på inbjudan. 

Vidare har kommunfullmäktiges presidium önskat om att komma och 

diskutera bolagens (gemensamma) ägardirektiv. Styrelsen välkomnar ett 
besök från presidiet. 

Tingsryds Energi AB har lämnat in en hemställan till kommunfullmäktige 

om utlåning av pengar till bredbandsföreningar. Syftet med denna utlåning 

är att göra stamnätsbyggandet billigare då föreningar får ett bättre pris. 

Styrelsen uppmanar styrelsen för Tingsryds Energi AB att förankra 

upplägget med Wexnet. 

Bilagor 
1. Sammanträdesprotokoll TIK.AB, 2017-11-17 

2. Tjänsteskrivelse, vd TEAB Kent Johansson och ekonomichef Daniel 
Gustafsson, 2018-01-30 

3. § 1 TingsrydsEnergiAB,2017-12-19 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Tingsryds Energi AB 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

~ -

§ 54 

Tingsryds Energi AB - utlåning till bredbandsföreningar 
Dm 2018/120 093 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 204 att godkänna att 
Tingsryds Energi AB (Teab) lämnar ägartillskott till W exnet AB om max 15 
mkr till och med år 2020. 

I syfte att främja en kostnadseffektiv starnnätsutbyggnad har Teab låtit 
utreda möjligheten att låna ut pengar till bredbandsförening för 
genomförande av samförläggning mellan förening och elbolag. Det tänkta 
upplägget innebär att stamnätsdelen, när samförläggningen är genomförd, 
ska överlåtas från föreningen till Wexnet AB, samtidigt som Wexnet övertar 
skulden till Teab. Teab ska därefter överlåta fordran på Wexnet som ett 
ovillkorat aktieägartillskott så att W exnet 
inte har kvar motsvarande skuld till Teab. Aktieägartillskottet är tänkt att 
rymmas inom de totalt 15 mkr i ägartillskott som nämnts ovan. 

Utredningsrapport från KPMG redovisas i bilaga 1. I rapporten konstateras 
att det beskrivna upplägget är genomförbart förutsatt att lånet är 
marlmadsmässigt och att kommunfullmäktige godkänner att utlåning för 
utbyggnad av bredband är något som ligger i linje med den verksamhet och 
de kommunalrättsliga principer och kommunala ändamål som Teab och 
kommunen är ålagda att följa. I rapporten framgår vidare, liksom vid övriga 
ägartillskott, att nedskrivningsprövning av Teabs andel i Wexnet behöver 
göras i samband med ägartillskottet. 

Det är angeläget att styrelsen i Teab tillser att upplägget är förankrat med 
berörda parter innan verkställande. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Teab i samråd med kommunens 
ekonomiavdelning på uppdrag av Teabs ordförande. Utredningen har gjorts 
av KPMG. Tikab hanterar ärendet 2018-02-06, varför ärendet föreslås 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

'"-

§ 54 forts. 

Beslutsunderlag 
1. KPMG AB, 2018-01-26, utredning "Utlåning till 

bredbandsförening" (bilaga 1) 
2. KF 2016-10-31, § 204 Godkännande av Teabs ägartillskott till 

WexnetAB 
3. Ägarpolicy, bolagsordning, gemensamt ägardirektiv och särskilt 

ägardirektiv för Teab 

I Dtdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

eab 2017-12-19 

T in g s,,yds enel'gl A B 

Justerande 

;& 

§ 1 

Tingsryds Energi AB - utlåning till bredbandsföreningar 

Styrelsens beslut 

1. TEAB hemställer om godkännande av kommunfullmäktige att TEAB 
får låna ut pengar till bredbandsföreningar till marknadsmässiga villkor 
i syfte att främja stamnätsutbyggnaden i kommunen genom 
samförläggningar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31, § 204, att godkänna att TEAB 
lämnar ägrutillskott till Wexnet AB om max 15 mlu till och med år 2020. 

I syfte att främja en kostnadseffektiv stamnätsutbyggnad har TEAB låtit utreda 
möjligheten att låna ut pengar till bredbandförening för genomförande av 
samförläggning mellan förening och elbolag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kent Johansson, VD, och Daniel Gustafsson, 
ekonomichef, Tingsryds kommun 
"Utlåning till bredbandsförening" - rappo1t av KPMG AB 2018-01-31 

Justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Daniel Gustavsson, ekonomichef 
Kent Johansson, VD 

Utdrags bestyrkande 

~ JvlC{ - o?- - oS-



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-01-30 

Till kommunfullmäktige 
Till styrelsen i Tings1yds Energi AB 

Tingsryds Energi AB - utlåning till bredbandsföreningar 

Förslag till beslut 

Kommunfi1llmäktige 

1(1) 

Kommunfullmäktige godkänner att Tings1yds Energi AB får låna ut pengar till bredbandsför
eningar till marknadsmässiga villkor i syfte att främja stamnätsutbyggnaden i kommunen genom 
samförläggningar. 

Styrelsen Tingsryds Energi AB 
TEAB hemställer om godkännande av kommunfullmäktige att TEAB får låna ut pengar till 
bredbandsföreningar till marknadsmässiga villkor i syfte att främja stamnätsutbyggnaden i 
kommunen genom samförläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 §204 att godkänna att Tingsryds Energi AB (Teab) 
lämnar ägartillskott till Wexnet AB om max 15 mkr till och med år 2020. 

I syfte att främja en kostnadseffektiv stamnätsutbyggnad har Teab låtit utreda möjligheten att 
låna ut pengar till bredbandsförening för genomförande av samförläggning mellan förening och 
elbolag. Det tänkta upplägget innebär att stamnätsdelen, när samförläggningen är genomförd, 
ska överlåtas från föreningen till Wexnet AB, samtidigt som Wexnet öve1tar skulden till Teab. 
Teab ska därefter överlåta fordran på Wexnet som ett ovillkorat aktieägartillskott så att Wexnet 
inte har kvar motsvarande skuld till Teab. Aktieägaitillskottet är tänkt att rymmas inom de totalt 
15 mkr i ägaitillskott som nämnts ovan. 

Utredningsrapp01t från KPMG redovisas i bilaga 1. I rapporten konstateras att det beskrivna 
upplägget är genomförbart förutsatt att lånet är marknadsmässigt och att kommunfullmäktige 
godkänner att utlåning för utbyggnad av bredband är något som ligger i linje med den verksam
het och de kommunalrättsliga principer och kommunala ändamål som Teab och kommunen är 
ålagda att följa . I rapporten framgår vidare, liksom vid övriga ägmtillskott, att nedskrivnings
prövning av Teabs andel i Wexnet behöver göras i samband med ägartillskottet. 

Det är angeläget att styrelsen i Teab tillser att upplägget är förankrat med berörda parter innan 
verkställande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av Teab i samråd med kommunens ekonomiavdelning på uppdrag från 
Teabs ordförande. Utredningen har gj01ts av KPMG. 

Beslutsunderlag 
KPMG AB, 2018-01-26, utredning "Utlåning till bredbandsförening" (bilaga 1) 
KF 2016-10-31 §204 Godkännande av Teabs ägartillskott till Wexnet AB 
Ägarpolicy, bolagsordning, gemensaint ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för Teab 



Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Tingsryds Energi AB 
Ekonomiavdelningen 

Kent Johansson 
VD 
Tingsryds Energi AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
Tingsryds kommun 
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Tingsryds Energi AB 
Utlåning 1111 bredbandsförenlng 

2018-01-31 

1 Bakgrund 
I Tingsryds kommun sker utbyggnad av bredband. Vid utbyggnad av bredband sker en 
l<anallsatlon (stamnät) där fiber kan dras samt dragningar ute I byarna I kommunen. I 
flera fall bildar byarna ekonomiska föreningar för att kunna göra utbyggnaden av 
bredbandet. 

Vanligtvis är det Wexnet AB (org. nr. 556923-9444) som äger stamnätet och de 
ekonomiska föreningarna (härefter "Föreningen" eller "Föreningarna") äger 
bredbandsdragnlngarna som görs I respektive by. Wexnet ägs av Alvesta, Tingsryd, 
Växjö och Lessebo kommun. De tre förstnämnda kommunerna äger aktier I bolaget via 
dotterbolag och Lessebo kommun äger andel direkt I Wexnet. Tingsryds Energi AB 
(härefter "TEAB") äger 7,74 % i Wexnet. 

Enligt uppgift ska Eon bygga stamnätet. Funderingar har skett om Eon kan bygga 
stamnätsdelen på uppdrag av ovan nämnda ekonomiska föreningar. För att möjliggöra 
detta ska TEAB låna ut pengar till Föreningen. Föreningen får då en skuld till TEAB. 

När bredbandsutbyggnaden är färdigställd ska stamnätsdelen överlåtas från 
Föreningen till Wexnet samtidigt som Wexnet övertar skulden till TEAB. TEAB sl<a 
därefter överlåta fordran på Wexnet som ett ovlllkorat aktieägartillskott så att Wexnet 
Inte har kvar motsvarande skuld till Teab. 

1.1 Uppdraget 
KPMG har fått I uppdrag att utreda följande frågeställningar: 

Kan TEAB låna ut till Föreningen? 

Kan TEAB överlåta fordran som ett aktleägartlllskott till Wexnet? 

1.1.1 Avgränsning 

KPMG utgår endast från påverkan för TEAB. Påverkan för Föreningen och Wexnet 
behandlas Inte. KPMG: s uppdrag är framförallt att bedöma ovanstående scenario ur 
ett redovlsnlngsmässlgt och sl<atterättsllgt perspektiv. KPMG kommenterar dock lite 
l<art avseende de juridiska aspekterna gällande en eventuell utlåning från TEAB. 
KPMG gör dock Inte gällande att rapporten är uttömmande avseende de avtalsrättsliga 
och l<ammunalrättsllga förhållanden som frågeställnlngarna ger upphov till. 

1.1.2 Förutsättningar 

TEAB tillämpar K3 och faller Inom ramen för mindre företag enligt årsredovisningen 
2016. TEAB tlllämpar l<apltal 11 och värderar finansiella instrument till 
anskaffnlngsvärde enligt årsredovisningen 2016. 

ID 2018 KPMG AB. All rfghls reserved, 

Oocument cfasslncalfon: l(PMG Oonfidenllal 
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Tingsryds Energi AB 
Ullånlng till bredbandsförening 

2018-01-31 

2 Analys 

2.1 Steg 1 
· TEAB lånar ut pengar till Föreningen. 

2.1 .1 Juridiska aspekter av utlåning 

2.1.1.1 Låneförbudet I ABL 

I aktlebolagslagen (2005:551, ABL) finns bestämmelser gällande lån från bolag tlll 
aktieägare m.fl. Ett aktiebolag får Inte lämna penninglån tlll en person som Ingår I den 
s.k. förbjudna kretsen. I den förbjudna kretsen Ingår den som äger aktier, eller som är 
styrelseledamot eller verkställande direktör, I bolaget eller I ett annat bolag I samma 
l<ancern. 

I den förbjudna kretsen Ingår ocl<så sådana juridiska personer där någon av 
ovanstående personer har bestämmande Inflytande över verksamheten. Det Innebär 
exempelvls att en fysisk person som har bestämmande Inflytande över två aktlebolag 
Inte får låta det ena bolaget ta lån från det andra bolaget, om Inte undantaget för 
kommersiella lån är tillämpligt. 

Det finns fem undantag från låneförbudet. Inget av undantagen gäller för det s.k. 
förvärvslåneförbudet. Undantagen är följande: 

Kommunlån 

Koncernlån 

Kommerslella lån 

Småal<tieägarlån 

Förvärvslåneförbudet Innebär att ett aktiebolag Inte får ge förskott, lämna lån eller 
säkerhet med syfte att gäldenären ska förvärva aktier I bolaget, eller I ett överordnat 
bolag I samma koncern. Syftet får Inte heller vara alt någon närstående till gäldenären, 
fysisk eller Juridisk person, ska göra förvärvet. 

2.1.1.2 Bolagsordning, ägardirektiv och ägarpolicy 

Tingsryds kommun har utgett vissa dokument som är styrande för TEAB. Kommunen 
har bland annat utgivit en ägarpolicy, ett gemensamt ägardirel<tiv och ett särskllt 
ägardirektiv för TEAB. Utöver dessa dokument styrs TEAB även av bolagsordningen. 

Av ägarpollcyn för Tingsryds kommun (dnr 2015/573 099, härefter "ägarpolicy") 
framgår att kommunen fastställer bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv m.m. vill<a 
syftar tlll att utgöra tillräckligt underlag för att företagens verl<samhet ska l<unna ha en 
affärsmässig Inriktning Inom ramen för rådande kommunalrättsllga bestämmelser. 

Vidare framgår det av ägarpollcyn att oavsett I vilken form den kommunala 
verl<samheten bedrivs ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det 
Innebär, enllgt policyn, att verksamheterna ska tillgodose behov hos olika 
kommunmedborgare, näringsliv, kunder och Intressenter på ett sådant sätt att även 
helheten Inom l<ommunkoncernen gagnas. 
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Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag, vilket Innebär 
att direktiv utfärdade av dem har företräde framför direktiv utfärdade av annan. Frågor 
som är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt får Inte avgöras av 
företagen Innan de Inhämtat fullmäktiges ställningstagande I frågan. Regler för detta 
anges I det gemensamma ägardirektivet. 

Av det gemensamma ägardirektivet (dnr 2015/573 099) följer att bolagen ska drivas 
enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med 
verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och 
det gemensamma ägardirektivet samt särskilt ägardirektiv. 

Vidare följer av det gemensamma ägardirektivet att följande principer ska följas av de 
kommunala bolagen: självkostnadsprlnclpen, likställighetsprlnclpen och 
lokallserlngsprlnclpen. 

Av punkt 9.2 framgår att "bolagen ska driva sin verl<samhet enligt aktlebolagslagen och 
Inom bolagsordningens ram samt med beal<tande av ägardirektiven". 

Av det gemensamma ägardirektivet (punkt 10) framgår dessutom när bolagen ska 
bereda kommunfullmäktige att ta ställning före bolagen verkställer sådana beslut I 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Om Inte 
annat följer av det enskilda bolagets ägardirektiv är följande ärende av större vikt: 

Större strategiska Investeringar 

- Andra Investeringar eller åtgärder som Innebär en ny Inriktning, start av 
verksamhet Inom nytt affärs- eller verksamhetsområde, 

- Andra åtgärder som Innebär en ny lnrll<tnlng för bolagen eller start av 
verksamhet Inom nytt affärs- eller verksamhetsområde samt 

Större förvärv eller större försäljningar av fast egendom 

Bolagen sl<a Inhämta lwmmunfullmäktlges godkännande, bland annat vid ändring av 
bolagsordning, ändring av aktiekapital m.m. (gemensamma ägardireldivet punkt 11). 

Av det särsl<llda ägardirektivet för TEAB följer att bolaget ska, genom sitt delägarskap I 
Wexnet AB, aktivt verka för en fortsatt utveckling av tillgången till bredband och 
bredbandstjänster för kommunens Invånare, näringsliv och verksamheter. Den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden är ett prioriterat fokusområde för kommunen. 

Av § 3 I TEAB: s bolagsordning framgår att: 

Bolaget har 1111 föremål för sin verksamhet alt bedriva produktion och distribution samt därmed förenlig 
verksamhet av fjärrvärme. Bolaget sl<a vidare l<unna äga och förvalta aktier I hel- eller delägda 
bredbandsbolag. 

Av 2 st I § 4 I TEAB: s bolagsordn'lng framgår att: · 
Inom affärsområdet bredband har bolaget Ull ändamål att, Inom ramen för sill delägarskap I det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet, främja utbyggnaden bredband. Delägarsl<apet sl<a bedrivas på affärsmässiga 
grunder. 

Av§ 5 I bolagsordningen följer att: 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige I Tingsryds kommun möjlighet att ta ställnlng Innan sådana beslut I 
verksamheten som är av prlnclplell betydelse eller annars av större vll<t fattas. Vlll<a frågor som är av 
principiell betydelse eller av större vll<t framgår av l<ommunfullmäktlge utfärdade och bolagsstämmans 
fastställda ägardirektiv. 
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2.1.1.3 Kommentarer till juridiska aspekter 

En utlåning från TEAB till Föreningen ska bland annat bedömas utifrån 
aktlebolagslagen. Enligt vår bedömning kommer en sådana utlåning Inte att träffas av 
låneförbudet 121 kap. ABL, eftersom utlåningen slcer till en utomstående part som Inte 

·· Ingår i Intressegemenskapen. Utlåningen träffas Inte heller av förvärvslåneförbudet ty 
Föreningen ska Inte förvärva några delägarrätter I bolag. 

Av TEAB: s bolagsordning framgår alt bolaget ska kunna äga och förvalta aktier I hel
eller delägda bredbandsbolag. Som tidigare nämnts är TEAB delägare I Wexnet. 
Vidare ska TEAB verka för att främja utbyggnaden av bredband Inom kommunen. Det 
anges docl< I bolagsordningen att delta ska ske Inom ramen för bolagets delägarskap I 
Wexnet. 

Vår bedömning är att det Inte klart framgår av TEAB: s bolagsordning, det 
gemensamma ägardirektivet, ägardirektivet för TEAB eller ägarpolicyn att TEAB kan 
låna ut pengar till en utomstående part. Syftet med utlåningen I detta fall är att få en 
billigare utbyggnad av bredbandet för kommunen och dess Invånare. Det skulle kunna 
vara något som ligger I linje med de styrdol<Ument som styr TEAB: s del I att främja 
utbyggnaden av bredband, men vi kan Inte med säkerhet säga att så är fallet. Vår · 
bedömning är att kommunfullmäktige bör beredas möjllghet att ta beslut I frågan om 
TEAB, Inom ramen för främjandet av bredbandsutbyggnaden, har rätt att låna ut medel 
till utomstående part (exempelvis el<onomlsl< förening) under en tidsbegränsad period. 

2.1.2 Hantering I redovisningen 

TEAB ska ta upp fordran I redovisningen som en finansiell tillgång när de blir en part I 
de avtalsmässiga villkoren och när betalningen fullgjorts (punkt 11.3 och kommentar 
K3). 

Den finansiella tillgången som tas upp för lånet klassificeras som en 
omsältnlngstlllgång eftersom avsllcten med fordran på Föreningen Inte är avsedd att 
Innehas stadigvarande I verksamheten (4 kap. 1 § ARL och punkt 4.4 K3). 

Förslagsvis l<an konto 1682 Kortfristig lånfordringar I BAS-kontoplanen användas. 
Anskaffnlngsvärdet vid första redovlsnlngstlllfället är utgifterna för tillgångens förvärv (4 
lcap. 9 § andra stycket ARL) och fordran får, men behöver Inte, värderas till upplupet 
anskaffnlngsvärde (punkt 11.16 K3). Efter första redovlsnlngstillfället ska tillgången 
redovisas enligt lägsta värdets princip (4 kap. 9 § första stycket ARL). Värderas 
tillgången till upplupet anskaffnlngsvärde vid första redovisnlngstlllfället ska den även 
fortsättningsvis värderas till upplupet anskaffnlngsvärde (punkt 11.19 K3). 

2.1.3 Skattemässig hantering 

En utgångspunkt för den skatterättsliga hanteringen av en fordran från TEAB till 
Föreningen är att utlåningen sker på marl<nadsmässlga villkor. En utlåning på 
marl<nadsmässlga villkor Innebär att sanitllga vllll<or sl<a vara marknadsmässiga, 
exempelvis att det ska utgå en marknadsmässig ränta på lånet. 

I övrigt följer den sl<altemässlga hanteringen av lånet den redovlsnlngsmässlga 
hanteringen, se avsnitt 2.1.2 ovan. 
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2.2 Steg 2 
Wexnet övertar lånet från Föreningen samtidigt som Wexnet övertar stamnätet från 
Föreningen. 

2.2.1 Hantering I redovisningen 

Motparten för fordran ändras i och meq bytet av gäldenär. Det behöver beaktas om 
värderingen av fordran behöver justeras i och med den nya motparten. Om 
värderingen på fordran är samma med den nya motparten behöver det inte bli några 
effekter på balans- och resultaträkningen. 

2.2.2 Skattemässig hantering 

Som ovan nämnts under avsnitt 2.2.1 får TEAB en ny gäldenär. Under förutsättning att 
fordrans värde kvarstår för TEAB sker det inte några skattemässiga effekter för 
bolaget. Vår utgångspunkt är att villi<0ren för lånet fortfarande är marknadsmässiga vid 
bytet av gäldenär. 

2.3 Steg 3 
TEAB överlåter fordran som ett ovllll<orat aktieägartillskott till Wexnet. 

2.3.1 Hantering I redovisningen 

Ett tillskott som TEAB gör till Wexnet utan att få emitterade aktier eller andra 
egetkapitalinstrument i utbyte ska redovisas som en ökning av andelens redovisade 
värde (punkt 6.4 K3). 

Ett aktieägartillskott ses som en Indikation på nedskrlvnlngsbehov (kommentar till punkt 
27.4 K3). Därför är det brukligt att TEAB gör en nedsl<rivningsprövnlng av Innehavet I 
Wexnet i samband med tillskottet, alternativt dolcumenterar varför en 
nedsl<rivningsprövnlng inte behöver göras. 

För att en finansiell tillgång ska tas bort från balansräkningen krävs att den avtalsenliga 
rätten upphört/reglerats eller att väsentliga risker och fördelar för den finansiella 
tillgången är överförda och företaget Inte längre Innehar l<ontroll över tillgången (punkt 
11.30-31 K3). 

2.3.2 Skattemässig hantering 

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken I civlirällsllg eller i skatterättslig 
lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är i regel alt förbättra ett bolags finansiella 
ställning. Det finns två olika former av tillskott; ovlllkorat eller villl<0rat al<tleägartlllskott. 
Vanligtvis består ett aktieägartillskott av pengar eller av att givaren omvandlar en · 
fordran på mottagaren, men även tillskott av sakegendom förel<ommer. 

Det salmas lagregler för hur ett aktieägartillskott ska behandlas skattemässigt men av 
äldre rättsfall framgår att aktieägartlllskott Inte utgör skattepliktig intäkt för det 
mottagande bolaget. Det uppkommer således Ingen skatteplll<llg Intäkt för Wexnet I 
vårt fall som mottar aktieägartillskottet. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har lcommlt fram till att när tillskott görs med andra 
tillgångar än kontanta medel, så är värdet av tillskottet Inte högre än tillgångarnas 
värde då tillskottet lämnas (RÅ 2002 ref. 107). 

Ett ovilll<0rat aktleägartillslcott kan jämställas med rena kapitalinsatser från 
aktieägarens sida (SkU 1984/85:2 s 7f.), eftersom det lämnas utan förbehåll om 
återbetalning annat än möjligen I samband med bolagets upplösning. Vidare utgör ett 
ovlllkorat aktieägartillskott skatterättsligt en del av anskaffningskostnaden för aktierna I 
bolaget (RÅ 2002 ref. 106). Det medför att utgivare av aktieägartillskottet Inte har 
någon avdragsrätt vid den löpande besl<attnlngen när fordran omvandlas till ett 
ovlllkorat al<tleägartillskott. 

Av avsnitt 2.3.1 framgår att en nedslcrivnlngsprövnlng bör sl<e vid tidpunkten för när 
aktieägartillskottet lämnas. Andelarna I Wexnet utgör närlngsbetlngade andelar för 
TEAB då aktierna är onoterade. Ett företag som Innehar närlngsbetingade andelar får 
Inte dra av en kapitalförlust som uppkommer då en fordran omvandlas till ett tillskott. 

I det fall TEAB bedömer att Innehavet I Wexnet ska sl<rlvas ned och gör motsvarande 
nedsl<rlvnlng redovlsnlngsmässlgt är en sådan nedsl<rlvnlng Inte skattemässigt 
avdragsgill. 

Då vi endast bedömer frågan ur TEAB: s perspektiv har vi Inte berört frågan om 
aktieägartillskottet eventuellt l<an bli ett skattepliktigt driftbidrag för Wexnet. 

2.4 Steg 4 
Om Wexnet betalar tlllbal<a tillskottet till TEAB. ·· · 

2.4.1 Hantering i redovisningen 

Återbetalning av ett lämnat tillskott redovisas som en minskning av andelens värde 
(punk 6.6 K3). TEAB ska därför mlnsl<a andelen I Wexnet I samband med 
återbetalningen. 

2.4.2 Skattemässig hantering 

Eftersom TEAB lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Wexnet finns det inga villl<or 
uppsatta l<rlng återbetalningen. Det ses därmed som ett definitivt och bestående 
tillskott tlll Wexnet. 

Skattemässigt hanteras en återbetalning av tillslcottet som utdelning. Då 
TEAB: s Innehav I Wexnet är näringsbetlngat är en sådan utdelning slcattefrl vid 
mottagandet för TEAB. 
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3 Avslutning 

3.1 Juridiskt 
En utgångspunkt för att utlåning sl<a kunna ske till Föreningen är att utlåningen sker på . 
marknadsmässiga villl<ar. Det Innebär bland annat att lånen ska ha en 
marknadsmässiga ränta m.m. Enligt vår bedömning träffas Inte utlåningen från TEAB 
tlll Föreningen av låneförbudet I 21 kap. ABL 

Som vi nämnt ovan (se avsnitt 2.1.1.3) föreligger det dock viss osälcerhet kring om 
TEAB kan göra en sådana utlåning enllgt ägardirektiven från Tingsryds kommun samt 
bolagsordningen. Enligt vår bedömning framgår det inte klart att utlåning är något som 
följer av de direktiv som bolaget har erhållit från sin ägare. Vår rekommendation är 
därför att frågan lämnas till lcommunfullmäktlge för beslut avseende om utlåning för 
utbyggnad av bredband är något som ligger I linje med den verksamhet och de 
kommunrättsliga principer och kommunala ändamål som kommunen är ålagd att följa. 

3.2 Redovisningsmässigt 
TEAB kan bolca upp en finansiell omsättnlngstlllgång för lånet tlll Föreningen. 

I samband med au Wexnet övertar låneskulden från Föreningen behöver beaktas om 
värderingen av fordran förändras. 

TEAB lcan boka bort fordran och Istället bolca upp al<tleägartlllskottet som en ölcnlng av 
andelen Wexnet. I samband med tillskottet behöver nedskrivnlngsprövning av andelen I 
Wexnet dokumenteras. 

Om Wexnet betalar tillbaka tillskottet till TEAB görs det genom en minskning av 
andelen I Wexnet. 

3.3 Skattemässigt 
En förutsättning för utlåningen, ur ett sl<attemässlgt perspektiv, är att den slcer på 
marknadsmässiga villkor. Det Innebär bland annat att skulden ska löpa med en 
marknadsmässig ränta. 

Under förutsättning att låneskulden har samma belopp vid överlåtelsen av skulden från 
Föreningen till Wexnet sker Ingen skattemässig förändring I TEAB. 

Som ovan nämnts saknas det lagreglering för hur ett aktleägartlllsl<att ska behandlas 
skattemässigt. Av äldre rättspraxls följer dock att aktieägartillskott Inte utgör en 
skattepliktig lntälct för mottagaren. Generellt kan sägas att utgivaren av ett 
aktieägartillskott salcnar avdragsrätt I den löpande beskattningen när en fordran 
omvandlas tlll ett ovlllkorat aktieägartillskott. 

I det fall TEAB bedömer att en nedskrivning av andelen I Wexnet ska ske är en sådan 
nedskrivning Inte skattemässigt avdragsgill. 
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Då al<lieägartillskottet lämnas som ett ovlllkorat tillskott föreligger det Inget krav på att 
återbetalning ska ske. Skattemässigt behandlas en återbetalning som utdelning och en 
sådan utdelning är sl<attefrl för TEAB, eftersom Innehavet är närlngsbetlngat. 

2018-01-31 

l<PMGAB 

~ 
Catharina Pramhäll 

Dlrector, Redovlsningsspecialist Senior Assoclate, Skattejurist ,, 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 

Justerare 

§ 29 

Samverkan inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2018/~ 170 / 

/,,{ \ ; EC 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att 
utreda samverkan med närstående räddningstjänster eller förbund. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg (RÖK) bildades av Lessebo, 
Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Förbundet startade den 1 januari 
2003. Det geografiska området uppgår till 2805 km2 och kommunerna har 
en befolkning på ca 30 800 invånare. 

Vid förbundets bildande skedde en procentuell fördelning av kostnaderna 
enligt följande: Lessebo kommun 25,7 %, Tingsryds kommun 37 % och 
Uppvidinge kommun 37,3 %. 

Sedan förbundet bildades har den årliga kostnadsutvecklingen i förbundet 
överstigit kostnadsökningen i övriga kommunala verksamheter och även i 
jämförelse med genomsnittet för räddningstjänstsverksamheter i riket. 

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade i december 2016 om 
utträde ur kommunalförbundet RÖK. Under 2017 har förhandlingar pågått 
för att se över fördelningsnyckeln gällande kostnader för kommunerna. 
Denna förhandling har inte nått något gemensamt resultat. 

Förbundsdirektionen för RÖK beslutade 2018-01-15, § 1 att: 

1. Tillsända Tingsryds kommun och Lessebo kommuner, och för 
kännedom Uppvidinge kommun, frågan om Tingsryds och Lessebo 
kommuner avser att fortsätta som medlemmar. Förbundet emotser ett 
inriktnings beslut senast den 31 mars 2018. 

2. Upphandla en extern jurist med uppdrag att ta fram en process inför 
beslut om likvidation av förbundet. 

Besluts underlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-01-15 § 1, Likvidation av 
förbundet 

2. Skrivelse från kommunchefen, 2018-01-16 

I Otdragsbestydiande 
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Justerare 

§ 29 forts. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-01-16 

Till Kommunfullmäktige 

Samverkan inom Räddningsförbundet Östra Kronoberg (RÖK) 

Föl'slag till beslut 
Att utreda samverkan med närstående l'äddn.ingstjänster eller förbund. 

Beskl'ivning av ärendet 
Räddningsförbundet Östra Kronoberg (RÖK) bildades a.v Lessebo, Uppvidinge och 
Tingsryds kommun. Förbundet stmtade den 1 januari 2003. Det geografiska området 
uppgår till 2805Jon2 bestående av tre medlemskonmrnner och en befolkning på ca 
30 800 .invånare 
Vid förbundets bildande så skedde en procentuell fördelning av kostnaderna på Lessebo 
25,7%, Tingsryd 37% och Uppvidinge 37,3%. 
Sedan förbw1det bildades har den årliga kostnadsutvecklingen i förbundet överstiget 
kostnadsölmingen i övriga kommunala vetksamheten och även genomsnittet för rädd
ningstjänsten i riket. 

Kömmtu1fö1lmäktige i Uppvidinge kommun beslutade i dec 2016 om utträde ur kom
mµnaiförbundet RÖK. 
Under 2017 så har förhandlingar pågått för att se över fördelningsnyckelen gällande 
kostnaderna för medlemsko1mnunerna, denna förhandling har inte nått någor gemen
samt reslutat. 

Förbundsdirektionen för RÖK beslntade2018-0l-15 om: 

Ärendets beredning 

1. Til1sända Tingsryd och Lessebo lmmmuner, och för 
kännedom till Uppvidinge 1<ommllll, frågan om 
Tingsryd och Lessebo kommun avser att fortsätta 
som medlemmar. Föiuundet emotser ett inriktnings
beslut senast 3i mars 2018. 

2. Upphandla en extern jurist med uppdrag att ta fram 
en process inför beslut om likvidation av fö1bundet. 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaJtningen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 !)0 (\IX) 0477 ~13 00 

.e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 1 av3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagru:e 

Utses attjustera 

Justeringens plats och tid 

Undersluifter 

Brandstationen Lessebo, kl. 09.00-11.00 

Monica Widnemark (S), ordförande 
Anders J onsäng ( C) 
Ingegärd Widersb·öm (M) 
Camilla Ymer (S) 
Erik Ragnarson ( C) 
Ingemar H ugosson ( C) 
Mikael Jeansson (S) 
Birgitta Söderlind-Hörberg (M) 
Björn Elmqvist (C) 

Per Pettersson, räddningschef 
Eira Wiklund, sekreterare 
Christina Nyquist, kommunchef, Lessebo kommun 

Björn Elmqvist (C) 

Lessebo 2018-01-15 

2D~J -Di- 1 7 

Sekreterare VM ~J / .k UA,vt J Paragrafer 1 

d
·ra Wildund 

.. 1tll11@ l1 ät/f/UC,, I Ordforan i/l,(__ 

Justerande 

Monica Widnemark (S) 

~~-
Bj~qvist (C) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeiingen har tillkännagivits genom anslag, 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2018-01-15 

Datum för anslags uppsättande 2018-01-16 Datum för anslags 2018-02-01 
nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo 

Undersluift 
Eira Wildund 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirelctionen 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

Justerande sign 

Förteclming över Förbundsdirektionens ärenden 
2018-01-15 

§ 1 Likvidation av förbundet ........................... ........ .......................... 3 

Utdragsbestyrlrande 

{w 



·, 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3 av3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

Beslutet skickas till 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

§1 Dnr. 2018/5 -OOI 

Likvidation av förbundet 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1. Tillsända Tingsryd och Lessebo kommuner, och för kännedom till 

Uppvidinge kommun, frågan om Tingsryd och Lessebo 
kommuner avser att fortsätta som medlemmar. Förbundet emot
ser ett inriktningsbeslut senast 31 mars 2018. 

2. Upphandla en extern jurist med uppdrag att ta fram en process 
inför beslut om likvidation av förbundet. ' 

Ärendebeskrivning 
Uppvidinge kommuns kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20, 
§ 135, att före den 1 januari 2017 begära utträde ur Räddningstjänst
förbundet Östra Kronoberg. 

Förbundsdirektionen beslutade 2017-01-19, § 2 
1. Notera informationen och Uppvidinge kommuns kommun

fullmäktige beslut 2016-12-20, § 135 till protokollet. 
2. Intill dess annat beslutas kommer förbundsdirektionen att 

ansvara för och bedriva lagenlig verksamhet enligt beslutade 
styrdokument i form av förbundsordning och handlingsprogram. 

Medlemskommunerna har haft s.k. ägarsamråd om räddnings
tjänstförbundet och dess ekonomi. De har också uppdragit åt en 
konsult att bl.a. belysa konsekvenserna av en upplösning av 
förbundet. Något förslag till lösning i frågan har man inte lyckats 
komma överens om. 

Yrkande . 
Camilla Ymer (S) yrkar på att förbundsdirektionen beslutar att 
tillsända Tingsryd och Lessebo kommuner, och för kännedom till 
Uppvidinge kommun, frågan om Tingsryd och Lessebo kommuner 
avser att fortsätta som medlemmar samt att en upphandling görs av 
en extern jurist med uppdrag att ta fram en process inför beslut om 
likvidation av förbundet. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunens engagemang i 

Tingsryds tennissällskaps 
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~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (36) 

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 fört 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 

lD i ö -{) I~ t I _2t· 
~vL-· V 



r.JTingsryds 
\:!:)kommun 

Kommunlednlngs
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-12-04 

Till Kommunstyrelsen 

Skrivelse från Tingsryds Tennis om kommunens engagemang i förening
ens projekt "Tennis i Tingsryd" 

Förslag till beslut 
Att utreda förutsättning för att Tingsryds kommun ska kunna ge Tingsryds tennis bidrag 
enl. önskemål i skrivelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds tennis planerar att bygga en hall med två tennisbanor, en padelbana och ett 
par badmintonbanor, det skulle även gå att spela bordtennis i dessa lokaler. En beräknad 
kostnad för hallen beräknad bli 5 mkr. 
En skrivelse har inlrnmmit Tingsryds tennis om att få kompensation från Tingsryds 
kommun för kostnader fört.ex. vatten och avlopp och en eventuell detaljplanändring, 
till en trolig kostnad på 500 tkr 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2017-12-11 
KoFu:s sammanträdesprotokoll 2017-12-06 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 

Kultur- och :fritidsutskottet 2017-12-06 

usterare 

(j>)-

§ 104 

Skrivelse från Tingsryd Tennis om kommunens engagemang 
i föreningens projekt "Tennishall i Tingsryd" 
Dm 2017/738 828 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet ställer sig positivt till iden och skickar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Skrivelse från Tingsryd tennis har via brev inkommit. Föreningen har ett 
framtida projekt på gång, där de vill anlägga en tennishall i Tingsryd. Som 
det framgår i skrivelsen så har de under flertalet tillfällen haft möten med 
både politiker och tjänstemän, utan att vare sig få besked om det skulle 
kunna vara möjligt att få starta i gång sitt projekt. Det som beskrivs från 
föreningens sida är bekymret med att få tillgång till den marken man önskar 
i nära anslutning till deras i dag befintliga anläggning, samt att de fasta 
kostnaderna som kommunen har för bygglov, markanläggning och 
planändring mm ses som en stor belastning för en ideell förening, då de har 
för avsikt att kunna finansiera anläggning med stöd av externa finansiärer 
såsom projektmedel från bla smålandsidrotten, jordbruksverket, 
sparbanlcsstiftelser, allmänna arvsfonden. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tingsryd Tennis 2017-11-21 
Tjän~temannaskrivelse från Kenth Axelsson 2017-11-23 

Beslutet skickas till 

Tingsryd Tennis 
Utvecklingschefen 
Kommunstyrelsen 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kenth Axelsson 
0477 44161 

Kenth.Axelsson@lingsryd.se 

TJÄNSTESICRIVELSE 

2017-11-27 

Kultur- och fritidsutskottet 

Skrivelse från Tingsryd Tennis om kommunens engagemang i förening
ens projekt " Tennishall i Tingsryd" 
Dm 2017/738 828 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ställa sig positiva till iden och 

sldckar ärendet vidare till kommunstyrelsen, för vidare beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Skrivelse från Tingsryd tennis har via brev inkommit. Föreningen har ett framtida pro
jekt på gång, där de vill anlägga en tennishall i Tingsryd. Som det framgår i skrivelsen 
så har de under fle1ialet tillfällen haft möten med både politiker och tjänstemän, utan att 
vare sig få besked om det skulle kunna vara möjligt att få starta i gång sitt projekt. Det 
som beskrivs från föreningens sida är bekymret med att få tillgång till den marken man 
önskar i nära anslutning till deras i dag befintliga anläggning, samt att de fasta kostna
derna som kommunen har för bygglov, markanläggning och planändring mm ses som 
en stor belastning för en ideel förening, då de har för avsikt att kunna finansiera anlägg
ning med stöd av externa finansiärer såsom projektmedel från bla smålandsidrotten, 
jordbruksverket, sparbanlcsstiftelser, allmänna arvsfonden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tingsryd Tennis 2017-11-21 
Tjänstemannaskrivelse från Kenth Axelsson 2017-11-23 

Utskottets beslut ska skickas till 
Tingsryd Tennis 
Utvecklingschefen 
Kommunstyrelsen 

Kenth Axelsson 
Kultur-och fritidssamordnare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



Tingsryds Kommun 

Box 

362 21 Tingsryd 

Proiekt tennishall i Tingsryd 

TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -11- 21 

Dnr 

De senaste 6-7 åren har tennisen i Tingsryd utvecklats mycket positivt framförallt på ungdomssidan. 

Idag har vi ca 60 aktiva ungdomar som både tränar organiserat men även eget spel. Totalt har vi 130-

140 medlemmar där samtliga är aktiva. Föreningens verksamhet vänder sig till den breda massan och 

det finns ingen elitidrott i föreningen som kostar en massa pengar. Tennis är en mycket bra 

motionssport som när man väl lärt sig spela kan man göra det resten av livet. Idag har vi medlemmar 

från 5 årtill 80 år som spelar aktivt. 

Idag kan föreningen Tingsryds TS endast erbjuda träning i maj, Juni och augusti månad eftersom vi 

bara har tre grusbanor att bedriva verksamhet på. Vi får ständigt förfrågningar från både barn och 

vuxna som vill lära sig spela tennis men eftersom vår säsong är så kort kan vi endast hjälpa runt 30 

personer per säsong och då är det kanske fem nybörjare. Möjligheten till tider i Tinghallen gör också 

att endast ett fåtal kan spela tennis från oktober till april. Idag har vi en grupp på sex personer som 

spelar en gång i veckan I Tinghallen. Vi har 10 ungdomar som kör till Växjö/Ronneby 1-4 gånger i 

veckan för att kunna spela tennis och med vuxna så är det ca 30 personer som åker till dessa städer 

för att kunna spela tennis vintertid. Sen finns det ännu fler i kommunens övriga orter som åker till 

hallar under vintern för att spela. 

Eftersom vi vet att många vill lära sig spela tennis och många vill spela även vintertid har vi (TTS) 

börjat diskutera att bygga en tennishall i Tingsryd. Vi har varit på ett par möten med kommunen för 

att diskutera en plats som man kan bygga en hall på. Vi har inte fått något svar än utan bara vilka 

platser som skulle kunna vara möjligt. För att föreningen ska kunna starta detta projekt som kräver 

mycket jobb måste vi veta att vi har en plats att bygga hallen på. Detta besked behöver vi få innan vi 

kan starta. Föreningen ser gärna att denna plats blir nere i Mårslycke på marken jämte Lions 

loppmarknad. 

Vår tanke är att bygga en hall med två tennisbanor, en padelbana och ett par badmintonbanor. Padel 

är en mycket populär sport och den är lättare att lära sig än tennis vilket vi tror skulle öka 

beläggningen i hallen och öka antalet medlemmar i föreningen. Även badminton gör att, fler skulle 

utnyttja hallen. Det skulle även kunna gå att spela bordtennis om det finns intresse för det. 

Kostnaden för hallen kan bli från 5.000.000 kr och uppåt beroende på vilken typ av hall man väljer. 

Föreningen har för avsikt att bygga hallen utan någon finansiering från kommunen men vi skulle 

ÖPPEN 

.. 



gärna se att kommunen kunde ta kostnader för tex vatten och avlopp, bygglov och eventuellt en 

detaljplansändring. Enligt uppgifter från kommunen skulle detta handla om ca 500.000 kr. Övrig 

finansiering är tänkt att komma från fonder, bidrag, privat näringsliv och privatpersoner. 

Varje år är det flera föreningar runt om i landet som gör förfrågningar om träningsläger både till 

föreningen och Tingsryd Resort men eftersom vi inte kan erbjuda träning vid dåligt väder väljer de att 

lägga sina läger på andra orter. 

Vi har förstått att det finns en del i kommunen som är skeptiska till att vi skulle klara av att få en 

tennishall i Tingsryd att gå runt vilket förmodligen är anledningen till att vi inte fått besked om en 

plats att bygga på sedan första mötet för tre år sedan. Om det är så här tycker vi det är mycket 

tråkigt när vi har en förening och många kommuninvånare som vill satsa på en hall. Vi tror även att 

det skulle vara mycket positivt för kommunen med en ny och fräsch hall som kan användas för 

motion. En tennishall i kommunen skulle bli ett utmärkt komplement till befintliga hallar och övriga 

föreningars verksamheter. 

Det finns flera orter mindre än Tingsryd som byggt tennishallar och som har en mycket bra 

verksamhet för både ungdomar och de senaste åren har även många tennisföreningar jobbat 

framgångsrikt med integration av nyanlända barn. Med tanke på intresset för tennis i Tingsryd tycker 

vi det vore synd att inte ta till vara det läget som är nu. Det är dags att det händer något positivt i 

Tingsryd och för dess invånare. 

Med vänlig hälsning 

Tingsryds TS 

~L1-
Tobias Karlsson 

Ordförande 

ÖPPEN 



Ärende 23 

Fyllnadsval av ledamot arbete

och lärandeutskottet 



~ Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-13 

§ 219 

Fyllnadsval av ledamot i arbete- och lärandeutskottet 
Dnr 2017/196 600 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (23) 

1. Kommunstyrelsen utser Marie Sahlberg, Esbjömamåla 1, 362 95 Urshult 
(M) som ny ledamot i arbete- och lärandeutskottet efter Kenneth Görtz 
(M). 

2. Kommunstyrelsen utser Karin Olsson, Renvägen 6, 362 31 Tingsryd, 
(M) som ny ersättare i arbete och lärandeutskottet efter Marie Sahlberg 
(M). 

Följande ledamöter och ersättare utgör arbete- och lärandeutskottet till och med 
2018 års utgång: 

Ledamöter 

1. Magnus Carlberg, Hagen 7, 362 51 Väckelsång, (S) 
2. Christel Blondin, Lupinvägen 8,362 51 Väckelsång, (S) 
3. Marie Sahlberg, Esbjömamåla 1, 362 95 Urshult, (M) 
4. Cecilia Cato, Bro, 360 24 Linneryd, (C) 
5. Mikael Andersson, Ekebergslundsgatan 4,360 10 Ryd, (C) 

Ersättare 

1. Johan Johansson, Odengatan 6, 362 30 Tingsryd, (S) 
2. · Karin Olsson, Renvägen 6, 362 31 Tingsryd, (M) 
3. Anna Johansson, Dångemåla Ekebacken, 362 93 Tingsryd, (C) 

Beslutet skickas till 
Arbete- och lärandeutskottet 
De valda 
Hemsidan 
F örtroendemannaregistret 
Personalavdelningen 

2017-11-15 



Ärende 24 

Meddelanden 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef, 

2 

Protestbrev till Smålandsposten gällande ändrad distribution för abonnenter 
i Tingsryds kommun 

2. Smålandsposten, 
Svar med anledning av ovanstående brev 

3. JSM Telefront 

4. 

5. 

6. 

7. 

Servicemätning via telefon och epost, januari 2018, Tingsryds kommun 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
Beslut om att avsluta ärende gällande Lex Sarah, behandlat av 
kommunstyrelsen vid sammanträdet 2018-01-22 

Hovets byanät, 
Brev till kommunstyrelsens ordförande med frågor om bredband till 
invånare i Skogsryd 

Kommunstyrelsens ordförande 
Svar med anledning av ovanstående brev. 

Tingsryds kommunföretag AB, 
Protokoll 2018-02-06 § 4, Preliminärt bokslut för dotterbolagen 2017 

I Otdragsbestyrkande 



Ärende 25 

Delegationsbeslut 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2018/26 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-19 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående fö1ieckning av fattade 
delegationsbeslut: 

Ärende Delegat 

X 

Leasing, Daniel Gustafsson 
ALD Automotive AB 

Offert nr 73 6519 

Plan- och näringslivsutskottet, Åke Nyberg 
Ändring av planuppdrag för del av fastigheten 
Mårslycke 1 :29, Södra badvägen 

Beslutsdatum 2018-01-29 
Plan- och näringslivsutskottet, 
Ansökan om planändring för Ryd 4:3 

Beslutsdatum 2018-01-31 
Plan- och näringslivsutskottet, 
Ansökan om planändring för fastigheten 
Najaden 11 

Beslutsdatum 2018-01-31 

I Utdragsbestyrkande 

Åke Nyberg 

Åke Nyberg 



Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-01-01-2018-01-31 

Ks 19 februari 2018 

2017 1592 311 2 

DIARIUM 

Beslut 2017-01-16, Fiskestad Makagård 4 till Fiskestad Helenelund 

Väckelsång v 52 2017 till och med v 8 2018. Entreprenör Peab 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2017 1332 510 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-10, parkeringstillstånd för rörelsehindrad . 

Delegat: Anette Gunna rsson 

5 

2017 1537 311 2 

DIARUM 

Beslut 2018-01-12, beviljat tillstånd för schaktning i allmän platsmark 

gällande grävning för fiberkabel till hyreshus, Dackegatan 11 i Tingsryd. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2016 1956 261 8 

URSHULT 1:52 

Beslut 2018-01-02. Komplettering till påkallande av 

lantmäteriförrättning vid försäljning av detaljplanelagd mark för 

Industriändamål. Ärendenummer G17488. 

Delegat: Filip Storm 

2017 1556 510 3 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-22, parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2017 1565 510 2 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-22, parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/58 311 

DIARIUM 

1 

Beslut 2018-01-02. Tillstånd för schaktning i allmän platsmark avseende 

fiber anslutning. PEAB Anläggning AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson. 



2018/59 311 2 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-12. Tillstånd för schaktning i allmän platsmark avseende 

grävning för fiberkabel, Hantverksgatan 16 Tingsryd. Eltel Networks. 

Delegat Ingemar Nilsson 

2018/65 311 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-15. Tillstånd för schaktning i allmän platsmark avseende 

dragning av fiber, gångbana/gång- och cykelväg. Ericsson LSS AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/66 312 1 

DIARIUM 
Beslut 2018-01-16. Tillstånd för schaktning i allmän platsmark avseende 

dragning av fiber, gångbana/gång- och cykelväg. Ericsson LSS AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/67 311 1 

DIARIUM 
Beslut 2018-01-05. Tillstånd för schaktning i allmän platsmark avseende 

schakt för optofiber. PEAB anläggning AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/72 312 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-05, undantag från bestämmelserna om största tillåtna 

bredd. Gesällvägen Ryd - Strömgatan Tingsryd. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/76 311 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-22. Tillstånd för schaktningsarbeten i allmän platsmark 

avseende Fiberschakt, Skolgatan i Tingsryd. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/77 973 1 

DIARIUM 
Beslut 2017-11-17. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. Tingsryds kommuns 

samfällighetsförening Djuramåla, Stenfors, Elserås och Sjöborgen. 

Ledningsägare Kraftringen Nät AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 



2018/78 511 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-08. 0763 2018:01, Tingsryds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om begränsad högsta hastighet 30 km/h på del av 

Gamla vägen och Lövstigen i Konga. Författningen träder i kraft 8 

januari 2018. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/85 973 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-26. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. Kraftringen Sverige AB IB 323677. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/88 973 1 

DIARIUM 
Beslut 2017-03-20. Rev avtal för elledningar. Medgivande och avtal att 

anlägga och bibehålla elektrisk ledning i enskild väg. 

Fastighetsbeteckning Tingsryd Krokshult 1:26 väg 17530. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/90 255 1 

RÄVEMÅLA 1:54 

Beslut 2018-01-29. Uppsägning av nyttjanderättsavtal mellan Tingsryds 

kommun och Rävemåla Motorklubb, Glenn Haag, gällande markområde 

på fastigheten Rävemåla 1:54. 

Delegat: Filip Storm 

2018/91 255 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-26. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. IB nr 317797. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/92 973 1 

DIARIUM 
Beslut 2018-01-26. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. Kraftringen. Projektnummer 600447. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/93 971 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande 

Tingsryd, Rävemåla 1:82. 



Delegat: Karin Berggren 

2018/94 971 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande 

Tingsryd, Övertiden 1. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/95 971 1 

DIARIUM 
Beslut 2018-01-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande 

Tingsryd, Linneryd 22:1. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/96 971 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande 

Tingsryd, Möllekulla 1:154. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/97 971 1 

DIARIUM 
Beslut 2018-01-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande 

Tingsryd, Väckelsång 9:48. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/103 311 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-30. Tillstånd för schaktningsarbeten i allmän platsmark, 

vägkanal samt avgrävning, väg nr 372 A och 372 B, vägen till Gåsalycke. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/104 311 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-30. Tillstånd för schaktningsarbeten i allmän platsmark, 

schaktning i vägkanal samt avgrävning, väg nr 368 till Kronholmen. 

Belop AB på uppdrag av Wexnet AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 



2018/105 269 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-30. Upplåtelse av al lmän mark gällande matvagn på 

Tingsryds busstation, Tingsryd 29:2, 2018-02-01-2018-02-28. 

Delegat: Filip Storm 

2018/118 973 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-26. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. Svenshult-Bredahult. Fastighetsnr. 11, IB 

nummer 320392. Rejlers Sverige AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/119 973 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-26. Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla 

elektrisk ledning i enskild väg. Svenshult-Bredahult. Fastighetsnr. 10, IB 

nummer 320392. Rejlers Sverige AB. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/137 255 1 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-03. Servitutsavtal för vandringsled mellan tjänande 

fastigheten Tingsryd Vieboda 1:2 och härskande fastigheten Tingsryd 

Linneryds-Korrö 1:7. 

Delegat: Filip Storm 

2018/137 255 2 

DIARIUM 

Beslut 2018-01-03. Servitutsavtal för vand ringsled mellan tjänande 

fastigheten Tingsryd Vieboda 2:2 och härskande fastigheten Tingsryd 

Linneryds-Korrö 1:7. 

Delegat: Filip Storm 

2018/147 002 1 

DIARIUM 

Anmälan av delegeringsbeslut, antagande av leverantör, frukt och 

grönt. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/147 002 2 

DIARIUM 

Anmälan av delegeringsbeslut, antagande av leverantör, Grävtjänster. 

Delegat: Jonas Weidenmark 



2018/147 002 3 

DIARIUM 

Anmälan om delegeringsbeslut, antagande av leverantör, Mejeri 

produkter. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/150 974 

DIARIUM 

Operationellt leasingavtal för fordon, Parkavdelningen. 

Avtalstid: 2018-01-22-2021-01-21. 

Delegat: Daniel Gustafsson 

2018/146 002 

DIARIUM 

Anmälan om delegeringsbeslut, antagande av leverantör, 

sophämtningsentreprenad, Suez recycling AB. 

Delegat: Laila Jeppsson 

1 
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