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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 

I 

§ 172 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds Energi AB 
Dnr 2018/709 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1 :2018 Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Energi AB 2018-05-22 § 31 

. I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Justerare 

//!Y 

§ 27 

Delårsrapport 1, Tingsryds Energi AB 
Dm 2018/709 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01 - 2018-04-30, 

enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapp01t 1 till kommunfullmäktige som 

information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrapp01t 1 för Tingsryds 

Energi AB 2018-01-01 - 2018-04-30. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 Tingsrysd Energi AB, 2018-01-01 -2018-04-30 

(§ 31 Styrelse Tingsryds Energi AB 2018-05-21) 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Tingsryds Energi AB 

I Utdragsbestyrkande 



180

\lt:eab 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

2018-05-22 

·T ,n g si,yds energ i AB 

Justerande 

173 

§ 31 

Delårsrapport 1 2018 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner förslag till delårsrappmt 1, bilaga TEAB 31.2018. 

2. Beslut och delårsrappmt skickas till TIKAB. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Davidsson, ekonom, infmmerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsrapport 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 
Björn Davidsson 
Annika Johansson 

I Utdragsbosty,kand, 
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Innehåll: 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Energi AB 
Org nr 556132-8013 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 30 april 2018 

Kommentar till del år 
Resultaträkning 
Balansräkning 

sida 
2 
3 
4 
6 Noter 
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2018-05-21 

\tteab 
Ti11gs1•yds enepgf AB 

Delårsrapport 2018-01-01- 2018-04-30 

Första tertialen av 2018 har temperaturmässigt landat på ett normalår för vår region 

av Sverige, vilket är 7 % varmare än föregående år. Detta återspeglas på intäkterna 

som ökat under motsvarande period med 788 tkr som motsvarar 6,96 % högre än 

motsvarande period 2017. 

På utgiftssidan har den största avvikelsen mot föregående period varit bränsle och el 

som förutom ökad förbrukning också höjts på grund av bränsle index och höjda 

överföringsavgifter. 

En större ej budgeterad kostnad som landat på 2018 är KPMG's konsultkostnader 

för utredning av utlåning till bredbandsföreningar. Dessa kostnader uppgick till 126 

tkr. 

Övriga verksamhetskostnader är något lägre än föregående motsvarande period 

vilket ger oss ett rörelseresultat för perioden på 3 815 tkr vilket motsvarar 9,8 % 

högre än motsvarande period 2017. 

Dock ser man i resultaträkning att TBAB fakturerade beredskapskostnader mot TEAB 

inte inkommit på denna period till fullo som kommer att påverka nästkommande 

period. 

2018-05-21 

Kent Johansson 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 6581 s2-so13 

3 (12) 

Resultaträknlng 

Beloee I lkr Not 1801-1804 1701-1704 Budget Prog_nos 

Neltomsällnlng 
Rörelsens lnläkter 2 11 965 11 260 23 426 23930 

Övriga Intäkter 144 64 300 432 

12109 11324 23 726 24 362 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 3 .4 355 .3 917 .9 666 -9073 

övriga axlarna koslnader 4 -2377 -2339 -7 966 -7 352 

-6732 -6 256 -17 631 -16 426 

Avskrivningar av malerlella anläggnlngsllllgångar 6 -1 671 -1 635 -6 013 -6096 

Rörelseresultat 3 706 3 433 1182 2 842 

Result11t från flnanslella poster 
Rllnlelnt!lkter 7 261 263 850 783 

R!!ntekostn11der 7 -162 -209 -866 -466 

Resultat efter flnanslella poster 6 3 815 3 477 1167 3169 

Bokslutsdlsposllloner 
Avskrivning ulöver plan på maskiner o Inventarier 0 0 0 368 

Avsällnlng 1111 perlodlserlngsfond 0 0 0 -882 

0 0 0 -624 

Resultat före skatt 3 815 3477 1167 2646 

Skall på årets resullat 0 0 0 -682 

Periodens resultat 3 816 3477 1167 2063 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 66\1132-8013 

Balansräkning 

Belopp I tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggnlngstlllgångar 

Materlella anläggnlngstlllgångar 

Byggnader, mark 
Maskiner och andra leknlska anl!lggnlngar 

Inventarier 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggnlngstlllgångar 

Aktier Wexnet 
Reversfordran Wexnel AB 

summa anlllggnlngstlllgångar 

omsllttntngstlllgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förn6denheler 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Koncernkonto 
övriga rordrlngar 

Kassa och bank 

Summa omstUlnlngsllllgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

4 {12) 

2016-04-30 2017-04-30 

8294 6 619 

64 531 56762 

693 247 

143 1 561 

63 661 67 379 

17 785 14 786 

17063 17 053 

34 838 31 838 

9841)1) 99 217 

308 424 

308 424 

6284 6736 

10197 11 018 

2297 440 
18 778 17193 

2157 1 329 

21 243 18 946 

119 742 118 163 
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Tingsryds energi 
Org.nr 556132-8013 

Balansräkning 

Belopp I tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital · 

Bundet eget kapital 
Aktlekapltal (2 600 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Periodens resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade rese!'ver 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 
Perlodlserlngsfond 
Summa obeskattade reservel' 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder tlll l<redlllnstltut 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leveranlörsskulder 
Skallesl<uld 
Övriga skulder 
Upplupna ~ostnader och f6rulbelalda Intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER 

Not 

14 
14 

14 

16 

16 
17 

6 (12) 

2018-04-30 2017-04-30 

600 600 

2 2 

602 602 

7494 4936 

3816 · 8477 
11 309 8413 

· 11 811 8 915 

47130 
904 48048 

48 034 48 048 

68000 63000 
63000 63 000 

2840 8635 

665 1303 

8161 2806 

341 467 

6897 8200 

119 742 118163 
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Not1 Redovlsntngsprlnclper 

Årsredovisningen har upprllllats I enlighet med årsredovlsnlngslagen och Bokförlngsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012;1 Årsredovisning och koncernredovlsnlng (K3). · 
Redovlsnlngsprlnclperna är oförändrade Jämfört med tidigare år, · 

TIiigångar, avsällnlngar och skulder har värderats 1111 anskaffnlngsv!lrden om Inget annat anges 

nedan. 

Materiella anläggntngstlllgån-gar 
Materlella anläggnlngsllllgångar redovisas 1111 anskaffnlngsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedsl<rlvnlngar.l anskaffnlngsvärdet Ingår 
förutom lnk!lpsprlsel även utglller som !lr direkt hänförliga 1111 förvärvet. 

Tllll<ommande utgifter 
TIiikommande utglrter som uppfyller llllgångskrllerlet räknas In l llllgångens redovisade värde. 

Ulglner för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

Förvissa av de malerlella anläggnlngsllllgångarna som fastigheter har skillnaden I förbrukningen 

av betydande komponenter bedGmts vara väsenlllg. Dessa llllgångar har därför delats upp I 

komponenter VIika skrivs av separaL 

Avst,rfvntvgar 
Avskrivning sker llnJärt över llllgångens beräknade nyllJandeperlod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tlllgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 

som kostnad I resullatrllknlngen, 

Hänsyn har tagits 1111 beräknat restvärde, fastsUllll vid anskaffnlngslllllället I då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier,. verktyg och Installationer 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nytYandeperloder, Huvudindelningen är 

byggnader och mark, Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyllJandeperlod bedöms 

som obegränsad. Byggnaderna beslår av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar, 

Följande huvudgrupper av komponenter har Identifierats och ligger 1111 grund för avskrivningen på 

Nyl!fandeperfod 
20-25 år 
10-20 år 

byggnader: Ny/!Jandaperlod 

• Stomme, fasader, yttertak 25 år 

-övrigt 26 år 

Markanläggningar 20 år 

Nedskrivningar• materiella och lmmaterlella anläggnlngstlllgångar samt andelar I 

andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det Hnns någon Indikation på all en tlllgångs värde !lr lägre än 

dess redovisade värde. Om en sådan Indikation finns, beräkm1s tillgångens återvinningsvärda, 

Om del Inte går all baräkna en enskild tillgångs ålervlnnlngsvärde beräknas återvinnings

värda~ för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör 1111. 

Ålervlnnlngsvärdet är del högsta av verkligt värde med avdrag för försäljnlngskostnader ooh 

nyttjandevärde, Vid beräkning av nytl]andevllrdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som llllgången väntas ge upphov 11111 den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den dlskonterlngsränta som anvllnds llr före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bed!lmnlngar av pengars tidsvärde ooh de risker som avser llllgången. En tidigare nedskrivning 

återförs endast om de skäl som låg 1111 grund för beräkningen av ålervlnnlngsvllrdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats, 

Leasing 
Laase/agare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leaslngavlal. 

Operallonetla leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operallonella leaslngavtal, lnlduslve förhöJd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt övar 

leasingperioden. 

Poster I ul/ändsk valuta 
Monalära poster I utländsk valuta räknas om 1111 balansdagens kurs, Icke-monetära poster räknas 

Inte om utan redovisas 1111 kursen vid anskaffnlngsllllfället, 

Valutakursdllferenser som uppl<ommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 

. redovisas I resullaträknlngen del räkenskapsår de uppkommer, 

6 (12) 
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Finansiella tlllgångar och skulder 
Ffnanslella llllgångar och skulder radovlsas I enllghel med kapllel 11 (Flnanslella Instrument 
värderade ullfrån anskalfnlngsvärdel) I aFNAR 2012:1. 

Redovisning I ooh borttagande från balansräl<nlngen 
En flnanslell llllgång eller finansiell skuld tas upp I balans räkningen när förelagel bllr part I 
Instrumentets avtalsmässiga VIiikor. En flnanslell llllgång tas bort från balansräkningen när den 

avtalsenllga rällen 1111 kassaflödet från tlllgången har upphört eller reglerats. Delsamma gäller när 

de risker och fördelar som är förknippade med Innehavet I 1111t väsenlllgl överförts 1111 ann11n part 

och förslaget lnt~:lllngre har kontroll över den finansiella tlllgången, En flnanslell skuld tas bort 
från balansrllknlngen n!lr den avtalade förpllktelsen fullgjorts eller upphört, 

Viirderlng av flnanslel/a I/I/gångar 
Finansiella llllgångar värderas vid första redovlsnlngsllllfället 1111 anskaffnlngsvärde, Inklusive 

eventuella lransakllonsulglfler som är direkt_ hänförllga 1111 förvärvet av llllgången. 

Finansiella omsl:lltnlngsllllgångar värderas efter första redovlsnlngsllllrtlllet 1111 det lägsta av 
anskaffnlngsvärdet och nelloförsäUnlngsvärdet på balansdagen •. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsllllnlngstlllgångar v!lrderas lndlvlduellt Ull del 
belopp som beräknas Inflyta. 

Finansiella anläggnlngslllfgångar värderas efter första redovlsnlngsllllfället 1111 anskaffnlngsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med llllllgg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande flnanslella llllgångar värderas 1111 upplupet anskaffnlngsvärde med Ullämpnlng av 
effel<llvrllntemetoden. 

Vfd värdering Ull lägsta värdets princip respekllve vfd bedömning av nedskrlvnlngsbehov anses 

företagets ffnanslella Instrument som Innehas för rlsksprldnlng Ingå I en värdepappersporlf6IJ ooh 
värderas därför som en post, 

Värdering av f/nans/ella sl<uldar 
Finansiella skulder värderas Ull upplupet 1mslo1ffnlngsvärde. Ulglrter som lir direkt hänförliga 1111 

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffnlngsvllrde ooh perlodlseras enligt effekllvrllnte
metoden, 

Ersättningar till anställda 

Ersättningar I/Il anställda efter avslutad anslälln/ng 

I de fall penslonsförpllktefserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tlllgång redovisas 
penslonsförpllklelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde, 

Avglrtsbeslämda planer 
Avgifterna för avglftsbestämda planer redovisas som kostnad, Obetalda avgifter redovisas som 
skuld, 

Förmånsbestllmda planer 
F6rmjnsbdslllmda planar kan radov/saspil /vd rit~ snUng•n genom sll l/llBmpa 1119/ema I IAB 19 (p. 67-131) eller genom /11/§mpnlng 

nv f/Jtenkllngsrog/ama (p, 28, 111-28.22), Oen valda pdnc/pen ska Il/lämpa konsekvent och Il/fimpade regler ska beskrivas. 

Anpaasa loxton nedan ollerakluel/a förl1dllandan. om redovisning sk,r I enl/ghol med /AB 19, se KPMGs sxempelärsredov/snlng 

anllol IFR8 ror vSgledn/11g, om redovisning sker I enllghel med /AS 19 ska ett slllm, flir,lag lllmna upplysningar enl/91 p. 28,29 /sl#llet 

/Urupp/ysn/ngarenl/gl /AB 19, 111/Jverl///Dggsupp/ysnlngama enllgtARL. 

Företag har valt all llllämpa de förenkllngsreglar som finns I BFNAR 2012:1. 

Skatt 
Skatt på årets resultat I resultatrilknlngen består av aktuell skall ooh uppskjuten skatt. Aktuell 

skatt är Inkomstskatt för Innevarande räkenskapsår som avser årets skattepllkllga resullat ooh 
den del av tidigare räkenskapsårs Inkomstskall som ännu Inte har redovisats. Uppskjuten skatt 

är Inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår Ull följd av tidigare 

lransaklloner eller h!lndelser. 

Uppskjuten skatleskuld redovisas för alla skattepllktlga temporära sklllnader, dock särredovlsas 

Inte uppskJulen skall hänförlig 1111 obeskattade reserver eflersom obeskallade reserver redovisas 
som en egen post I balansr!lknlngen. Uppskjuten skatlefordran redovisas för avdragsgllla 

temporära sklllnader ooh för möjligheten att I framtiden använda skattemässiga undersl10Usavdrag, 

Värderingen baseras på hur del redovisade värdet för motsvarande llllgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras, Beloppen baseras på ds skaltesatser och skalleregler som är 

beslutade per balansdagen och har Inte nuvärdaber!lknats, 

Uppskjutna skallefordrlngar har värderats 1111 högst del belopp som sannolikt kommer all 

återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

7 (12) · 
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lnlllkter 
Del lnllöde av ekonomiska fördelar som förelaget erhållll eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som lntäkl. lnläkler värderas 1111 verkllga värdet av del som erhållits eller kommer all 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Rtlnta och utdelnlng 
Intäkt redovisas när de ekonomlsl<a fördelarna som är förknippade med transakllonen eannollkl 
kommer att tillfalla företaget samt när Inkomsten kan beräknas på etl llllförlllllgt sätt. 

Ränta redovisas som Intäkt enligt effekllvräntemeloden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalnlngen har säkerställts. 

Koncernbidrag och aktletlgarl/J/sl<ol/ 
l<oncernbldrag som erhålllls/lllmnals redovisas som en bokslutsdisposition I resultaträkningen. 
Del erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skall. 

Aklleägartlllskott som lämnas utan att emlllerade aktier eller andra egetkapltallnslrumenl erhålllls I 
utbyte redovisas I balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckeftafsdellnflfoner 
So//cl//el 
Eget kapllal och obeskatlade reserver (med avdrag för uppsk)ulen skall) I förhållande Ull balansomslulnlngen. 

Sku/dslutnfngsgrad 
Tolala skulder genom egal kapltal och obeskallade reserver (med avdrag för uppskjuten skall) 

Dlrek/avlces/nfng 
Bolegels rörelseresullat I lörhållande 1111 balansomslulnlng. 

8 (12) 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 2 ., Nettoomsättning per rörelsegren 

FJIJrrvl:lrme 
Energiavgifter 
Anslulnlngsavglfter 

Bredband . 
övriga rörelseintäkter 

Not 3 • Råvaror och förnödenheter 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not4 - Övriga externa kostnader 

Fjärrvärme produktion 
Fjärrvärrnedlstrlbullon 
Adrnlnstratlon ijärrvärrne 
Administration bredband 
Management Fee 

Not 5 • Av- och nedskrivningar 

Avskrivningar 
Nedsi<rlvn/ngar 
Byggnader och marl<anläggnlngar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

180430 

· 11 965 
4 

11 989 

D 
0 

180430 

2826 
1 519 

11 
4 365 

180430 

1 293 
89 

716 
163 
127 

2377 

180430 

0 
176 

1 474 
21 

1 871 

Not 6 - Rörelseresultat efter finansiella poster per rörelsegren 
180430 

FJlJrrvlJnne 
Fjärrvärmeverksamhetens Intäkter 11 969 
Rörelsens driftskostnader -6 634 
Rörelsens avskrivningar -1 671 
Finansiella poster -124 

3 640 
Bredband 
Bredbandsverksamhetens Intäkter 0 
Rörelserts driftskostnader -198 
Rörelsen avskrivningar 0 
Flnanslella poster 233 

35 

9 {12) 

170430 

11 253 
7 

11 280 

0 
0 

170430 

2 365 
1 521 

31 
3 917 

170430 

1 461 
BO 

598 
66 

144 
2 339 

170430 

0 
179 

1435 
22 

1 636 

170430 

11 324 
·6 056 
-1 636 

-179 
3 454 

0 
-66 

0 
223 
167 
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Not 7 • Ränteintäkter och räntekostnader per rörelsegren 

FjärNärma 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Sorgensavgift 

Bredband 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Sorgensavgift 

180430 

0 
-69 
-55 

-124 

261 
5 

-33 
233 

Not 8 - Byggnader, marlc och marlcanläggnlngar för fjärrvärmeverlcsamheten 
180430 

Aolwmularade anslcaffnlngsvärdan 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Omklasslncerlngar Investeringar 
Omklasslllcerlng nedskrivning 

Ao/wmu/erade avslcrlvnlngar enllgt plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enligt plan 
Aterf(Jffng avslcr/vn/ng sl<orstan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 9 - Maskiner och tekniska anläggningar fjärrvärme 

Aolwmu/erada ansl<affn/ngsvärdan 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Omklasslflcerlngar 

Aolwmu/arade avsl<rlvnlngar enl/g/ plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 
Omklasslflcerlng 

Redovisat värde vid årets slut 

180430 

13 421 

13 421 

-4 961 
-176 

-6127 

8 294 

99143 

2067 
101 200 

-46196 

-1474 

-46 669 

64 631 

, 10(12) 

170430 

170430 

170430 

0 
-129 

-50 
-179 

253 
8 

-38 
223 

12 704 

717 
0 

13 421 

-4 424 
-179 

0 
-4 603 

8 819 

96126 

3 949 
99 076 

-40 889 

-1 436 

-42 323 

66 762 



191

Tingsryds energi AB 
Org nr 666132-8013 

11 (12) 

Not 10 • lnventa,·ler fjä1·1värme 
180430 170430 

Ackumulerade ansl<affn/ngsvl!rden 
Vid årets början 963 1089 
Nyanskaffningar 
Avytttrlngar 

963 1 089 

Aolwmu/erade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början -249 -820 
Avyttringar 
Arets avsl<rlvnlng enl plan -21 -22 

-270 -842 

Redovisat värde vid årets slut 693 247 

Not 11 - Pågående nyanläggningar 
180430 170430 

F}tJrrvl!rme 
Vid årets början 1667 4667 
Investeringar 643 1 661 
Omlclasslflcerlngar -2 057 .4 667 

~ 143 1 661 

Bredband 
Vid årets början 0 0 
Investeringar 
Omldasslflcerlngar 

0 0 

Not 12 - Varulager 
180430 170430 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 290 400 
(38,099 m3 x 7 604 kr) 

Eldningsolja närvilrmeverlc Väckelsång 18 24 
(2,448 m3 x 7 604 kr) 

308 424 

Not 13 • övriga fordringar 
180430 170430 

· Preliminär skatt 366 22 
Skattefordringar 0 64 
Skattekonto · 0 27 
Förutbetald förs!!l<rlngsereättnlng 94 82 
Upplupen ränta reversfordran Wexnet 261 263 
övriga fordringar 1687 2 

2297 440 
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Not 14 • Eget Kapital Al<lle- Reserv- Frllt eget 

kaeltal fond kaellal 

Vid årets början enligt fastställd balansräkning 600 2 7 494 

600 2 7 494 

Dlspos/1/on an/ bolagss/ämmebeslut 
Avsättning 1111 reservfond 0 0 0 

Arets resultat 0 0 3 815 

Vid årets slut 600 2 11 309 

Not 16 • Lånesammandrag 
180430 170430 

Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller Inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder 1111 kredltlnsl!tut 30000 30000 

summa 30 000 30 000 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen; 

Skulder 1111 kredlllnslllut 23000 23000 

Summa 23 000 23 000 

Totalt tlll kreditinstitut 53 000 53 000 

Lånestrul<tur och räntebindningstid 

Ar Lånebeloee Genomsnlttsränta 

Fjärrvärme 
Rörliga 10 000 0,07% 
2020 13 000 0,93% 
2022 10 000 0,83% 

Bredband 
Rörliga 20000 -0,02% 
Tot. 63 000 0,46% 

Not16 - övriga skulder 
180430 170430 

Personalens källskatt 47 46 

Mervärdesskatt 1 501 1156 

Skuld Wexnet avseende bredband Tingsryd-Lessebo 1603 1 603 
3151 2 805 

Not 17 • Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 
180430 170430 

Arbetsgivaravgifter 101 91 

Semesterlönaskuld 1111 anställda 103 194 

Upplupna löner 16 40 

Upplupna utglftsräntor 34 43 

Interima leverantörsfakturor 88 88 
341 466 

T:8 I 
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~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

§ 173 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds Kommunföretag AB 

Dnr 2018/709 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds 

Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

Preliminär delårsredovisning och koncernredovisning Tingsryds 

Kommunföretag AB 2018-01-01 - - 2018-04-30 

I 
I lJtilr•gsbeswkande 

12 (29) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Justerare 

/[/ 

§ 26 

Delårsrapport 1 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2018/709 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrappmt 1, 2018-01-01 - 2018-04-30, 

enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrappmt 1 till kommunfullmäktige som 

information. 

Beskrivning av ärendet 

Koncerncontroller Sara Runesson redovisar delårsrappo1t för Tingsryds 

kommunföretag AB 2018-01-01 - 2018-04-30. 

Beslutsunderlag 

Delårsrappmt 1, Tingsryds kommunföretag AB, 2018-01-01 - 2018-04-30 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdragsbe,rtyrkande 
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Tingsryds Kommunföretag AB 

Organisationsnr: 556876-5035 

Tingsryds Kommunföretag AB 

Delårsredovisning och koncernredovisning 

2018-01-01 - 2018-04-30 
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Tingsryds Kommunföretag AB 
Org.nr: 556876-5035 

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2018-04-30 2017-04-30 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 

övriga förvallnlngsintäkter 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

Övriga externa kostnader 4, 5 

Personalkostnader 6 

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar 7 

Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Periodens resultat 

8 
9 

19543 19129 
5918 5866 

25461 24995 

-4355 -3917 
-8 577 -6635 
-4 248 -4100 
-4395 -4615 

-21 575 -19 267 

3886 5728 

261 253 
-1 350 -1595 

-1 089 -1 342 

2797 4386 

2797 4386 

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
övriga förvallningsintäkter 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

övriga externa kostnader 

Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Periodens resultat 

Not 2018-04-30 2017-04-30 

4,5 

8 
9 

100 
100 

-188 
-188 

-88 

0 
0 
0 

·88 

-88 

92 
92 

-93 
-93 

-1 

0 

-1 

-1 

Sidan 2 av 10 
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Tingsryds Kommunf(jretag AB 
Org.nr: 556876-5035 

BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
Not 2018-04-30 2017-04-30 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 214 580 237538 

Maskiner och tekniska anläggningar 14 56767 56752,2 

Inventarier 15 2 889 2497 

Pågående om- och nyanläggningar 16 13160 9863 

Summa materiella anläggningstillgångar 287 396 306 650 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 18 17 825 14887 

Långsiktig fordran 20 17104 17053 

Summa finansiella anläggningstillgångar 34 929 31940 

Summa anläggningstillgångar 322 325 338 590 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 308 424 

Summa varulager 308 424 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 10 097 9201 

Koncernkonto Tingsryds kommun 29488 39098 

övriga fordringar 3000 2855 

Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter 21 2 736 1080 

Summa 45321 52234 

Kassa och bank 5109 2255 

Summa omsättningstillgångar 50 738 54 913 

SUMMA TILLGÅNGAR 373 063 393 503 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (24232 aktier å 1000 kr) 24232 24232 

övrigt kapital 31 557 32310 

Balanserad vinst 23864 24657 

Summa eget kapital 79653 81199 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 10 038 11305 

Summa avsättningar 10 038 11 305 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 174 469 279 469 

Summa långfristiga skulder 174 469 279469 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22 90000 

Leverantörsskulder 6 723 9655 

Aktuell skatteskuld 641 79 

övriga kortfristiga skulder 6 291 7926 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 5248 3870 

Summa kortfristiga skulder 108 903 21 530 

Summa skulder 283 372 300 999 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 373 063 393 503 

Sidan 3 av 10 
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Tingsryds Kommunföretag AB 
Org.nr: 556876-5035 

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 
Not 2018-04-30 2017-04-30 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 17 30182 24182 

Summa anläggningstillgångar 30182 24182 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 203 

Aktuell skattefordran 35 
Förutbetald kostnad 10 89 

Summa 45 292 

Kassa och bank 297 104 

Summa omsättningstillgångar 342 396 

SUMMA TILLGÅNGAR 30524 24578 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (24 232 aktier å 1 000 kr) 24232 24232 

Summa bundet eget kapital 24232 24232 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 20 1 

Arets resultat -88 -1 

Summa fritt eget kapital -68 0 

Summa eget kapital 24164 24232 

Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond beskattningsår 14 18 18 

Periodiseringsfond beskattningsår 15 15 15 

Summa obeskattade reserver 33 33 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskuld 57 31 

SkuldTUFAB 6000 

Upplupna kostnader och förulbetalda intäkter 270 282 

Aktuell skatteskuld 
Summa kortfristiga skulder 6327 313 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30524 24578 

Sidan 4 av 10 
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Tingsryds Kommunf(jretag AB 
Org.nr: 556876-5035 

T ILLÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

2. Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framliden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som Innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framliden. Det görs också bedpmningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar I dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

3. Nettoomsättning 
Koncernen 
Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 

Hyresintäkter 
Summa 

4. Övriga externa kostnader 

Koncernen 
Konsumtionsavgifter 
Kostnader fjärrvärmeproduktion 
Administration 
övriga kostnader 
Summa 

Moderbolaget 
övriga externa kostnader 
Summa 

5. Ersättningar till Revisorer 

Koncernen 
PwC och KPMG AB 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Summa 

Moderbolaget 
PwC och KPMG AB 

Revlslonsuppdraget 
Revislonsverksarnhel utöver revisionsuppdraget 
Summa 

2018-04-30 2017-04-30 
10959 10246 
8584 8883 

19 543 19129 

2018-04-30 2017-04-30 
2576 

948 
1457 
3169 

8150 

108 
108 

2018-04-30 

385 
42 

427 

80 

80 

2536 
1542 
1248 
1309 

6635 

93 
93 

Sidan 5 av 10 
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Tingsryds Kommunföretag AB 

Org.nr: 556876-5035 

6. Personalkostnader 

Koncernen 
Lönekostnader 

Sociala avgifter 

Pensionskostnader 

7. Avskrivningar och nedskrivningar 

Koncernen 

Avskrivningar byggnader 

Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 

Avskrivningar maskiner och inventarier 

Nedskrivning fastighet 

Summa 

8. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 
Räntor på likvida medel 

Räntor på lånerevers 

Summa 

Moderbolaget 
Ränteintäkter 

Summa 

9. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på långfristiga lån 
Borgensavgift till Tingsryds Kommun 

Summa 

Moderbolaget 

Räntekostnader 

Summa 

2018-04-30 2017-04-30 

2992 

946 

310 

4248 

2955 

962 

183 

4100 

2018-04-30 2017-04-30 

2732 4484 

1527 

136 131 

0 0 
4395 4615 

2018-04-30 2017-04-30 

0 
261 253 

261 253 

0 0 

0 0 

2018-04-30 2017-04-30 
910 
440 

1350 

0 

0 

1123 
472 

1 595 

0 
0 

Sidan 6 av10 
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Tingsryds Kommunföretag AB 
Org.nr: 556876-5035 

13. Byggnader och mark 
Koncernen 2018-04-30 2017-04-30 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 281 571 293107 

Justeringar 0 

Nyanskaffningar 461 2 531 

Försäljningar/utrangeringar 0 

Omklasslflceringar 0 

Vid årets slut 282032 295 638 

Ack. Avskrivningar 

Vid årets början -48 720 -45 052 

Justeringar 0 0 

Arets avskrivningar -2732 -3 048 

Nedskrivning -16 000 -10 000 

Arets nedskrivning 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 
-67 452 -58100 

Redovisat värde vid årets slut 214 580 237 538 

Varav bokfört värde byggnader 0 225229 

Varav bokfört värde mark 0 12 309 

14. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 2018-04-30 2017-04-30 

Ack. anskaffningsvärden 

Vid årets början 101553 95126,2 

Nyanskaffningar 2057 0 

Försäljningar 0 3949 
103 610 99 075 

Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -45316 -40889 

Arets avskrivningar -1527 -1434 
-46 843 -42 323 

Redovisat värde vid årets slut 56767 56 752 

15. Inventarier 

Koncernen 2018-04-30 2017-04-30 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 4576 4422 

Justeringar 0 

Utrangeringar 0 

Nyanskaffningar 168 164 
4744 4586 

Ack. Avskrivningar 

Vid årets början -1719 -1957 

Utrangeringar 0 

Justeringar 0 

Arets avskrivningar -136 -132 
-1 855 -2 089 

Redovisat värde vid år~ts slut 2889 2497 

16. Pågående nyanläggningar 

Koncernen 2018-04-30 

Vid periodens början 12722 

Arets Investeringar, ombyggnader 2916 

Omklassiflcerlngar (deflnilivsatta} -2478 

Redovisat värde vid årets slut 13160 

Sidan 7 av 10 
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Tingsryds Kommunföre/ag AB 
Org.nr: 556876-5035 

17. Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 
Summa 

18. Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 

Vid periodens början 

Tillkommande tillgångar 

Vid årets slut 

19. Resultatdisposition 

Moderbolaget 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Totalt 

20. Långsiktig fordran 

Koncernen 

Innestående återbäring HBV 

Reversfordran Wexnet AB 

Totalt 

21. Förutbetalda kostn./uppl intäkter 

Koncernen 

Förutbetalda kostnader 

Upplupna Intäkter 

övr upplupna intäkter 

Totalt 

22. Skulder till kreditinstitut 

Koncernen 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp 

Rörligt 30 000 

2018 90 000 

2019 
2020 
2021 
2022 
Tot. 

36000 
77469 
15 000 
16000 

264469 

23. Upplupna kostn./förutbetalda intäkter 

Koncernen 
Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupen särskild iöneskatt 

Förutbetalda hyresintäkter 

Upplupen ränta 

övriga interima skulder 

Totalt 

2018-04-30 

1082 
6100 

23000 
30182 

2018-04-30 
17825 

0 

17 825 

2018-04-30 

2018-04-30 
51 

17053 

17104 

2018-04-30 
254 

463 

2019 

2736 

Genomsnlttsränta % 

-0,09% 

2,30% 

1,42% 
0,93% 
0,58% 
0,83% 
1,08% 

2018-04-30 
489 

63 

523 

161 

0 

2496 

257 

1259 

5248 

2017-04-30 

1082 
100 

23000 
24182 

Andel av lån I % 

11% 

34% 

14% 
29% 

6% 
6% 

100% 

Sidan 8 av 10 
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Tingsryds Kommunföre/ag AB 

Org.nr: 556876-5035 

24. Leasing 
Koncernen 
Leasing som förfaller inom 1 år 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 
Summa 

25. Ställda panter och säkerheter 

Koncernen 

Fastighetsinteckningar Tufab 

Faslighetsintecknin9ar Tin9s!J'.dsbostäder 
Summa 

2017 2016 
1629 1 385 
1595 2456 
1170 0 

4394 3 841 

2017 2016 

36300 36300 

31266 31102 

67 566 67402 

Sidan 9 av 10 
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Tingsryds KommunfOretag AB 
Ory.nr. 556876-5035 

Tingsryd den 29 maj 2018 

J> - c::==:=:i .__.?2----
Daniel Gustafsson 
Tf1·erkstalla11de direktor 

Sidan 10 av 10 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Juste~ I 

§ 174 

Delårsrapport 1:2018 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Dnr 2018/751 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Stiftelsen 

Tingsryds bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsryds bostäder redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 20 

I Utdrags bestyrkande 

13 (29) 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

Delårsrapport 2018-04-30 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrapport 2018-04-30 

2. Översända delårsrapporten till Tingsryds kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för delårsrapport 2018-04-30 

(bil. 5) 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-04-30. 

Utdrags bestyrkande 

1(8) 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
18-05-21 

DELÅRSRAPPORT 201 a .. 01 .. 01 - 2013 .. 04 .. 30 

Verksamheten 

Från 1 :e januari höjde Tingsrydsbostäder hyran med 0,65 %, vilket motsvarar en genomsnittlig 

höjning på 8,05 kr per kvadratmeter. Vid början av året uppgick antalet lediga lägenheter till 

6 st, vid periodens slut uppgår de lediga lägenheterna till 4 st. Hyresbortfallet uppgår till 0,35 

mla vilket är en minskning på ca 0,1 mla jämfört med motsvarande period föregående år och 

är en mycket låg nivå. I augusti 2017 färdigställdes 8 nybyggda lägenheter i Väckelsång som 

idag är helt uthyrda. 

De energisparprojekt Tingsrydsbostäder har genomfört de senaste åren har minskat energi

förbrukningen med 23 ,9 % sedan 2007. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Investering i renovering av taket på vårdcentralen i Ryd under perioden uppgår till 0,4 mla, 

beräknad total kostnad är ca 2 mla. Under året kommer Tingsrydsbostäder att investera i fiber 

till en ca kostnad av 1,6 mkr i Linneryd och Väckelsång. Satsningen på robotgräsklippare med 

inköp av ytterligare sex stycken, till en kostnad av 0,2 mkr. Likvida medel uppgår till 12,9 mla, 

en ökning med 5,7 mkr sedan årssldftet. 

Tingsrydsbostäder betalar en borgensavgift till Tingsryds kommun med 0,5 % till en totala 

kostnad på 1,2 Mkr för 2018. 

Resultat 

Periodens resultat visar på en vinst på 3,1 mkr, vilket är en förbättring med 2,1 mla jämfört 

med föregående år. Kostnaderna för värme, el, vatten och sophämtning har ökat med 0,3 ml<.:r 

jämfört med föregående år, ökningen beror framförallt på en kall vår och ökade kostnader av 

nätavgifter för el. Reparationskostnaderna har minskat med 0,6 mla, vilket är en kraftig 

minskning. Underhållskostnaderna beräknas uppgå till ca 7,6 mkr vid årets slut vilket är lägre 

än budgeterade 8,3 mkr, framförållt på grund av minskade kostnader för lägenhetsunderhåll. 

Det finns enligt prognosen utrymme för att öka det planerade underhållet. 

Prognosen för räntekostnaderna för 2018 är 0,8 :mkr lägre än för 2017, detta på grund av bra 

räntevillkor på de lån som slaevs om under slutet av 2017 och beräknade omslaivningar av lån 

till betydligt bättre räntor än idag. Prognosen för år 2018 visar på en vinst på 6,2 :mkr före 

bokslutsdispositioner och skatter. Resultatet i prognosen visar på ett 2,0 mkr lägre resultat än 

för 2017, i 2017 års resultat finns en engångsintäkt på 3,0 mla. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

V ictoria Magnesson Björn Davidsson 

1 IJ~ 
' 

tlf 
<77~ 
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RESUL TA TRÅKNING 2017 .. 01 .. 01 .. 2017 .. 04.30 (tkr) 

Prognos Budget 

not 1801..;1~04 1701-1704 förändring 2017 2018 2018 

·•,.· !,·:.····· '\:. 

.. ···; : ' 
Nettoomsättning .... 

-: : ' . 

Hyresintäkter brutto 3 :" :-:23.513. 22 891 622 69 479 70 580 70 285 

Hyres bortfall 4 ... .-::-.\357 -432 75 -1 552 -1 431 -1422 .. · .. •: .... .. 

Hyreslntäkter netto ·: '23156. 22459 697 67 927 69149 68 863 

övriga intäkter 5 . ::-,· ::--: :·:487. 448 39 4297 1 748 1 863 

Summa nettoomsättning : .·::);~;~.;-~{;-: 22 907 736 72 224 70 897 70 726 

Fastigh~tskostnader :- _·:.:. ~; :::~. ;: .. : .;·. 
Underhållskostnader 6 ·:-,\/1-140. -2 299 1159 -7 748 -7 617 -8 361 

Driftskostnader .7 \:.1°1 682 -11 854 172 -32 505 -32 130 -32 946 

Fastighetsskatt :·r!jt~:1 -279 -5 -875 -852 -840 

Avskrivningar 8 ' 
-3 716 -178 -11 362 -11 872 -11 652 

Nedskrivningar :-::-:··t.!(:··.xo· 0 0 -1 100 -2 000 -2 000 

Summa driftskostnader · li\?t2? -18148 1 148 .53 590 .54 471 -55 799 

Resultat före avskr. ._:\:"6, 643. 4769 1 884 18 634 16 426 14927 

. (/.::) t.:. ;_:.\ 
Administratlonskostn. 9 :'.;':::.~2 066. -2 047 -19 -5 395 -6163 -6 342 

.ii,:t~~~ Resultat eft. avskr. 2 712 1 865 13 239 10 263 8 585 

Finansiella poster }fö:ug Utdelning på aktier och andelar 0 0 2 2 2 

Ränteintäkter 0 0 75 85 85 

Räntekostnader =:!···>-1 OZ3 -1 283 260 -3 703 -2 869 -2 953 

Borgensavglft -408 -11 -1 225 -1 257 -1 261 

Summa finansiella poster -1 691 249 -4 851 .4 039 -4127 

Resultat efter 
finansiella poster 1 021 2114 8 388 6 224 4458 

: 

Bokslutsdisp. 0 0 -1 644 -1 556 -1 115 

Resultat före skatt ·:·::-: .. 3.135_ 1 021 2114 6 744 4 668 3 344 

Skatt m~,-;7: 0 -37 ~1 976 -1 008 -438 

Periodens resultat · :, :.3098. 1 021 2 077 4768 3 660 2 906 
: ... ,.:• ..... · .. : 

2 
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BALANSRÄKNING PER DEN 30/4 2017 (tkr) 

not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 

Mark 10 

Markanläggningar 11 

Inventarier 12 

Pågående nybyggnationer 13 

Pågående ombyggnationer 13 

Summa materiella tillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappe1 14 

Andra långfristiga fordringar 14 
Summa anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 
Kundfordringar 
Skattefordran 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 16 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

3 

2018-,04w30 , 2017w04w30 
. ·": ·: .: :·· ·.-:. ··------
·:, 

.... :·:·; .. ' 
'·•· · .. •.· 

.: .. ; :: . ·.. . . . . ' 

.. •, .. : 

... :.- :· if3.1. 986 
· ·: i ·.: .. ;·14 283 

:,:{\Si~;~. 
•::,·::.:.- .·i 2 730 

.. [';?9:!,f~. 
: .·.·: '; ·• ..... . 

. (\)!;-:~;• 
··:.:: :.:.'3°22 710 

·: .' . ':•:-··· ••,. :· 

271 023 
14 283 

582 
5 754 
9 071 
2175 

302 888 

40 
227 
267 

303155 

243 
647 
518 

205 
1 613 

4290 

5 903 

309 058 
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BALANSRÄKNING PER DEN 30/4 2017 {tkr) 

not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 
Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Periodens vinst 

Summa fritt eget kapital 17 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 18 

Avsatt till pensioner 
Uppskjuten skatt 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga kortfristiga skulder 20 
Förskottsbetalda hyror 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

2018-04-30 · · 2017-04-30 
.. •.··, .··: ·------.·.·•.i, .. '· .. :· 

•, •, :· .. :·:.····· .. ·: ·.. ~ 

· .. :.: .... :: ... 
',:::-.:.-_-;_: ·:.:,.:, .· 

·:'· :: ._., : .. 
.. : .:,::-::.---·:2 282· 

.-\·:>}zo 199 
' •• :•• • 

: i . .-.· ·2i 4at 
·.: . ··.:/:~~-:- ::•. ·. ::··.:. 

·:, :<:45 854. 

:'/ :./{)~_ ~~-:·· 

. ;i:,;,;{f :i!: 
,_}\:/i~:·:~)~ 

:\- ·=:i 12 416· 
:·i .. :-:::///·: .. .-··:::<::: 
;·:-: __ :,:•i22 710 

':, ·: ·,.•:·-·:····. 

2 282 
20199 
22 481 

15 506 
1 021 

16 527 

39 008 

3 771 

3 334 
1 398 

248 121 

6105 
1 110 
3924 

2287 
13 426 

309 058 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Arsredovisnlngen har upprättats I enlighet med årsredovlsnlngslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovlsning och koncernredovlsnlng (K3). 

Redovlsnlngsprlnclperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

TIiigångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnlngsvärden om Inget annat anges 

nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnlngsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffnlngsvärdet Ingår 

förutom lnköpsprlset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tlllgångskriterlet räknas in I tillgångens redovisade värde. 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fasllgheter har skillnaden I förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 

komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar, Avskrivningen redovisas 

som kostnad I resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffnlngstlllfället I då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och Installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 

som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. · 

Följande huvudgrupper av komponenter har Identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader: Nyttjandeperiod 

- Stomme 100 år 

- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 

- Hissar, ledningssystem 15-25 år 

- övrigt 10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 

andra företag 

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon lndlkatlon på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde, Om en sådan Indikation finns, beräknas tillgångens återvlnnlngsvärde. 

Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärda beräknas återvinnings

värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till, 

Atervinnfngsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljnlngskostnader och 

nytljandevärde. Vid beräkning av nytljandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som tillgången väntas ge upphov Ull i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras, Den dlskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 

5 
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Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Operationella leaslngavtal 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leaslngperloden. 

Poster I utländsk valuta 

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 

Inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstlllfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 

redovisas I resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas I enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 

värderade utifrån anskaffningsvärdet) I BFNAR 2012:1. 

Redovisning I och borttagande från balansräkningen 

Eri flnanslell tillgång eller finansiell skuld tas upp I balansräkningen när företaget blir part i 

instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 

avlalsenllga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 

de risker och fördelar som är förknippade med Innehavet I allt väsentligt överförts till annan part 

och företaget Inte längre har kontroll över den finansiella tillgången, En finansiell skuld -tas bort 

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffnlngsvärde, Inklusive 

eventuella transaktlonsutglfter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovlsningstillfället till det lägsta av 

anskaffntngsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 

belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnlngstillfället till anskaffningsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffnlngsvärde med tillämpning av 

effektlvräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivnlngsbehov anses 

företagets finansiella Instrument som innehas för riskspridning Ingå i en värdepappersportfölj och 

värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, Utgifter som är direkt hänförliga till 

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffnlngsvärde och perlodiseras enligt effektlvränte

metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avglftsbestämda planer 

Avgifterna för avglftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 

skuld. 
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Förmånsbestämda planer 

Företag har valt att tillämpa de förenkllngsregler som finns I BFNAR 2012:1. 

Planer för vilka pensions premier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket Innebär att 

avgifterna kostnadsförs I resultaträkningen. 

Skatt 
Skatt på årets resultat I resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt, Aktuell 

skatt är inkomstskatt för Innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 

den del av tidigare räkenskapsårs Inkomstskatt som ännu Inte har redovisats. Uppskjuten skatt 

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovlsas 

Inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 

som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgllla 

temporära skillnader och för möjligheten att I framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 

beslutade per balansdagen och har Inte nuvärdeberäknats. · 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 

återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 

varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 

erhållas, med avdrag för rabatter. 

T]f:J.nsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som Intäkt i takt med att arbete utförs och 

material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 

Uppdragslnkomster och upp dragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som Intäkt när 

arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdlgställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 

kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tlilförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som Intäkt enligt effektlvräntemetoden, 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncernbidrag och a/dieägart/llskott 

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan alt emitterade aktier eller andra egetkapltallnstrument erhållits I 

utbyte redovisas I balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyoke/talsdefinlt/oner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) I förhållande tlll balansomslutningen. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagslednlng och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som Innebär en betydande risk för en 

väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder I framtiden, Det görs också bedömn

ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen I denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under"rådande 

förhållanden anses vara rimliga, Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som Inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar I dessa redovisade I resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

Not3 
Hyres intäkter 180430 170430 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Bostäder 20 934 20 380 554 61 874 62 802 

Lokaler 1 940 1 901 39 5 767 5 861 

Garage 276 262 14 827 828 

TIiival 363 348 15 1 011 1 089 

SUMMA.:/.;:.-'·.\·_\.'./::./:··:·•:· 23 513 · 22 891 
...... .. _:•;f?,ZZ .'· ·, .69 479 70 580 

Not4 
Hyresbortfall 180430 170430 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Bostäder 199 299 -100 1 053 972 

Lokaler 109 90 19 355 302 

Garage 35 25 10 108 115 

Hyresrabatter 14 18 -4 36 42 

SUI\IIMA .. _:. \:::: 
... .. .. ..... :. : .·.-,·_357 .: :· · · \432 ·:- :-:;:.75 , .. ·-..:: 1 552 ._: :. ·.--.. ·'.1 431 
.. . . ... . ..... . ..... •, ' . 

Not5 
övriga intäkter 180430 170430 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Ersättning från hyresgäster 54 24 30 257 160 

Återvunna hyror 76 68 8 127 126 

Sålda ljänster 341 355 -14 876 1423 

Försäkringsersättnlng brand 0 0 0 3027 0 

övriga intäkter 16 1 15 10 40 

SUMMA : , ... :·.·: 487 448 ·. .. 
39 ·. ': :' : -A-297 . 1 748 

8 

Budget 
2018 

62620 
5 804 

827 
1 034 

:\'•:.70 285 

Budget 

2018 
979 
278 
116 
50 

.. 142z' 

Budget 
2018 

176 
50 

1 588 
0 

50 
) 863, 
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Not6 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Gemensamt underhåll 
SUMMA ... ··:: : . ' .. 

Not7 
Driftskostnader 

Fastighetssk. personalkostn. 
Fastlghetssk. övr. kostnader 
Kostn. för tillval & bostadsanp. 
Uttagsskatt 
Reparationer 
Vatten 
Fastlghetsel 
Uppvärmning 
Sotning, rensning ventilation 
Obligatoriska besiktningar 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkrlngskostnader 
Försäkrlngsskador 
Avskrivna fordringar 
Befarade kundförluster 
Förh.ersättnlng hyresgästf. 
TV/Fiber 
Penslonskostnader 
Surrirr;'a:.:··/:·::>::•:,:,··?:1- :··-<\:·\:\i 

Not8 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 

Byggnader 
Markan läggningar 
Inventarier 
Sun:ir.na . . . ··: .. : ... ·· .. :·: .. .. 

Not9 
Centrala administrations~ 

och försäljningskostnader 

Personalkostnader 
övriga kostnader 
Slimma · · 

.. ' . . . 

180430 

689 
25 
28 

398 
·1140 

180430 

1 651 
631 
153 
370 

1 334 
1290 

959 
3 706 

0 
8 

571 
152 
148 

0 
20 
39 

597 
53 

._.;:_'i::::{~:1.-R.~2. 

180430 

3 603 
25 

266 
.. ···-3 894 

180430 

1165 
911 

2066 

170430 

,• 

1 384 
20 

103 
792 

:· ·:: 229~ 

170430 

1 957 
655 
101 
411 

1 910 
1 368 

884 
3 405 

31 
99 

545 
124 

4 
17 
0 

38 
252 

53 
/·:.: . .-tu 854 

170430 

3434 
25 

257 
3 7W 

170430 

1215 
832 

2 047 

9 

Förändring 

-695 
5 

-75 
-394 

•, .... ~1 159 

Förändring 

-306 
-24 
52 

-41 
-576 

-78 
75 

301 
-31 
-91 
26 
28 

144 
-17 
20 

1 
345 

0 
: ·. :··:,:\~:1ri 

Förändring 

169 
0 
9 

.. .- ·:_: :·. '178 

Förändring 

-60 
79 

. :· ... :-... :_~ 9. 

2017 

4697 
93 

1666 
1 292 

·. 7748 

2017 

5 763 
1 978 

457 
1168 
4 988 
3 854 
2415 
7 651 

98 
207 

1 652 
387 
641 

83 
98 

153 
754 
158 

.·.,.,:"·;, :s2·505 

2017 

10494 
75 

793 
11362 

2017 

3100 
2295 
·5 '395 

Prognos 

2018 
3 067 

250 
2 000 
2 300 

, · .. 7 617 

Prognos 

2018 
5 753 
1 893 

459 
1210 
4402 
3770 
2 777 
7 721 

0 
205 

1 713 
426 

35 
200 

60 
153 

1194 
159 

,,::_:<'.32'-130 

Prognos 

2018 
10 959 

· 75 
838 

:_.:<:~1w2 

Prognos 
2018 

3696 
2467 

··6 •1G3 

Budget 

2018 
3 775 

250 
1 850 
2486 
8 361 

Budget 

2018 
6207 
1 876 

400 
1 277 
4 828 
3 892 
2 682 
7 835 

75 
100 

1 656 
423 

0 
313 

0 
155 

1 069 
158 

_;- .. ~:;.::·:-32··946 

Budget 

2018 
10 808 

75 
769 

11 '662 

Budget 
2018 

4131 
2 211 
6342 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 180430 170430 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 466 556 444 721 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 95 405 

Försäljning 0 0 

Summa anskaffningsvärden 466 651 445126 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -162 094 -151 700 

Periodens avskrivn, enl. plan -3 603 -3 434 

Summa avskrivnin. enl. plan "165 697 "155134 

Ackumulerad nedskrivning ar -4 686 -4686 

Arets nedskrivningar 0 0 

Summa nedskrivningar -4 686 -4 686 

Bokfört värde vid periodens slut 
· .. ... '. 

··2as 306 296 269. 

Taxeringsvärde byggnader 207 994 207 994 

Taxeringsvärde mark 39148 39148 

Totala lnvesteringsbidrag 14 758 14 758 

11 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Nyanskaffningar/om klassificeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -969 -894 

Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -25 -25 

Summa avskrivn. enl. plan -994 -919 

. Redovisat värde vid årets slut 
···.· ·:.;: · .. ·.·.•·.• · .. 

507 
·-, .. '582 

12 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 13 746 12 893 

Periodens nyanskaffningar 0 741 

Utrangeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärde 13 746 13 634 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -8 416 -7 623 

Arets avskrivn. enl. plan -266 -257 

Utrangering ar 0 0 

Summa avskrivnin. enl. plan -8 682 -7 880 

· Bokfört värde vid årets slut .. "5064 :5754 

10 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

13 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 

Ackumulerat anskaffningsvärde 

Nyanskaffningar 
Om klassificeringar 

. Redovisat värde vid årets slut 

Nybyggnader 

Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 
. Redovisat vä.rde vid årets slut 

14 Värdepapper 

Andel i HBV 
Fordringar 

Innestående återbäring HBV 
Surj,ma . . · . :.:·"·· : · .. : :· .. .. . ... · 

15 Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

Förutbetalda försäkringskostnader 
övriga upplupna intäkter 
Summa ·. ·•. ··.· ... ·•.•·····.:. ·. 

16 Likvida medel 

Bank 
Postgiro 
Summa 

11 

180430 

2 251 
479 

0 
2730 

0 
0 
0 

170430 

1 491 
684 

0 

2175: 

··o <·:. -·.· 

2 857 
6 214 

0 
9 071: 

40 

219 
· 259 

207 
3 048 

.· ·3 255 

11 971 
948 

12 919 

40 

227 
267. 

217 
~12 
205; 

3 934 
356 

4 290= 
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Not 180430 170430 

17 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 

Eget kapital 2018-01-01 
Arets resultat 

2282 20199 20 274 42 755 

0 0 3 098 3 098 

Eget kapital 2018-04-30 2282 20 199 23 372 45 853 

18 Obeskattade reserver 

Avsatt räkenskapsår 2013 

Avsatt räkenskapsår 2014 
Avsatt räkenskapsår 2015 

Avsatt räkenskapsår 2016 
Avsatt räkenskapsår 2017 
Summa · ,: · · : · · · · .. 

19 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

232 
989 

1 574 
976 

1 644 
···. 5 415 

61 218 
61 218 

193 000 
193 000 

Totalt till-kreditinstitut· . .-:.··. ·.: : · =·· :·: ;··: ···' ·: ·::-··:·· '·. · ·· ·. --254 218 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 26 218 1,19 10,3 

2018 35 000 1,00 13,8 

2019 61 000 1,00 24,0 

2020 47 000 1,50 18,5 

2021 50 000 0,75 19,7 

2022 35 000 0,67 13,8 

Tot. 264 218 1,02 100,0 

12 

232 
989 

1 574 
976 

0 
· 3 771 

63121 
63121 

185 000 
185 000 

'· "·248121· 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Uttags skatt 
Personalens källskatt 
övrii;ia ko~frlstiga skul9er 
Summa . 

180430 

243 
370 
164 
59 

836 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivareavgift 
Upplupna löner 
Upplupna semesterersättningar 
Upplupna sociala avgifter 
Löneskatt & avkastningsskatt 
Upplupna borgensavgifter 
Upp\~p~a r,ä~t~~~~m~d_ei:-... 
Summa· · · · 

387 
35 

599 
229 
57 

0 
375 . . ..... : ::, . ,: . . . · 1 682 

13 

170430 

447 
411 
170 

82 
1110 

333 
66 

589 
226 
137 
408 
528 

.. 2287 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare 
···- ;;:f?l?,. I 

§ 175 

Delårsrapport 1 :2018 Tingsryds industristiftelse 
Dnr 2018/751 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds 

Industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar delårsrapport 1 :2018. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds industristiftelse 2018-05-21 § 23 

·I Otdragsbes~kande 

14 (29) 
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Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

2018-05-21 

§ 23 

Delårsrapport 1 2018 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrappmi 1 2018, bilaga TI 23.2018. 

2. Delårsrapporten översändes till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, koncernekonom, Förslag till bokslut gås igenom, bilaga TI 

23 .2018. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Karin Nilsson 

Annika Johansson 

I Utdrn.,besty,kande 
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Tingsryds /ndustrlst/ftelse 
arg.nr B29500-4264 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 
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Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 30 april 2018 

"'°-~, ~. - -,- ' 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

DELÅRSRAPPORT 180101 - 180430 

Allmänt 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen är utsedd av 

kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och har sitt säte i Tingsryd. 

Styrelsen har följande sammansättning 2018: 
Mikael Jeansson (s), ordf. 
LennartFohlin (c), vice ordförande 
Björn Elmqvist ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Styrelsen har under perioden haft tre sammanträden. 

Verkställande direktör är Karin Nilsson. 

Revisorer 
KPMG är utsedd revisor med huvudansvarig Michael Johansson, auktoriserad revisor. 

Ändamål 
Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å dessa, i 

förekommande fall, uppföra industribyggnader. Tingsryds Industristiftelse verkar tillsammans med TUFAB och i 

tätt samarbete med kommunens näringslivsutvecklare för att aktivt se till så att det kommunala ändamålet 

uppfylls. 

Periodens händelser 
Tingsryds Industristiftelse är under aweckling men fram till dess genomförande bedrivs verksamhet i bolaget. 

Den fastighet där det sker mest utveckling är Tingsryd 4:95, hästsportanläggningen, där ett företagshotell har 

inretts. 

Förväntad framtida utveckling 
I samband med beslut om koncernbildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas successivt. 

Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering eller försäljning överföras till Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB eller till extern part. 

Avskrivning 
Fastigheter och mark har ett bokfört värde per 180430 på 11 776 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya avskriv

ningsregler, de s.k. K3-reglerna. Totalt har detta inneburit en något lägre avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om -227 tkr (-562 tkr). Periodiseringar har gjorts för 

upplupna intäkter och större kostnadsposter. Utfall för underhållsarbeten ligger på 65 tkr, vilket är lägre jämfört 

med föregående års 261 tkr för samma period. 

Helårsprognos för 2018 visar ett negativt resultat på ca -360 tkr. Det prognosticerade resultatet kan förklaras med 

att veterinärkliniken samt något kontor och ett större konferensrum på Travbanan fortfarande står outhyrt och att 

det finns fastigheter vars hyrestagare av olika anledningar ej fullt ut påförts sina faktiska driftskostnader. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 

med tillhörande bokslutskommentarer. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2018-05-21 

Karin Nilsson 
Verkställande direktör 

Sidan 2 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

RESUL TATRÄKNING (tkr) 

Not 

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 

Övriga förvaltningsintäkter 4 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Övriga externa kostnader 6 

Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 7 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

:Resultat efter finansiella poster, 

Bokslutsdispositioner 

Upplösning av periodiseringsfond 

Resultat före skatt 

Skatt 8 

Periodens rei:;Ultat· 

Oelår 

1801-1804 

545 

42 
587 

-65 
-7 

-686 
-87 

-845 

. -258 

60 
-9 

-20 
31 

-814 

-227 

-227 

:.221 

Delår Prognos Budget Delår 1804 

1701-1704 2018 2018 % av budget 

464 1600 1483 36,75% 

109 120 120 35,00% 

573 1720 1 603 36,62% 

-261 . -170 -170 38,24% 

-7 -7 -7 100,00% 

-523 -1710 -1490 46,04% 

-364 -290 -232 37,50% 

-1155 -2177 -1 899 44,50% 

-582 -457 ~296 

61 180 180 33,33% 

-16 -30 -35 25, 71% 

-25 -60 -60 33,33% 

20 90 85 36,47% 

-1135 -2 087 -1 814 44,87% 

. · · .. "562 •. ~$~7 . -211 

0 

~56_2 -367 -211 

0 

-562 -367 . ~211 

Sidan 3 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

BALANSRÄKNING (tkr) 

Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 1801-1804 1701-1704 

Anläggningstillgångar 
Materiella anfäggningstil/gångar 
Byggnader, mark, markanläggning 9 11 699 10 911 
Inventarier, verktyg och installationer 10 77 347 
Installation annans fastighet 11 0 0 
Pågående nyanläggningar 12 0 96 
Summa materiella anläggningstillgångar 11 776 11 354 

Finansiella anläggningstillgångar 
Övriga långfristiga fordringar 4859 4940 
Fordran hos koncernföretag 
Summa finansiella anläggningstillgångar 4859 4940 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR · 16 635 16 294 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 94 79 
övriga fordringar 13 1273 1 595 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 101 77 

Summa kortfristiga fordringar 1468 1751 

Kassa och bank 15 1 763 5347 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 231 7 098 

SUMMA TILLGÅNGAR 19 866 23 392 

Sidan 4 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

Delår Delår 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1801-1804 1701-1704 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5020 5 020 

Summa bundet eget kapital 5020 · 5 020 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2251 2 715 

Periodens resultat -227 -562 

Summa fritt eget kapital 16 2 024 2153 

SU!VfMA EGET KAPITAL 7044 7173 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reseiver 17 0 634 

Summa obeskattade reserver 0 634 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 18 184 33 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 7 000 10 000 

Summa långfristiga skulder 7 000 10 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 270 460 

Skuld till Tingsryds kol_llmun 0 

Skulder till kreditinstitut 19 5000 5 000 

övriga kortfristiga skulder 20 27 9 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 341 83 

Summa kortfristiga skulder 5 638 5 552 

,SUIVlli/fA SKULDER 12822 16 219 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19866 23 392 

Sidan 5 av 10 
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Tingsryds lndustrisllftelse 
arg.nr 829500-4264 

:Not 4 -: Övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 

Övriga sidointäkter 

Summa 

N~t 5 ~ Vinst ~id försäljning av fastlgh11ter/iriventarier 

Försäijnlngspris 

Bokfvärde 

Reavinst 

'Not 6 - . Ö.vriga externa. kostnader 

Administration 

Uppvärmning 

Konsumlionsavgifter 

Fastlghetsservice 

Försäkringar 

Befarad kundförlust 

Summa 

:i-fot 7 - Avskrivningar· · 

Avskrivningar byggnader/markanl 

Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Avskrivning inventarier och fordon 

Summa avskrivningar 

Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (Travet) 

Summa 

Totalt av- och nedskrivningar 

·Not 8 -Arets skatter > . 

Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodlseringsfond 

Arets skatt 

Skatt hänförligt till tidigare år 

Förändring uppskjuten skatt K3 

Summa skatter 

Nots " Byggnacier.och mark+ markanläggning 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Avyttring/utrangeringar 

UB anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Periodens avskrivning enligt plan 

Avyttringar/utrangeringar 

UB ack avskrivningar 

1801-1~04 ·1701-1704 .Prognos 2018 · Budget2018 

0 9 0 

42 100 120 120 

42 109 120 120 

.. · .180MB04 

0 

0 

0 

· 1801-1804 

269 

85 

193 

22 

117 

686 

.. '1801-1804 

84 

0 

3 

87 

0 

87 

1801-1804 

20 074 

817 

20 891 

8 509 

83 

8 592 

.1701~rio4 Prognos 20.1a .· 8udg~f2018'. 
2410 0 0 

2410 0 0 

0 0 0 

1701-1704 Prognos 2018 · Budget 2010; 

202 800 670 

79 200 152 

143 450 380 

21 100 127 

78 160 161 

523 1710 1490 

1701-1704 Prognos 2018 etidgetio18' 

71 280 232 

43 0 

13 10 

127 290 232 

237 

237 0 0 

364 290 232 

H01-1704 

20110 

-237 

'19 873 

8 291 

71 

8 362 

Sidan 6 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
arg.nr 829500-4264 

Nedskrivningar 

Vid årets början 

Arets nedskrivningar 

Summa nedskrivningar 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnaderlmark/markanl. 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

:Not 1 <i - lnvenfarier + fordÖil 

Ackumulerad anskaffnlngsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Ayyttringar 

UB anskaffnlngsvärde 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 

Ayyttring 

Periodens avskrivning enl plan 

UB ack avskrivningar 

R~dci~i;at värde vid periodens ~lut, inventarier 6ch fordon · 

Not 11 - Installation annans fastigheter 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Omklassificering (pelletspanna) 

Ayyttring (panncentral och pelletspanna) 

UB anskaffnlngsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Arets avskrivning 

Ayyttring 

UB ack avskrivningar 

'Redo.visat värde vid periodens slut, instaJ/ation annans fast. 

'Not 12 ° Pågående investering 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Slutförda 

Summa pågående investering 

;TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 

'Not13· - ·. Övriga fordrhJgar '. 

Skattefordran 

Skattekonto 

Skattefordran föreg år 

Momsfordran 

Summa fordran 

600 600 

0 

600 600 

11699 10 911 

1160 1160 

295 295 

1455 1455 

1.801~1804 1701-1704 

100 400 

100 400 

20 40 

3 13 

23 53 

77 347 

1801-1804 1701~1704 

0 2941 

-2941 

0 0 

488 

43 

-531 

0 0 

0 0 

1801-1804 1701-1704 

788 0 

29 96 

-817 

0 96 

11776 11 354 

• 1801C1804 1701"17()4 

301 302 

59 436 

898 815 

15 2 

1273 1 695 

Sidan 7 av10 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

:Not 14 - Förutliet. kostnäder och uppi. intäkter 

Upplupna Intäkter 

Förulbet kostnader 

Summa 

fäit 15 -Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

1801~1804 1701-1704 

52 

49 77 
101 77 

,1801°1804 1701-1704 

1 576 788 

187 4559 

1763 5347 

l •' ~ 

Sidan 8 av10 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

'Not 16 ~ Resuitätdisposition 

Balanserad vinst 

Arets resultat 

Totalt 

INot 17" Obeskattad<i reserver 

Periodlseringsfond 2014 

Periodiseringsfond 2015 

Periodiseringsfond 2016 

Upplösning av p.fond 2014 

Upplösning av p.fond 2014, 2015, 2016 

Summa 

·Not 18 ~ Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

•l'.iot 19 "Lånesammandrag 

'Förfaliodag 

2019-02-13 

2021-09-15 

2018-09-24 

Summa 

'Not20 C Övriga kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

Ränta 

0,03% 

0,62% 

0,38% 

Not 21. ~ Uppi. kostnade~ och förutb. intäkter . 

Upplupna kostnader 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyreslntäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.) 

Förutbetald övrig Intäkt 

Summa 

Not 22 "Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Eventualförpliktelser 

örnen 17 
Tingsryd 4:95 
Ryd 11:1 
Ryd 1:145 
Summa Inteckningar 

2017 

2714 

-464 

2250 

2017 

175 

292 

167 

-634 

0 

2017 

· 2018 

33 

151 

184 

/_,ånebelopp 

5000 

2000 

7 000 

2017 

7 

7 

2017 

142 

337 

479 

2017 

24 675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 

24676 

Kortfr. del 

5000 

5000 

1801-1804 1701-1704 

7 7 

20 2 

27 9 

1801~1804 1101::1104 

11 

3 0 

131 123 

181 -65 

15 25 

341 83 

Sidan 9 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
arg.nr 829500-4264 

Tingsryd den 21 maj 2018 

Karin Nilsson 
Verksllll/ande direkt/Jr 

) .. 

Ordforande 

-~~ Bfi}zf!:li~ 
Vice ordforande 

Sidan 10 av 10 
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~Tiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

Justerare I 
a_7;t!!~) -

§ 183 

Förtydligande av ·beslut om digitalisering av fullmäktige 
Dnr 2018/7 40 009 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner digitalisering av den politiska 

nämndprocessen i Tingsryds kommun med inriktning enligt 

tjänsteskrivelse 2018-05-04. 
2. Finansiering sker i arbetet med 2019 års budget. 

3. Tjänsteskrivelsen biläggs beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Detta förslag syftar till att realisera delar av tidigare tagna beslut om strategi 

och inriktning för digitalisering: 
Kommunfullmäktige§ 135, 2016-06-20, Hållbar Ekonomi 7.2.2 E-tjänster och 

IT~d . 

Kommunfullmäktige§ 192, 2015-12-14, Motion om att digitalisera 

kommunfullmäktige 
Förslaget beskriver hur en pappersbaserad nämndprocess ersätts av ett 

digitaliserat flöde. Förslaget innebär att ekonomiska förutsättningar och rutiner 

etableras för att samtliga förtroendevalda på ett enhetligt sätt kan ta emot och 

läsa digitala kallelser och övriga handlingar oavsett var de befinner sig. 

Förslaget innebär också ett viktigt första steg för en modem och effektiv 

politisk administration, från medborgare till tjänsteman och politiker. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-05-04 

2. Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 192, Motion om att digitalisera 

kommunfullmäktige 
3. Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 135, Hållbar Ekonomi 7.2.2 E

tjänster och IT-stöd 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Henrik Paulsson 
0477 442 87 

henrik.paulsson@tingsryd.se 

Digitalisering av kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRNELSE 

2018-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

1. Kommunstyrelsen godkänner digitalisering av den politiska nämndsprocessen i 

Tingsryds kommun med inriktning enligt tjänsteskrivelse 2018-05-04. 

2. Finansiering sker i arbetet med 2019 års budget. 

3. Tjänsteskrivelsen biläggs beslutet. 

Sammanfattning 
Detta förslag syftar till att realisera delar av tidigare tagna beslut om strategi och inrikt

ning för digitalisering: 
Kommunfullmäktige§ 135, 2016-06-20, Hållbar Ekonomi 7.2.2 E-tjänster och IT-stöd 

Kommunfullmäktige § 192, 2015-12-14, Motion om att digitalisera kommunfullmäktige 

Förslaget beskriver hur en pappersbaserad nämndsprocess ersätts av ett digitaliserat 

flöde. Förslaget innebär att ekonomiska förutsättningar och rutiner etableras för att 

samtliga förtroendevalda på ett enhetligt sätt kan ta emot och läsa digitala kallelser och 

övriga handlingar oavsett var de befinner sig. Förslaget innebär också ett viktigt första 

steg för en modem och effektiv politisk administration, från medborgare till tjänsteman 

och politiker. 

Beskrivning av ärendet 

1. Förslaget gäller samtliga förtroendevalda inom fullmäktiges alla organ samt bolagsstyrelser 

2. Kommunen förser de förtroendevalda med en digital enhet (se nedan om digital enhet) som 

skall återlämnas så snart uppdraget upphör. Den digitala enheten är ett arbetsredskap och 

inte en privat egendom. 

3. Samtliga förtroendevalda skall använda en E-postadress från Tingsryds kommun i sin 

kommunikation som förtroendevald i kommunen 

4. Distribution av handlingar inklusive kallelser sker digitalt. Avisering sker via E-post och 

handlingarna läses med tilldelad digital enhet. Möjlighet att ta anteckningar direkt i doku

menten är kravställt i upphandlat system. 

5. Utskrift av handlingar till förtroendevalda i kommunens regi kommer att upphöra. Enda 

undantaget är i samband med justering då protokollen skrivs ut för signering. Signerings

processen kommer inledningsvis att vara manuell, med en ambition att digitalisera även den 

delen i framtiden. 

6. Dokumenterade rutiner och instruktioner etableras för utlämning, användning och återläm

ning av digitala enheter och e-postkonton för förtroendevalda 

1 (4) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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7. Tidplanen är att punkt 1-6 ska vara verkställda till januari 2019 

Digital enhet 
Med digital enhet avses en surfplatta eller dator med tillbehör. Detta förslag innebär att den 

digitala enheten är en iPad inkl. väska och tangentbord. Mobilt bredband i kommer att finnas i 

enheten. Inriktningen är att endast ett alternativ kommer att erbjudas för att förenkla utbildning 

och support. 

Exakt vilken programvara som installeras kommer att utvärderas i samverkan med införande

projektet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS-projektet). Detta för att pro

gramvaran ska fungera väl med det valda systemet för distribution av handlingar. Den dag Of

fice blir tillgänglig i molnet i kommunens IT -plattform så kommer detta att vara tillgängligt 

även för förtroendevalda via den digitala enheten. 

Valet av iPad motiveras med att de applikationer som kan bli aktuella för digital möteshantering 

är optimerade för iPad (operativsystemet IOS) även om systemen stödjer även andra plattfor

mar, men inte med full funktion och stabilitet. iPad har utvecklats till en "de facto standard" 

som digital enhet vid politiska sammanträden i Sverige idag, även om andra alternativ före

kommer. Genom att komplettera iPad med ett tangentbord och väska erhålls en bra helhetslös

ning med hänsyn till att ett bra arbetsverktyg till rimlig kostnad. 

Tillkommande kostnader 
• Cirka 300 000 kr under 2019 gradvis ökande till ca 415 000 kr/år när samtliga enheter 

hyrs från IT-avdelningen. Idag finns ett 30-tal inköpta enheter. Uträkning är baserad på att 

antalet förtroendevalda är 90 st. 

• Ökad tidsåtgång hos IT för hantering av digitala enheter för förtroendevalda. Denna ska 

minimeras med tydliga instruktioner och rutiner. 

Besparingar 
• Minskade materialkostnader för tryckning, tidigare uträkning (Kommunfullmäktige § 

192, 2015-12-14) visar på kostnader på 215 000 kr per år. 

• Tidsbesparing hos arkiv och sekreterare uppskattningsvis ca 500 h årligen. (Hantering av 

kallelser till totalt 150 sammanträden). Detta skapar nödvändigt utrymme att lägga mer tid 

på utveckling av dessa processer och höjd kvalitet i verksamheten. 

Finansiering 
• Finansiering behöver ske i 2019 års budget och frågan bör lyftas i budgetarbetet. Fullmäk

tige bör tillföras 415 000 kr årligen och kommunledningsförvaltningens budget bör mins

kas med 215 000 kr årligen. Således en beräknad ökad nettokostnad om 200 000 kr årlig

en. Därutöver bör kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för inköp och byten 

av it-utrustning utökas för att möjliggöra inköp av digitala enheter för vidare uthyrning till 

kommunfullmäktige. 

Övriga vinster 
• En enhetlig hantering av kallelser till förtroendevalda enligt fastställd rutin innebär en li

kabehandling av samtliga förtroendevalda. Detta bidrar till tydlighet och en möjlighet för 

IT och sekreterare att utföra sina uppdrag effektivt. 

• Informationssäkerhet - En digital hantering minskar risken att utskrivet material hamnar i 

orätta händer. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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• Förändringen är i linje med två av kommunens övergripande mål för digital agenda 

o Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

o Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Tidplan* 

Beredning/Beslut 

4maj • Tjänsteskrivelse till KLCG 

<21 • Beslut KLCG om att anta nedan tillvägagångssätt samt tidplan för genomförande 

maj för digitalisering av fullmäktiges alla organ samt bolagsstyrelser 

21 maj • Ärende anmäls av Kanslichef till sekreterare för KSAU (senast 21 maj) 

4 juni • BeslutKSAU 

18 juni • BeslutKS 

Genomförande 

Maj/juni • 

Juni • 

• 

Augusti - • 
september 

• 

Oktober- • 
januari 

November- • 
december 

December- • 
januari 

Januari • 

• 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Tecknande av avtal med ny leverantör av DÄHS 

Dialog med leverantör av DÄHS som underlag för beslut om vilken pro-

gramvara som krävs på enheterna 

Fastställande av programvara för enheter 

Ta fram interna rutiner för 

• ny förtroendevald 

• förtroendevald som lämnar samtliga uppdrag 

Komplettera informationsbroschyr till förtroendevalda med information om 

digitala enheter, digitala kallelser och e-post. 

Utdelning av information till förtroendevalda och kandidater till fullmäktige 

efterhands om de väljs 

Pilotdrift (1-2 utskott) nya digitala enheter och digitala kallelser 

Utdelning av digitala enheter till resterande med kort introduktion för att 

säkerhetsställa grundfunktioner, lösenord, E-post etc. 

Utbildningar 

Digitala kallelser och ärendehantering, delgivningar etc. i KF, alla nämnder, 

utskott och styrelser. 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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*) Enligt besked från förvaltningsrätten har överklagan avseende upphandling av diarie- och ärendehante

ringssystem inkommit 2018-05-18, vilket sannolikt kommer att försena införandeprocessen för detta 

system. Därmed kan även tidsplanen för digitalisering av den politiska nämndsprocessen komma att på

verkas/försenas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsledaren på kansliavdelningen i samråd med nämnd

sekreterare, nämndadministratörer, ekonomichef, IT-driftschef och IT-administratör. 

Besluts underlag 
Skrivelse från utvecklingsledare Henrik Paulsson, 2018-05-04 
KF 2015-12-14 §192, Motion om att digitalisera fullmäktige (bilaga) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunens samtliga nämnder och bolagsstyrelser 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
IT-driftschef 

Henrik Paulsson 
Utvecklingsledare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Justerare 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) 

2015-12-14 

§ 192 

Motion om att digitalisera fullmäktige 

Dnr 2014/583 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att digitalisera 

fullmäktige, 

2. Inköp av system fö1• distribution av handlingar införlivas i den 

upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem som påbötjats. 

Beskrivning av ärendet 

Nultige: 
För närvarande använder 30 politiker surfplattor. Hittillsvarande antal plattor är 

sj älvfmansierade. Det beror på att de politiker som idag har surfplatta har sådana 

roller som medför många utsldck (ledamöter it ex. kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen, revisionen). 

Kostnadsberdkningför olika alternativ: 

Alternativ nuläge 220 000 kr 

Alternativ 2 395 000 kr 

Alternativ 3 320 000 kr 

Kostnader för alternativ nuläge rör tryckning, papper och porto for 

sammanträdeshandlingar till alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga 

nämnder och bolag. (Kostnad för de som redan idag har surfplatta är inte 

medräknad, eftersom den kostnaden anses som självfinansierad.) 

Alternativ 2. Alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och 

bolag får surfplatta. Totalt 91 personer omfattas av detta alternativ, 61 av dessa 

är tillkommande. 
Alternativ 3. Alla ordinarie och ersättare i samtliganfunnder och bolag får 

surfplatta. Totalt 77 personer) 47 av dessa är tillkommande. 

I kalkylen för alternativ 2 och 3 ingår: 

Kostnad för lpad med en avskrivningstid på 4 år. 

Frakt, stöldmärkning och installation. 

Löpande kostnade1': supportkostnad, mobilt abonnemang, kostnad för program 

gällande distribution, läsning och sktivande + licens (Netpublicator). 

För mer information se bilaga. 

I Utilragsbestyrkande 
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Kommunfullmäldige 

Justerare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

2015-12-14 

§ 192 forts. Dm 2014/583 101 

Tidsåtgång för personal 

9 (26) 

Tidsåtgången för den personal som idag har hand om distribution av 

sammanträdeshandlingar bedöms vara lik.värdig oavsett alternativ. En eventuell 

utökning av antalet plattor medför dock en större tidsåtgång för personal på IT

avdelningen. 

Inköp av system för digital distribution av sammantriideshandlingar 

Det föreslås att ett inköp av system för digital distribution av 

sammanträdeshandlingar genomförs om en utökning sker. Det snabbare 

altemativet är att köpa in detta separat genom en direktupphandling ( exempelvis 

Netpublicator). I sådant fall kan utökningen genomföras tidigast 1 april 2016. 

Alternativet är att införliva inköpet i den större upphandling av ärende- och 

dokumenthanteringssystem som påbörjats. Enligt preliminär tidplan för projektet 

kan ett införande av sådant system ske tidigast hösten 2016, alternativt i bö1jan 

av 2017. 

Följande föreslås gälla om politikerna väljer att utöka antalet surfplattor: 

• En eventuell utökning av antalet plattor fmansieras av varje nämnd, 

bolag eller fullmäktige inom befmtlig budgetram. I fors ta hand 

finansieras en surfplatta av aktuell nämnd/bolag~ i andra hand av 

kommunstyrelsen, i tredje hand av kommunfullmäktige. 

• Viktig utgångspunkt att politiker väljer system för distribution av 

handlingar; antingen papper eller plattor. Om beslutet blir att köpa in 

flera sur:fplattor, kommer tryckning av pappersexemplar att helt upphöra 

sånär som på några exemplar till allmänheten som besöker 

medborgarkontoret eller fullmäktiges sammanträde. Att ha dubbla 

system, både tryckning och distribution via surfplattor, kan inte betraktas 

som vare sig kostnadseffektivt eller rationellt. 

• I likhet med en av motionens intentioner kan det konstateras att det 

behövs en gedigen utbildningsinsats av både nya och gamla användare i 

samband med en eventuell utökning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-10-20 inkl bilaga, 

Bilaga från IT-avdelningen gällande olika inköpsaltemativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 397, 2015-11-23 

Kommunstyrelsen§ 283, 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

fe~ 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2015-12-14 

Beslutet skickas till 
Britt-Louise Berndtsson 

Mikael Andersson 
Cecilia Cato 
Anna Johansson 
Kommunsekreterare Jörgen Wijk 

Kanslichef Garo Lorfalk 

Informationschef Pia Steinbach Mastenstrand 

l°tilrngsbe<tydrande . 

10 (26) 
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rf B Eft hAWJxartucd ro CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Digitalisera kommunfullmäktige! 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -11 - 2 l 

Under den gångna mandatperioden har kommunstyrelsen använt digitala läsplattor 

för sina kommunala handlingar, och övriga nämnder har haft möjlighet att prova på 

detta arbetssätt antingen helt eller delvis. Det sparar kopieringsarbete, papper och 

porto mm. Dessa resurser kan användas till mer angelägna saker eller sparas in. 

Nu anser Centerpartiet att det är dags att digitalisera hela fullmäktige. Det ger ovan 

nämnda fördelar samt att flera blir mer säkra på att hantera en bärbar dator eller 

läsplatta, vilket valet nu blir. Det tekniska stödet ska upplevas lätthanterligt och vara 

hållbart under mandatperioden. 

Samtidigt fordras en kortare, professionell utbildning i hantering av tekniken till 

fullmäktiges ledamöter. Viss beredskap för ökad support främst inledningsvis bör 

finnas. Vidare är en hel del ledamöter redan vana och kan hjälpa till vid sittande 

möte. 

De digitala dokumenten till ett sammantr.äde ska förses med bokmärken, så att man 

som ledamot kan ha dagordningens punkter i marginalen och bara klicka på det 

ärende man vill komma till. Därmed slipper vi "bläddra oss" fram till rätt sida 

alternativt scrolla. Mycket praktiskt då ärenden omfattar många sidor. 

Centerpartiet yrkar 

att Tingsryds kommun nu inför läsplattor eller bärbara datorer till samtliga 

ledamöter i kommunfullmäktige med stöd av vad som anförs ovan. 

För Centerpartiet genom 

~,Y~~ 
Cecilia Gata 

~v~J~ 
Anna Johansson 



Ärende 16 

Motion angående 

praktikplatser för kommunens 

nyanlända 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-14 

§ 116 

Remiss - motion angående praktikplatser för kommunens 
nyanlända 
Dnr 2018/55 133 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår för kommunstyrelsen att 
besvara motionen med hänvisning till att arbete pågål·. 

2. Beslut,§ 113/2018-05-14, bifogas som remissvar 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet i Tingsryd har i en motion till fullmäktige belyst problemet 
med att det är svårt för nyanlända att komma ut arbetslivet. Avdelningen för 
arbete och lärande ska be.svara motionen och yttrandet ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2018. 

På ett flertal orter finns det samarbete mellan olika aktörer för att minska 
tiden det tar innan en nyanländ f'ar ett arbete. Det kan vara samarbetet 
mellan kommun, kyrkan eller arbetsförmedlingen samt undervisning i 
svenska språket. 

I dag samordnas inte de kommunala praktikplatserna. Det finns ingen klar 
väg in i kommunen för de som vill ha praktik eller för de som har en 
praktikplats att erbjuda. Det finns heller inget system för handledning och 
introduktion av praktikanter. Detta leder till svårigheter vad gäller ansvar, 
uppföljning, stöttning och samverkan med utomstående aktörer. Klart behov 
finns av en tydlig praktik.samordning. 
Idag finns behov av praktikplatser från flera olika avdelningar. 
Avdelningen för arbete-lärande har i uppdraget "hitta kreativa lösningar för 
att utveckla kommunens arbete kring sysselsättning" genomfört flera 
studiebesök och där :framkommer det att många kommuner arbetar med en 
gemensam praktiksamordning. De projekt som Tingsryds kommun arbetar 
med just nu är följande: 

Etablering samverkan Kronoberg 
Tingsryds kommun samverkar i ett länsgemensamt ESF-projelct som heter 
Etableringssamverkan Kronoberg. Syftet med projektet är att andelen som 
lämnar etableringen till arbetet eller utbildning skall öka. Ytterligare ett syfte 
är att skapa fungerande samverkans.strukturer mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Projektet har särskilt betonat vikten av att lyfta 
kvinnornas väg till arbete eller studier. Projektet har varit igång under ett år 
och antalet inskrivna i projektet från Tingsryd är idag 31 st. Koordinatorn 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-14 

§ 116 fortsättning 

från ESK samarbete med kommunens ansvarige för 
integration/arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen. Väldigt tidigt i projektet 
framkom att behovet av praktikplatser är stort och här finns ett behov av att 
förbättra arbetet genom att samordna praktikplatser och uppföljning inom 
kommunens avdelningar. 

Perfect Match 
Kommunen samverkar i ytterligare ett projekt där ABF är projektägare, 
Perfect Match. 
Målgmppen är nyanlända kvinnor och män inom etableringsfasen. Det kan 
även vara de som fått uppehållstillstånd, men ännu inte blivit 
kommunplacerade eller personer som just lämnat etableringsfasen. 
Enligt statistik finns det en stöne procent män än kvinnor samtidigt som att 
det är en lägre grad kvinnor som får ta del av insatser samt att det tar längre 
tid för kvinnors etablering. Vi ska särskilt beakta om vi hittar metoder som 
underlättar kvinnors etablering. 
Projektets syfte är att hitta en bra modell för hur folkbildningen (ABF), 
Arbetsförmedlingen, lokala LO-förbund och arbetsgivare inom de branscher 
de verkar tillsammans och andra lokala aktörer tillsammans kan underlätta 
etableringen - matchning till rätt arbete för nyanlända. 

Både Perfect Match och Etableringssamverkan Kronoberg arbetar mot 
samma mål - att stärka den enskilda individen att snabbare komma till 
arbete, sysselsättningen eller studier. Gemensamt för båda projekten är att 
hitta praktikplatser inom kommunen eller inom näringslivet för att nå en 
bättre förståelse för hur det fungera i arbetslivet och för att snabbare lära sig 
svenska språket. 

Ärendets beredning 

Ärende har beretts av arbetsmarknadssamordnare Stefan Johansson 
tillsammans med avdelningschef för arbete och lärande Rebecca Elmforsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Arbetsmarknadssamordnare och chef arbete och lärande 

Besiutet skickas till 
IFO 
Vägvalet 
Utvecklingsavdelningen 
Arbetsförmedlingen 
Kommunstyrelsen 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Det är svårt för nyanlända svenskar att komma ut i arbetslivet. Det kan ta 
upp till nio år innan de får ett jobb enligt statistik från SCB. På ett flertal 
orter i Sverige finns det samarbete mellan olika aktörer för att minska 
tiden det tar innan en nyanländ får ett arbete. Det kan vara samarbete 
mellan kommunen, kyrkan eller arbetsförmedlingen samt undervisning i 
svenska språket. 

Detta är något vi tycker att Tingsryds kommun ska göra en satsning på. Vi 
har kommunala medel till integration, vi har integrationssamordnare och 
träffpunkter i Tingsryd, Ryd och Konga. Här är ytterligare en möjlighet för 
våra nya medborgare att komma in i samhället. Alla medborgare är viktiga 
eftersom vi vill bli fler invånare i kommunen. 

Vårt förslag är att det skapas praktikplatser för nyanlända inom de 
kommunala verksamheterna där deltagarna varvar arbetspraktik med 
undervisning i svenska. De ska samtidigt få information om praktiska 
regler för invånare i kommunen. Lämpligen sker detta genom ett 
samarbete mellan Tingsryds lärcenter, studieförbunden och olika 
kommunala verksamheter med integrationssamordnare som 
projektledare. 

Målet är att minska tiden för nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det är 
orimligt att det ska ta upp till nio år innan en nyanländ till Sverige kan få 
ett jobb. 

Vi i Centerpartiet yrkar 
att Tingsryds kommun ger våra nyanlända svenskar möjligheter 
till praktikplats inom de kommunala verksamheterna där 
deltagarna varvar arbetspraktik med undervisning i svenska. 

För Centerpartiet 

~ol~ 
Eva Hagelberg Mikael Andersson 



Ärende 17 

Beslut om antagande av 

detaljplan för Najaden 11 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

""· f) 01 

§ 28 

Detaljplan för Najaden 11 
Dnr 2018/255 214, Dnr 2018-0057-211/20 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till 
detaljplan och överlätnna det till Kommunstyrelsen för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Korpalycke Fastighets AB har 2018-01-30 inkommit med ansökan om 
planändring. 
Syftet är att möjliggöra ombyggnad av delar av befintliga kontorslokaler till 
bostadslägenheter och uppföra fristående komplementbyggnad. 

Ansökan avser fastigheten Najaden 11 i Tingsryds tätort. Sökanden avser att 
bygga om delar av befintliga kontorslokaler till bostadslägenheter. Den 
gällande detaljplanen har planbestämmelsen C - centrumverksamhet vilket 
inte innefattar bostäder. Sökanden önskar ett tillägg med B - bostäder. I den 
gällande detaljplanen är alla ytor som inte är bebyggda försedda med 
prickmark och får ej bebyggas. Därför krävs en planändring där prickmarken 
minskas, för att möjliggöra byggnation av exempelvis fristående soprum. 

Plan- och näringslivsutskottet ordförande beslöt 2018-01-31, om att ge 
miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Najaden 11. 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-03-13 att ställa ut detaljplanen på 
samråd för att få in synpunkter från allmänheten. Detaljplanen var ute på 
samråd under 2018-04-09 till 2018-04-30. 

Gällande bestämmelser 

För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1988-03-24. 
Översiktsplan för Tings1yds Kommun antagen 2007-02-08 gäller. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Yttrande 

Inga synpunkter som medfört väsentliga ändringar har inkommit. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

~N 

§ 28 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Planka1ia, 201-8-05-16 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-05-16 

Sarnrådsredogörelse, 2018-05-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
Administratör, Miljö och byggavdelningen 

11 (21) 
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'I:~! 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
0477 442 20 

johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

2018-05-16 Dnr:2018-0057-211 1(14) 

ANTAGANDEHANDLING 

Uppdrag Samråd Antagande Laga kraft 

DETALJPLAN för NAJADEN 11 
Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

HANDLINGAR 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

~ cimrå.dets lage ( .· · . 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning/Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
F astighetsförteckning 
Bilaga: Planprocessen 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

2018-05-16 2(14) 

Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av be
fintliga kontorslokaler till bostadslägenheter och att 
minska prickmarken för att möjliggöra byggnation av tex 
fristående soprum. Gällande detaljplan anger planbestäm
melsen C - centrumverksamhet för planområdet. Detta 
medger inte bostäder utan en komplettering med planbe
stämmelsen B - bostäder krävs. 

PLANENS FÖRENLIG
HET MED 5 KAP MB 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndig
heter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakt
tas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten bedöms dock 
inte överskridas. 

PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägare 

Planområdet är beläget i centrala Tingsryd. 

Planområdet omfattar ca 1680 m2
• 

Lagfaren ägare till fastigheten är Korpalycke Fastighets 
AB. 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer Gällande fördjupad översiktsplan antagen 2013-06-27 
redovisar att användningen som avses prioriteras inom 
planområdet är HKB - Handel, Kontor och Bostäder. 

-=~ Område fur ~INm~ulfie 

- Kontor OGh bMldder. KB 
Hon del, kontor och boat!dcr, HKB 
Hnnde1 dorrineror I &armpcl med konto(oeh bost.'\der, 
dirhande:n bt'döms forltattvara domkieran~. H{l(B) 

BosUder, B 

- Tofgyl:a mt1d p:uherhg 1:amt urGnylor med pbls !l)f ilkt"vile l, r, T 
UlAtdnlnvWJlOdo; HKB, $tJrvlcol\ri;liolW!f, 
bt.m,!ermh:11 med antlutande lorgyt.s, m.m, U 

- GrOnarrd.cfon, N 
Al~n parilomg, P 

.. Seivlui uh kontor, S 

ODHNke,0 

VIW mnd bos!!idcir, ve 



254

Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2018-05-16 3(14) 

För området finns gällande detaljplan, 0763-P88/19 anta
gen 1988-03-24, som anger planbestämmelsen C - cent
rumverksamhet. 

PLANKARTA 

Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslöt, på dele
gation, 2018-01-31 att ge miljö- och byggnadsförvaltning
en i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 
för Najaden 11. Begränsat förfarande skall tillämpas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Geotekniska 
förhållanden 

Radon 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Förorenad mark 

LIS-område 

Vindkraft 

Huvuddelen av planområdet är bebyggt eller utgörs av 
hårdgjord yta. Resterande utgörs av mindre gräsytor. 

Huvuddelen av planområdet är bebyggt och någon geo
teknisk undersökning har inte genomförts. 

Radonmätning har genomförts inom planområdet vid tidi
gare planläggning. Denna har utvisat förekomst av mark
radon. Mätning inom planområdet bör göras inför ny
byggnation. Vid behov ska radonsäker byggnation tilläm
pas. 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred/ 
höga vattenstånd. 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i 
området. Upptäcks föroreningar i samband med markarbe
ten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

Planområdet ligger utanför LIS-område. 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 
område för vindkraft. 
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Fornlämningar 

Bebyggelse 

Offentlig service 
Kommersiell service 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gator, trafik, parkering 

Buller 

Kollektivtrafik 

2018-05-16 4(14) 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. 

Inom planområdet finns två stycken byggnader i två plan 
sammanbundna med en byggnad i ett plan. Dessa byggna
der har använts för bostads- och kontorsändamål. 

Planområdet ligger i centrala Tingsryd som erbjuder ett 
varierat utbud av både offentlig och kommersiell service. 

Tomten är lätt att angöra från gatan. Byggnadens entre är 
anpassad för personer med funktionsnedsättning. Bra 
kommunikationsmöjligheter. Nära till förskola/skola. 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till natu
ren ger möjlighet till rekreation och spontanlek. 

Befintlig infart används. Infart till fastigheten sker från 
Södra Smedjegatan. Parkering sker inom fastigheten. 

Enligt NVDB belastas omkringliggande vägar med under 
250 fordon/dygn, varav mindre än 25 tunga fordon/dygn. 
Vägen har en hastighetsbegränsning på 40 km/h. 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift "Hur mycket bullrar väg
trafiken" samt ovanstående trafikuppgifter har en översiktlig 
bullerberäkning gjorts. Tabellen utvisar att bullernivåerna 
inte överstiger godtagbara riktvärden. 

I Tingsryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut/Ledningsrätt/ Fastigheten berörs av ett officialservitut för väg till förmån 

Gemensamhetsanläggning för Najaden 14. 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovs bedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer 

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksin
tresse. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande mil
jöpåverkan enl. MB 6 kap§ 11 föreligger. Planens karak
tär är utgångspunkt för bedömningen och den görs utifrån 
MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett dokument med 
bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåver
kan. Genomförandet bedöms inte heller innebära några 
risker för människors hälsa. En särskild miljökonsekvens
beskrivning behöver därför inte upprättas. 

Sjön Tiken är recipient för planområdets dagvatten. Enligt 
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Barnkonsekvenser 

Planförslaget 

2018-05-16 5(14) 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) utvisar miljökvali

tetsnormen god ekologisk status och god kemisk status (föru

tom kvicksilver och bromerad difenyleter) år 2017. 

Planförslaget kommer inte att medföra att milj ökvalitetsnor

mer avseende vatten- och luftföroreningar försämras. An

vändningen blir ungefär den samma och planen tillåter inte 

etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar. 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför 

inga negativa konsekvenser för barns behov och rättighet

er. 

Planförslaget möjliggör en ombyggnad av befintliga kon

torslokaler till bostadslägenheter och möjliggör också 

byggnation av t ex fristående soprum. Gällande detaljplan 

anger planbestämmelsen C - centrumverksamhet för plan

området. Detta medger inte användningen bostäder utan 

en komplettering med planbestämmelsen B - bostäder 

krävs. Planområdet ges då en mer flexibel användning. 
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GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande enligt 

5 kapitlet 6 §Plan-och bygglagen (PBL). 

Beslut om samråd 
Samråd 
Antagande 
Laga kraft 

Mars 2018 
April 2018 
Juni 2018 
Juli 2018 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in

kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för

anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na

tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 

kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman 

för vattenledningar inom området vilka säkras med u

område. 

Planavtal har upprättats. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta detaljplan 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-
loppsledning samt dagvattenhantering vid be-
hov. 
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Najaden 11 • Bekosta upprättandet av detaljplan . 

• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-
dragning av ledningar inom fastigheten och 
hålla marken tillgänglig för reparation och un-
derhåll av desamma. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-
hov. 

• Radonmätning vid nybyggnation och vid behov 
tillämpa radonsäkrad byggnation. 

• Sanering av eventuella markföroreningar . 

Najaden 7 • Ingen eller liten påverkan 

Najaden 10 • Ingen eller liten påverkan 

Najaden 12 • Ingen eller liten påverkan 

Najaden 14 • Ingen eller liten påverkan 

Nansen 4 • Ingen eller liten påverkan 

Nansen 5 • Ingen eller liten påverkan 

Neptunus 1 • Ingen eller liten påverkan 

Neptunus 7 • Ingen eller liten påverkan 

Neptunus 8 • Ingen eller liten påverkan 

Tingsryd 13: 1 • Ingen eller liten påverkan 

E.ON Sverige AB • Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar. 

• Flytt, utbyggnad eller omdragning av elnät på 
begäran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Skanova (telenät) • Flytt, utbyggnad eller omdragning av telenät på 
begäran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för • Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 
området/Fiber • Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

F ASTIGHETSRÄ TTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsindelnings- Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

bestämmelser 

Markförsörjning Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 
exploatören. 

Fastighetsägare Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning, servitut Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 

I 
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... mm mm beaktas . 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Najaden 11 • Tillhandahålla u-område för ex VA, el eller 
fjärrvärme. 

• · Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 
och el. 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedöm
ning 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Dagvatten 

El 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa 

om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lön

samt och därmed realistisk att genomföra, d v s att 

planvinst uppkommer. Genomförandet av planen med

för kostnader för byggande av olika anläggningar mm. 

Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kost

nader som detaljplanen medför samt de mervärden som 

uppkommer (genom att bl.a. lösa bostadsbrist och möj

liggöra varierade bostadslösningar) samt bedömd kost

nadstäckning för de kommunala investeringarna kan 

detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt 

perspektiv. 

Genomförandet av planen medför kostnader för kom

munen när det gäller byggande och iordningställande av 

gator och va-nät med tillbehör. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost

nadsersättning. 

Planavgifter. 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av 

geotekniska undersökningar i samband med planarbetet 

föreligger inte. Vid nybyggnation ska radonmätning 

genomföras. 

Vatten och avlopp är anslutet till det befintliga VA

nätet. 

Fjärrvärme är ansluten till fastigheten. 

Dagvattnet är anslutet till det befintliga dagvattennätet. 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ

det. 
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Bredband 

Avfall 

Tekniska anläggningar 

2018-05-16 

Optokabel är ansluten till fastigheten. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu

nens avfallsplan. 

9(14) 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom

råde för vatten och avlopp. Angöring kommer att ske 

från/till det allmänna gatunätet. Parkering löses inom 

fastigheten och utformningen av parkeringsplatserna 

gör att fordonen inte ska backa ut på gatan. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

Genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det att pla

nen vunnit laga kraft. 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genomfö

rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer 

till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommu

nen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. 

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till 

detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det 

finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå 

och genomföra planen. I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse. 

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 

Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av 

granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte gransk

ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av Kommunstyrelsen. 

Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Kommunstyrelsen. 

Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samtliga planer för att därefter kunna utöka eller 

begränsa antalet steg i planprocessen. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 

gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 

Skiss över: 

Sta nda rdförfa ra nde 

Samråd 
Under

rättelse 
Granskning 

Begränsat standardförfarande 

Utökat förfarande 

Kungörelse Samråd 

Förslaget godkänns i samrådet 

Samråds

redogörelse 

Under

rättelse 

Gransknings

utlåtande 

Granskning 

Antagande Laga 

Antagande Laga 

Grans~nings

utlåtande 
Antagande Laga kraft 
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BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 

kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till bety

dande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla

ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 

att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 1 § MB). 

Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 

plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. 

PLANENS BETECKNING 

PLANENS SYFTE 

PLANOMRÅDE 

Najaden 11 i Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, 
Kronobergs län. 

Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av 
befintliga kontorslokaler till bostadslägenheter och att 

minska prickmarken för att möjliggöra byggnation av 
t ex fristående soprum. 

Planområdet är beläget i centrala Tingsryd. 
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Ja Nej Om ett ja--> 
Miljö 
bedömning 

Omfattar/Berör X 

planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för X 

tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbe-

skrivning, Betydande-->= Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 
liten nega- Inver- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet X 
avseende nuvarande användning och 
tidigare plan 

Radon X Förekomst av 
markradon 

Geologi X 

Skredsrisk X 

Översvämningsrisk X 

Ljusförhållanden på plats X 

Lokalklimat X 

Markföroreningar X 

Buller från omgivningen X 

Förekomst av verksamheter som X 
medför risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

Tätortsnära rekreationsområde X 

Grönytor i tätort X 

Nuvarande verksamhet riskerar att X 
överträda miljökvalitetsnormer 
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Riksintresse X 

Kulturvärden X 

Naturvårdsprogrammet X 

Arkeologi X 

Särdrag i naturen X 

Skyddsområden X 

Strandskydd X 

Naturreservat X 

Djurskydd X 

Växtskydd X 

Biotopskydd X 

Miljöskydd X 

Vattenskydd X 

Naturminne X 

Byggnadsminne X 

Turismen och det rörliga friluftslivet X 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning X 

Är planen del av ett större projekt X 

Miljöpåverkan av det överordnade Finns inget 

projektet 

Dagvattenhantering X 

Påverkan på trafiksituationen inom X 
och utom planområdet 

Påverkan på stads/landskapsbilden X 

Utnyttjande av-mark X 
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Utnyttjande av - vatten eller andra X 
resurser 

Utnyttjande av naturresurser X 

Alstrande av - avfall, föroreningar X 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö X 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till neJ 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Avser planen reglera neJ 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Har planen betydelse för nej 
andra planers 
miljöpåverkan 

Riskerar planen att nej 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 

Överensstämmelse med ja Strider inte mot uppsatta miljömål 

miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Att möjliggöra för nya bostäder och att planera i områden 

inverkan på miljö, hälsa mm med god tillgänglighet till service, kommunikationer och 
dagligvaruhandel bidrar till "God bebyggd miljö" 

STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att sär
skild miljöbedömning måste göras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för 

människors hälsa. 
• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 
•Planenbedöms inte ge någon miljöpåverkan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
0477 442 20 

johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

2018-05-16 Dnr: 2018-0057-211 1 (6) 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17 

Detaljplan för Najaden 11 i Tingsryds tätort, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Samrådstid: 2018-04-09 - 2018-04-30 

Begärt anstånd med yttrande till den: 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-09-12 
2018-04-18 
2018-04-20 
2018-04-20 
2018-04-24 
2018-05-02 
2018-05-02 
2018-05-07 
2018-05-09 
2018-05-16 
2018-05-16 
2018-05-23 

Jenny Svensgård, Najaden 10, 12, 7 och 13 
Agne Paulsson, Najaden 14 
Försvarsmakten 
Johannes Papaioannou, Neptunus 7 
Polismyndigheten 
Maria Papaioannou, Neptunus 7 
Region Kronoberg 
Långsjömåla gård AB, Neptunus 8 
Carina Axelsson, VA-chef, Tingsryds kommun 
Astrid Hillevi Humble, Nansen 5 
Karl Gustav Jörgen Humble, Nansen 5 
Filip Storm, mark- och exploateringsingenjör, Tingsryds kommun 

Följande yttranden med synpunkter: 

2018-04-20 
Lantmäteriet 

Yttrande 
Fastighetsrättsliga åtgärder: 
Det saknas omnämning att ledningsrätt ska bildas inom u-området. 

Kommentar och åtgärd: Eftersom ledningarna nyttjas av fastighetsägaren behöver det inte 

bildas någon ledningsrätt. 

Trafikverket 
2018-04-24 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Yttrande 
Trafikverket har tagit del av översända planhandlingar. Planområ

det är beläget inne i Tingsryds tätort inom område där Tingsryds 

kommun är ansvarig gatuhållare. 

I planbeskrivningens avsnitt om buller refereras till bullersituation

en till riksväg 27. Trafikverket vill med anledning av detta påpeka 

att buller också kan uppkomma från andra verksamheter än större 

vägar, men har i övrigt inget att anföra i planärendet. 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. 

Skanova Yttrande 
2018-04-25 Skanova har kabelanläggningar inom planerat område. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelan

läggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostna

der som uppkommer i samband med byggnation inom Najaden 11. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda tele 

kablar förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

Karta på Skanova anläggning bifogas. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att 

infoga i plankarta. Kontakta https://ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https:/ /www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det 

aktuella området på tfn (vxl): 08-604 04 09. 

Kommentar och åtgärd: I plan- och genomförandebeskrivningen framgår det att fastighets

ägaren ska "Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av 

ledningar inom fastigheten och hålla marken tillgänglig för reparat

ion och underhåll av desamma." 

Länsstyrelsen LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
2018-04-25 

Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen har direkt inget att invända mot detaljplanen. Detalj

planen bör kunna tas fram med begränsat förfarande. Det är posi

tivt att nya bostäder tillkommer centralt i tätorten. Ett genomfö
rande av detaljplanen bör bidra till att hållbar utveckling och mil

jökvalitetsmålet God bebyggd miljö uppnås. Närhet finns till 
kommunikationer, skola, service och omgivande grönstruktur. Inga 

överprövningsfrågor berörs. 

En tydlig bullerhantering och god byggnadskultur är viktigt i plan

processen. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

I den fördjupade översiktsplanen för tätorten antagen 2013 redovi

sas att användning HKB (Handel, Kontor, Bostäder) prioriteras 
inom planområdet. I gällande detaljplan från 1988 anges planbe

stämmelsen C - centrumverksamhet för planområdet. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 §Plan-och bygglagen 
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Bebyggelse 
På plankartan medges användning BC (Bostäder, Centrum) för 

hela planområdet. Högsta våningshöjd är 2 och högsta byggnads

höjd är 8 meter. I anslutning till fastighetsgränserna i väster, söder 

och öster samt för viss del mot Dackegatan regleras prickrnark 

Marken får inte förses med byggnad. Till skillnad mot regleringen i 

den gällande detaljplanen har nu byggrätten ökat något genom att 

prickrnark tagits bort. 

Länsstyrelsen konstaterar att då den prickrnarkerade ytan idag är 

asfalterad blir det med byggnationen ingen större skillnad när det 
gäller andelen infiltrationsytor. 

Trafik och kommunikation 
Befintlig infart används. Infart till fastigheten sker från Södra 

Smedjegatan. Parkering sker inom fastigheten. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter. 

Naturvärden och grönstruktur 
Inga skyddade naturvärden berörs av planförslaget. 

God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden 
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att sär

skild omsorg läggs vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där 

hänsyn tas till omgivande stads- eller landskaps bild. Att ta tillvara 

befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är en 

förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö. 

Buller 
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera 

bostadsbyggnader i planbeskrivningen, om det inte anses obehöv

ligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. 

Kommunen redovisar i planbeskrivningen att det enligt NVDB 

(Trafikverket) framtagen tabell/diagram överskrider inte bullret 

från angränsande gator och riksväg 27 godtagbara riktvärden. Nå

gon särskild bullerberäkning har därmed inte 
upprättats. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redovisa tydligare vilka 

bullernivåer som beräknas vid bostäderna, samt hur beräkningen 

gjorts. 

I planbeskrivningens avsnitt om buller refereras till bullersituation

en i förhållande till riksväg 27. Trafikverket påpekar här att buller 

också kan uppkomma från andra verksamhet än större vägar. 

VA, Dagvattenhantering 
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Kommentar och åtgärd: 

2018-05-23 4(6) 

Fastigheten är redan bebyggd. Länsstyrelsen har inga synpunkter. 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken 

Kommunen har i en behovsbedömning enligt kriterierna i bilaga 4 

till MKBförordningen, kommit fram till att ett genomförande av 

detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåver

kan. En MKB har därmed inte upprättats. 

Länsstyrelsen har i detta fall inga synpunkter på kommunens om

fattning och innehåll i behovsbedömningen. 

Länsstyrelsen vill dock erinra om att för planer som är beslutade att 

påbörjas efter den 1 januari 2018 gäller de nyare reglerna i miljö

balkens 6 kapitel och Plan- och bygglagens 4 och 5 kap. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 

mark inom planområdet. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornmin

nes-registret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 

11 §) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband 

med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Läns

styrelsen meddelas utan dröjsmål. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDEFRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 §Plan-och bygglagen 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken 
Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Planen kommer troligen inte ha någon påverkan på MKN för vat

ten. Kommunen bör dock redogöra för vilket vatten som är recipi

ent för planområdets dagvatten, ev. status samt motivera varför inte 

planen kommer påverka uppfyllelsen av MKN för vatten. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och eros

ion. 
Radon 
Då tidigare radonmätning inom planområdet har påvisat förekomst 

av mark-radon och kommunen uppger i planbeskrivningen att mät

ning inom planområdet bör göras inför nybyggnation. 

Länsstyrelsen anser att det bör finnas en planbestämmelse om att 

bygglov inte får ges förrän ev. radon har avhjälpts. 

Bullerberäkningen redovisas tydligare och texten kring miljökvali

tetsnormer utvecklas. 
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Planbestämmelse om att bygglov inte får ges förrän ev. radon av
hjälpts bedöms inte lämpligt att införa då frågan om radonskydd redan 
är reglerad genom annan lagstiftning, dock utvecklas texten kring 
radon i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Övriga synpunkter noteras. 

Yttrande 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON låg- och mellanspänningskablar i mark, 

bifogad karta visar ungefärlig sträckning. 

Då kablarna inte är inmätta måste exakta lägen måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i 

fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava

nara-ledning.html 

För att mellanspänningskabeln i den östra delen av planen ska vara 

förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts 

ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den re

striktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför 

bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formu

lering i planbestämmelserna vid beteckningen u: "Marken ska vara 

tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får 

inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 

försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar". 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 

som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar be

kostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskriv

ningen. 

Kommentar och åtgärd: Plankartan kompletteras med ett u-område för mellanspänningska

beln i den östra delen av planområdet. Planbestämmelsen u om

formuleras till: "Marken ska vara tillgänglig för allmänna under

jordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller 

vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av dessa 

anläggningar". 

Revideringar: 

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår det att fastighets

ägaren ska "Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av 

ledningar inom fastigheten och hålla marken tillgänglig för reparat

ion och underhåll av desamma." 

Texten kring radon, MKN och buller har utvecklats i plan- och 

genomförandebeskrivningen. Plankartan har kompletterats med ett 

u-område och planbestämmelsen u har omformulerats. 
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Förslag till beslut: 

2018-05-23 6(6) 

Plan- och näringslivsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg på detaljplanen samt överlämna den till Kommunstyrelsen 

för antagande. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-05-23 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggchef 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten. Bestämmelser utan 
beteckning gäller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 

Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
lllustrationslinje 

MARKANVÄNDNING 

Kvartersmark 

BC Bostäder/Centrum 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 

Kvartersmark 

Parkeringsplats avses ordnad inom egen fastighet 

Begränsning av markens utnyttjande 

•"!'~., .. __,. 
t~.:-.:........:~ 

u 

Marken får inte förses med byggnad 

Marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 
Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 
Fastighetsredovisningen aktuell: 2018-03-05 
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Johan Westin 
Metria 

BETECKNINGAR 
Gräns för fastighet, samfällighet och sämje
delningsområde samt gräns för kvarterstrakt 

- - - - - - - Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter 
och samfällighet med samma kvartersnamn, 
samt med kvartersnamn 

Servitutsgräns 

~ ~ Bostadshus karterat efter husliv resp. tak 

E3 E:] Uthus karterat efter husliv resp. tak 

~ Transfom,atorllyggnad 

Häck 

\.2.=v 

Staket 

Väg 

Slänt 

~ Nivåkurva 

m .1 Awägd markhöjd 

• 
10100 Polygonpunkt 

Inom området får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 
försvåra bibehållande! av dessa ledningar 

1 "' Registerlleteckning på fastighet 

TINGSRYD Trakttext 

:: : : : : :: Servitut respektive ledningsrätt 

Utformning 

• 
Högsta antal våningar 

Högsta totalhöjd i meter 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen 
vinner laga kraft 

ANTAGANDEHANDLING 

DETALJPLAN FÖR 

Najaden 11 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Upprättad 2018-05-16 

Miljö- och byggnadsförvaltn ingen 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

~I~ 

§ 33 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ASF i Kronoberg ekonomisk 

förening 
Dnr 2018/635 805 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 

avslå ASFs ansökan om bidrag. I enlighet med Tingsryds kommuns 

föreningsstödsystem 2018 ges normalt sett inte ekonomiskt stöd till 

ekonomiska föreningar. 

Beskrivning av ärendet 

ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening ansöker om ett ekonomiskt tillskott 

på 25 000 SEK från Tingsryds kommun för att kunna staiia sin verksamhet 

som paraplyförening för Kronobergs läns arbetsintegrerande sociala företag. 

Tillsammans med ansökningar riktade till övriga kommuner i länet avser 

den totala ansökan 400 000 kr, som skall utgöra grundplåten för att komma 

igång med verksamheten. 

Tingsryds kommun har ett Föreningsstödsystem 2018 för alla verksamma 

föreningar i kommunen. Även om paraplyorganisationens övergripande 

syften för verksamheten är vällovliga utifrån behoven att inkludera fler i 

arbete och motarbeta utanförskap ser varken Utvecklingsavdelningen eller 

avdelningen för arbete- och lärande att förutsättningarna för den ekonomiska 

föreningen i övrigt gör så att regeln i gällande föreningsstödsystem bör 

frångås. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen i dialog med avdelningen för 

arbete- och lärande. 

Beslutet skickas till 
ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening. 

Till förordnad kommunchef 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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Dnr 

VÄXJÖ 12:41 

Ansökan om stöd till ASF i Kronoberg 

AFS i Kronoberg, nystartad paraplyförening för och med länets 

arbetsintegrerande sociala företag, ansöker om ekonomiskt stöd i syfte att 

starta upp och etablera den första fasen av organisationens plattform. 

Bakgrund 

Sverige och Kronoberg står inför en stor samhällsutmaning. Utanförskapet på 

arbetsmarknaden gör att många människor inte inkluderas i arbetsliv och 

samhälle. För att lösa denna utmaning och bygga ett socialt hållbart samhälle, i 

linje med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, behövs nya lösningar och nya 

former av samverkan. I detta arbete är sociala företag en viktig resurs. 

Merparten av länets arbetsintegrerande sociala företag (10 st) har gått samman 

och bildat paraplyföreningen ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening. Utöver det är 

flera nya är på väg in i processen att ansöka om medlemskap. Bildandet av ASF i 

Kronberg är resultatet av ett mångårigt arbete för att organisera, samordna och 

effektivisera arbetet hos länets sociala företag. Denna utveckling har till stor del 

möjliggjorts genom personella samordningsresurser från Region Kronoberg 

genom projektet "ASF i Kronoberg", med projektledare Daniel Westergren. Den 20 

november 2017 bildades ASF i Kronoberg, med en utsedd interimsstyrelse. I maj 

2018 genomförs det första årsmötet där en ordinarie styrelse väljs. 

Arbetsintegrerande sociala företag 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ingår i ett nytt framväxande 

branschområde som utvecklats mycket och blivit viktigare och viktigare de senaste 

tio åren. Syftet är att bidra till att lösa samhällsutmaningen med utanförskap på 

arbetsmarknaden genom att inkludera fler människor i arbete och samhälle. Ett 

ASF har dubbla affärsideer. Näringsverksamheten blir ett medel för den andra 

affärsiden, att föra människor närmare arbetsmarknaden. 

Ett socialt företag skiljer sig från det mer reguljära företaget. I ett reguljärt företag 

är målet ekonomisk vinst och det sker genom anställd personal som säljer 

produkter /tjänster. I det sociala företaget råder omvända förhållanden. Där ar 

istället målet att anställa personal i första rummet och då oftast personer i någon 

ASF i Kronoberg 

Ekonomisk förening 

Org. nr 769635-8568 

En medlemsorganisation för arbetsintegrerande 

sociala företag i Kronobergs län. 
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form av utanförskap, samt att investera i deras välmående och livskvalite. Medlet 

för det här blir då istället försäljningen och ekonomin och där eventuellt överskott 

direkt går tillbaka för att anställa fler personal. 

Det är vanligt att arbetsintegrerande sociala företag jämförs och likställs med 

reguljära företag, men det handlar om två helt olika arbetssätt, mål och syften. 

Utvecklingsplan 

ASF i Kronoberg är den första aktören någonsin i Kronobergs län som samlar 

länets sociala företag. Nu kan dialog i övergripande frågor och samarbeten ske med 

en röst istället för att alla enskilda aktörer ska framföra samma frågor genom sina 

egna organisationer. För att nå hit har det investerats mycket och långsiktigt 

strategiskt arbete och det här behöver vi nu alla värna om och understödja. 

ASF i Kronoberg har en utvecklingsplan där riktningen och intentionerna är att bli 

ekonomiskt självbärande med många olika typer av intäkter. Försäljning av 

produkter och tjänster, samhällsuppdrag, samverkan med myndigheter, 

överenskommelser, upphandlingar, ansökningar om projekt till fonder, stiftelser. 

Dock är det så att ASF i Kronoberg i en inledande fas och uppbyggnad behöver 

ekonomiskt stöd för att kunna bygga den nödvändiga grund som behövs för att 

etableras. Här hoppas vi att både myndigheter på lokal och regional nivå delar vår 

samsyn och vill vara med och understödja det här. 

Vi ser ASF i Kronobergs första utveckling i flera faser där vi nu är i den första fasen 

som handlar om att starta upp och komma igång. Efter det kommer stegvisa 

utvecklingssteg att ske både med resultat av ökad verksamhet och ekonomi. 

Konkret verksamhet och satsningar 

Parallellt med att ASF i Kronoberg startar igång med verksamhet så växer det 

dynamiskt fram en verksamhetsplan. Den här grundar sig i vad varje medlem har 

för behov och önskemål, men även vad omgivande omvärld så som myndigheter 

och civilsamhälle har för önskemål. Centralt är att ASF i Kronoberg ska kunna vara 

en katalysator för de arbetsintegrerande sociala företagens organisations- och 

verksamhetsutveckling, vidare att vara en aktör som kan ena och skapa 

samarbeten både mellan medlemmarna men även mellan ASF i Kronoberg och det 

offentliga. 

ASF i Kronoberg 

Ekonomisk förening 

Org. nr 769635-8568 1 l<RONOBERG 
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ASF i Kronoberg jobbar utifrån fyra arbetsområden: 

• Påverkansarbete. För att skapa bättre förutsättningar för ASF och dess 

deltagare. 

• Sälj. För att stärka medlemsorganisationernas försäljning genom en central 

försäljningsplattform. 

• Kompetensutveckling & certifiering. Utbildningar som stärker de sociala 

företagens hållbarhet och utvecklingsförmåga, t.ex. för 

verksamhetsledarutbildning och anbudsskola. Att arbeta för den nationella 

certifiering för ASF som håller på att tas fram av intresseorganisationen 

SKOOPI tillsammans med Swedish Standards Institute (SiS). 

• Finansiering. Skapa en god ekonomi för ASF i Kronoberg. 

ASF i Kronoberg kommer också att ge stöd, råd, vägledning och utbildning till helt 

nya eller relativt nystartade sociala företag. 

Effekt av stöd 

Att stödja ASF i Kronoberg handlar om att skapa fler vägar till arbete för dem som 

har svårast att hitta jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Enligt oss är det en 

strategisk insats där ASF i Kronoberg har ett samhällsuppdrag med att sprida 

information, fånga upp fler och nya aktörer, att utbilda och att organisations-, 

verksamhets- och affärsutveckla. ASF i Kronobergs organisering är också något 

som underlättar både för kommuner och Region Kronoberg. Nu kan samverkan 

och övergripande frågor och diskussioner ske på ett enklare och effektivare sätt. 

Det är inte var dag en helt ny organisation bildas, men det var verkligen på tiden. 

Det här är en del av en pågående naturlig samhällsutveckling där andra runt om i 

Sverige kommit mycket längre och där länder runt om i världen har kommit ännu 

längre. Det är viktigt att understödja det här arbetet och att ge förutsättningar för 

ett viktigt nytt branschområde, med syftet att motverka utanförskap och bidra till 

ett socialt hållbart samhälle. 

ASF I Kronoberg 

Ekonomisk förening 

Org. nr 769635-8568 I ((RONOBERG 
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Ansökan om stöd 

ASF i Kronoberg ansöker om 25 000 kr från Tingsryds kommun. Ansökningar av 
det här slaget har också skickats till flera andra kommuner samt Region 
Kronoberg. Ansökta belopp varierar och baserar sig främst på geografiskt omfång 
och antalet kommuninvånare. 

Förteckning över ansökta medel 

Region Kronoberg 100 000 kr 
Alvesta kommun SO 000 kr 
Ljungby kommun SO 000 kr 
Växjö kommun 50 000 kr 
Älmhults kommun 50 000 kr 
Markaryds kommun 25 000 kr 
Tingsryds kommun 25 000 kr 
Uppvidinge kommun 25 000 kr 
Lessebo kommun 25 000 kr 

Summa 400 000 kr 

Juridiska uppgifter 

ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening 
Ringsbergsvägen 1 
352 33 Växjö 

Orgartisationsnum:mer:769635~8568 
Bankkonto/bankgiro: under registrering 

Kontaktpersoner 

Bengt Ivar Johansson, ordförande interimsstyrelsen 
073-50105 11, bi.johansson@sacnordic.com 

Islam Islami, kassör interimsstyrelsen 
070-746 88 00, islam@mkef.se 

ASF I Kronoberg 
Bkonomisk förening 

Org. nr 769635-8568 I l<HONOBERG 
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Medlemmar i ASF i Kronoberg 

Cafe REKOmmenderas 
Funkibator 
Geparden 
Macken 
MKEF 
PIX ( en del av Nätverket SIP) 
Positiv Kraft 
Slussen i Lagan 
Spiket 
Öppna Kanalen Växjö 

Interimssstyrelsen för ASF i Kronoberg 

BengtlvarJohansson,ordförande 
Islam Islami, kassör 
Avdi Islami, ledamot 
Barbro Holmgren-Lange, ledamot 
Sofie Sjöstrand, ledamot 
Yesab Kidane, ledamot 

ASF I Kronoberg 
Ekonomisk förening 

Org. nr 769635-8568 11\RONOBERG 
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r.lTingsryi_d_ s 
~kommun 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2018-06-11 

Kommunstyrelsen 

Delegering av beslut gällande tillsättning av kommunchef 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsen delegerar beslutet om tillsättning av kommunchef till kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

En rekryteringsfirma har genomfört en första del av rekrytering av ny kommunchef. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott m fl. har därefter genomfört intervjuer med kandidater 
till tjänsten som kommunchef. Rekryteringsprocessen pågår fortfarande och erforderliga 
beslut om tillsättning behöver fattas innan sommarsemestern påbörjas. 

Eftersom ärendet inte hinner beredas så att beslut kan fattas på kommunstyrelsens sam
manträde 2018-06-18, föreslår undertecknad av praktiska skäl att beslutet delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndordföranden har tillsammans med utvalda 
chefer samt fackliga representanter genomfört intervjuer. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunsekreterare 

MikaelJeansson, 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
. Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

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



• • 

Arende 22 

Besök från Svenskt Näringsliv 

282



283

00 
~ 

0 
N 
s::: 

:ta -

•-..... 
Q) ..... 
ta 
E 
•--~ 
u, 
en 
ta ..... 
~ :o 
LL 



284

Om undersökningen i Kronobergs län 

Metod 

Webbenkät, posta/ 
enkät och 
telefonintervjuer 
under perioden 
januari-april 2018 

Anta/ s"ar 
8/9 

i 

Svarsfrekvens 

52%* 

*Sverigesnitt 49% 

I 
Geno-.,, .. 

·•• ort a" 
Dernoskop På 

Uppdrag 
N, .. . av Svenskt anngsfiv 

SVENSKT NÄRINGSLIV 

Kronobergs län 
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Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i 
kommunen - Kronobergs län 
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Om undersökningen i Alvesta kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-april 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(515 i Alvesta kommun) ·--......... 

Antal svar från företagare: 82 (50%*) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

·- --- - --- ~ 7~: -- - ~ - - ._.. .:....- - ----- --~-- ~·- _ -. -- -- --- ----=-- -· -- -·· ---- -· -· -· ---- ,.._ 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Alvesta 
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Alla enkätfrågor för Alvesta kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Enkätfråga - • . • . .. I .. I . 
• I • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,4 +/- 0 +0,1 Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,3 +0,4 +0,3 I Ydre 5,2 

... Allm.änhetens.attityder.ti_ll..företagande ................................................ 4,1 ................. L. .... +0,2 ..... ~ .... ~ ....... +o,3 ....... 1 ........................ oanderyd························4,7 ........ . 

Vägnät, tåg och flyg 4, 1 I +0,9 I +/- o Sundbyberg 4,9 

Skolans attityder till företagande 3,6 I -0,2 I I +o, 1 I Markaryd 4,5 
...................................................................................................................................... .............................................. , ......................... , ........ ......................... ..................................................................................... . 

Företagens egna initiativ 3,5 I -0,2 I I +0,2 I Markaryd 4,7 

Medias attityder till företagande 3,5 I -0,1 I , +0,3 I Ale 4,6 

Tele- och IT-nät 3,5 I -0,2 j I -0,2 I Landskrona 4,6 
....................................................................................... 

Kommunpolitikernas attityder 3,3 1 -0,1 I , +0,1 I Munkfors 4,8 

... Tillämpning .. av.lagar.och .. regler .................................................................... 3,3··· ............. L ..... +o,1 ...... j .... l... .... +o,.1 ..... .J ............................. Ydre ..... ........................ 4,2 ....... .. 

Tjänstemännens attityder 3,3 +/- o I +0,2 I Munkfors 4,5 
············································································································································································································ ······································r ······························ ·· ···················································· 

Service till företagen 3,3 I +0,2 I I +0,2 i Munkfors 4,3 

······················································································································································································································ ···························1············································································· .. ······ 
Dialog med kommunledningen 3,2 I +0,1 I I +0,4 Munkfors 4,5 

Kommunens information 3,2 I +0,1 I I +0,2 Munkfors 4,5 

Upphandling 2,7 +/- 0 +/- 0 Kävlinge 3,8 

Tillgång till medarbetare med relevant kompetens 2,5 I -0,2 I I -0,2 I Munkfors 3,5 
........................................................................................................................... ... ........................................................................................................................................................................................................... 
6 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 

Alvesta 
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Om undersökningen i Lessebo kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, posta! enkät och telefonintervjuer 

under perioden j~nuari-april 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(210 i Lessebo kommun) 

- _____ c_c_-~~-~-~----~-~-~~-~~--~-•---~~~~----~~----~-~ 

Antal svar från företagare: 72 ( 42% *) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

-----------....... __ ---------- _= ____ --..... ___ ..... _ ..... _ -. 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Lessebo 
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Alla enkätfrågor för Lessebo kommun SVENSKT NÄRI NGSLIV 

Enkätfråga - • . • . .. . .. . . 
• • • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,6 ! +0,2 I I +0,2 I Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,4 I +o,5 I I +0,3 I Ydre 5,2 

Tele- och IT-nät 3,7 +/- o l -0 ,1 j Landskrona 4,6 

Allmänhetens attityder till företagande 3,7 I -0,2 I +/- o Danderyd 4,7 

Vägnät, tåg och flyg 3,6 I +0,4 I I -0,3 I Sundbyberg 4,9 

Skolans attityder till företagande 3,6 I -0,2 I +/- o Markaryd 4,5 
............................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Kommunpolitikernas attityder 3,4 +/- o +/- o Munkfors 4,8 

Medias attityder till företagande 3,3 I -0,3 I l -0,2 I Ale 4,6 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Företagens egna initiativ 3,3 I -0.4 I I -0,2 I Markaryd 4,7 

Tjänstemännens attityder 3,3 +/- o l -0,1 I Munkfors 4,5 ···· 
Tillämpning av lagar och regler 3,2 +/- o I +0,2 I Ydre 4,2 

- Service till företagen 3,2 , +o, 1 I +/- o Munkfors 4,3 · · 

Kommunens information 3,0 l -0,1 I -0,1 I Munkfors 4,5 

Dialog med kommunledningen 3,0 -0,1 , I -0,1 I Munkfors 4,5· 
Upphandling 2,6 I -0,1 I +/- o Kävlinge 3,8 

Tillgång till medarbetare med relevant kompetens 2,s I -0,2 I I -0,1 I Munkfors 3,5 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
8 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 

Lessebo 
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Om undersökningen i Ljungby kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-april 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 

(836 i Ljungby kommun) 
• U&Laa::.& -_-_-_ • - • •• U-: --_W_ ~ _ W!"'fl~_ V:_ . ~ 

Antal svar från företagare: 99 (58%*) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv --------. --, .----.. ,--.---, __ .,,...,..,.... __ ....,.......... ___ --' 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Ljungby 
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Alla enkätfrågor för Ljungby kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Enkätfråga - • . • . .. I ,. I . 
• I • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,8 I +0,4 I +/- o Munkfors 4,6 

Allmänhetens attityder till företagande 4,0 I +0,1 I I +0,1 I Danderyd 4,7 

... Kommun po·I iti·kern as·· attityder ........................................................................ 4,o·················· ~ ....... +0 ,6 ....... r ·· J .... +0, 1········ 1··········••m .......... M~·~kfo·~~·············••m• ...... 4:·s ........ . 

Konkurrens från kommunens verksamheter 3,9 +/- o I +0,2 I Ydre 5,2 

... ~~~!~~=e~t~t~:~: tii~ i::~~agande································································::: ·············· l ····· :~:: ··· l I ·····:~:·: ·······i···· ...... ·::::::························:}······· 

... Tiänstemännens· attityder····································· .. ········ .................................... 3,8·················· 1·······+0,5······ i···· , ..... +0,2 ................................. Munkfor~·························4:s········· 

................................................................................................................................................................................................................................................. 1 .................................................................................... . 

Dialog med kommunledningen 3,7 I +0,6 j +/- o Munkfors 4 ,5 
... Service .. ti1·1. företagen ................... .............................................................................. 3,7 ················· 1 ····· .. +0,6 ...... l ....... , ....... +o,2······r ....................... M.~~kf~~~·············· ........... 4:3 ........ . 
... Kom m·unens. info.rmation ...................................................................................... 3,7·················· 1 ..... +0,6 ...... I, ...... I ...... +0,3· .. ···r ....................... Mu~kfor~·························4:s· ...... .. 

... Tele-.. och .. lT-nät···· ················· .. ······· ................................................................................ 3,6 ................. l ....... 0 •. 1 ....... j ....... l ....... _o,1········r ··········· ......... Land~kr~~~······················4:6· .. ······ 

Medias attityder till företagande 3,6 +/- o I +0,2 1 Ale 4,6 

Tillämpning av lagar och regler 3,6 I +0,4 I I +0,2 I Ydre 4,2 

Vägnät, tåg och flyg 2,8 I -0,4 I I +0,2 I Sundbyberg 4,9 

... Upphandling ...................................................................................................................... 2,7 .......................... +1-.0 ................ l ...... +0,2 ....... 1 ......................... Kävlinge·························3,8········· 

.... Tillg.ång. till .. medarbetare .. med .. relevant .kompetens ................ 2,1 .......................... +1-.0 ..................... ... +1-. o ................................. Munkfors ......................... 3,5 ........ . 

1° Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 
Ljungby 
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Om undersökningen i Markaryds kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-april 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(349 i Markaryds kommun) 

• 

Antal svar från företagare: 97 (56%*) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

-~· ~ .., • n ..., • -. .. .. --- • 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Markaryd 
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Alla enkätfrågor för Markaryds kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Enkätfråga - • . • . .. I .. I . 
• I • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 4,5 +1,1 -0,2 Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,9 , 1 1 I -0,2 Ydre 5,2 

... Företagen s .. eg n a .. i n.iti ativ ..................................................................................... 4, 1 .................. 1 ........... 1 .......... , I ...... 1 ....... +o, 1 ....... 1 ......................... Markaryd············· ............ 4, 7 ........ . 

Kommunpolitikernas attityder 4,6 I +1,2 I I -o, 1 I Munkfors 4,8 

Skolans attityder till företagande 4,5 I +0,7 l I -o, 1 I Markaryd 4,5 

Allmänhetens attityder till företagande 4,5 I +0,6 j I +0,1 I Danderyd 4,7 

Dialog med kommunledningen 4,3 I +1,2 j I -0,1 j Munkfors 4,·s ·· ..... 

Tjänstemännens attityder 4,2 I +0,9 I +/- o Munkfors 4,5 

Tillämpning av lagar och regler 4,1 I +0,9 I I +0,1 1 Ydre 4,2· · ·· 

Service till företagen 4,1 I 1 I I +0,1 Munkfors 4,3 
····················································································································································································• .•·······················••,•·····•• .•············································································································· 

Kommunens information 4,0 +0,9 -0, 1 Munkfors 4,5 

Tele- och IT-nät 3,8 +0,1 +0,1 Landskrona 4,6 

Medias attityder till företagande 3,7 I +o, 1 ~ I +o, 1 Ale 4,6 

Upphandling 3,4 I +0,7 I I -0,2 Kävlinge 3,8 

Vägnät, tåg och flyg 3,3 I +0,1 I I -0,2 Sundbyberg 4,9 

.... Ti_llgång .. till .. meda_rbetare .. med .. relevant .kompetens ................ 3,2 ................ .J ....... +o,5 ...... ,1 .............. +!- o ................................. Munkfors ......................... 3,5 ...... ... 

12 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 
Markaryd 
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Om undersökningen i Tingsryds kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-aRril 2018 
--~-----------

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(374 i Tingsryds kommun) 

Antal svar från företagare: 116 (60% *) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

Fe, _ - ... _ ,-.,------. _ , __ - -,- c. c:- 4 •. ....... quc__ •, 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Tingsryd 
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Alla enkätfrågor för Tingsryds kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

I 

' 

Enkätfråga Toppkommun 

I - • . • . .. I .. t . 
• I • I 

Sammanfattande omdöme 2,7 I -0,7 I I -0,2 I Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,0 I +0,1 I I +0,1 I Ydre 5,2 

I -0,1 j Danderyd 4,7 
.................................................. ...:yaer.u.11 .. roretag ................................................................................................................................................ 

1 

.................................................................................... . 

Skolans attityder till företagande 3,8 +/- o l +o, 1 Markaryd 4,5 
····················································································································································································•.•································•• ,•······················· .................................................................................... . 

Företagens egna initiativ 3,6 I -0,1 I I +0,1 I Markaryd 4,7 

Tele- och IT-nät 3,5 I -0,2 I +0,2 Landskrona 4,6 

Medias attityder till företagande 3,3 I -0,3 I I -0,2 I Ale 4,6 

Kommunpolitikernas attityder 2,8 I -0,6 I I -0,1 Munkfors 4,8 

Dialog med kommunledningen 2,1 I -0,4 I I +0,1 Munkfors 4,5 

Tjänstemännens attityder 2,6 l -0,7 +/- o Munkfors 4,5 

Vägnät, tåg och flyg 2,6 I -0,6 l +0,2 I Sundbyberg 4,9 

Kommunens information 2,6 I -0,5 I +/- o Munkfors 4,5 

Tillämpning av lagar och regler 2,6 I -0,6 -0,1 I Ydre 4,2 

Service till företagen 2,5 l -0,6 I +/- o Munkfors 4,3 

Tillgång till medarbetare med relevant kompetens 2,3 I -0,4 I I -0,1 j Munkfors 3,5 

..... Upphandl.ing ...................................................................................................................... 2,2 .............. 1 ...... -o,5 ....... 1 ............... +/- .o .................................. Kävlinge ......................... 3,s ....... .. 

14 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 
Tingsryd 
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Om undersökningen i Uppvidinge kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

-= ·- _ . .,..._ ~._-.--·-~~-
. Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-agril 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(309 i Uppvidinge kommun) 

Antal svar från företagare: 96 (54%*) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Uppvidinge 
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Alla enkätfrågor för Uppvidinge kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Enkätfråga - • . • . ... . .. . . 
• I • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,9 +0,5 -0,1 Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,3 , +0,4 I I +0,1 j Ydre 5,2 

Allmänhetens attityder till företagande 4,2 I +0,3 I ~ +0,2 j Danderyd 4,7 

Kommunpolitikernas attityder 3,9 I +0,5 I +/- o Munkfors 4,8 

Företagens egna initiativ 3,9 I +0,2 I ! -0,2 Markaryd · 4,7 

Skolans attityder till företagande 3,7 I -0,1 , -0,1 Markaryd 4,5 

Tjänstemännens attityder 3,6 I +0,3 I I -0,2 Munkfors 4,5 

Medias attityder till företagande 3,6 +!- o I -o, 1 Ale 4,6 

Dialog med kommunledningen 3,4 j +0,3 I I -0,3 Munkfors 4,5 

Service till företagen 3,3 , +0,2 I I -0,1 Munkfors 4,3 

Tillämpning av lagar och regler 3,3 I +0,1 I I -0.4 Ydre 4,2 

- Tele- och IT-nät 3,2 r -0,5 I I +0,1 Landskrona 4,6 

Kommunens information 3,1 +/- o -0 ,4 I Munkfors 4,5 

Upphandling 3,0 I +0,3 I I -0,1 I Kävlinge 3,8 

Vägnät, tåg och flyg 2,6 I -0,6 I +/- o Sundbyberg 4,9 
......................................................................................................................................................................... ........................................................................ , .................................................................................... . 

.... Tillg.ång. till .. medarbetare .. med .. relevant .kompetens ................ 2,4 ............................ 0,3 ..... 1 .... J... .... -o, 1 .................................. Munkfors ......................... 3,5 ........ . 

16 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt u .d . 
ppv1 inge 
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Om undersökningen i Växjö kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Il-=--- - - - - - - ·-·- ,. ·-· """ ... .,- -s - L ' -Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden januari-april 2018 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(3066 i Växjö kommun) 

Antal svar från företagare: 165 ( 46% *) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesriitt 49% 

Växjö 
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Alla enkätfrågor för Växjö kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Enkätfråga - • . • . .. . "' . . 
• I • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,9 +0,5 +0,1 Munkfors 4,6 

Allmänhetens attityder till företagande 4,1 I +0,2 I I +0,1 I Danderyd 4,7 
·························· .. ························································································································································· 1 ······················· r ······· .............................................................................................................. . 
... Kommunpoliti.kernas .. attityder ........................................................................ 4,0 ........................... +0,6 ........................ +!-. o ................................. Munkfors ......................... 4 ,s ........ . 

Tele- och IT-nät 4,0 I +0,3 I I +0,1 I Landskrona 4,6 

Skolans attityder till företagande 3,9 I +o, 1 I I +o, 1 Markaryd 4,5 
····························································································································································································································· ... · ............................................................................................................ . 

Konkurrens från kommunens verksamheter 3,9 +/- o +/- o Ydre 5,2 

Företagens egna initiativ 3,9 I +0,2 I +/- o Markaryd · 4:·i ........ . 
Dialog med kommunledningen 3,7 I +0,6 I +/- o Munkfors .. · · 4:s ........ . 
Tjänstemännens attityder 3,7 I +0,4 I +/- o Munkfors 4,5 

Medias attityder till företagande 3,5 I -o, 1 I +/- o Ale ...... · · 4:6 ......... 
Kommunens information 3,5 I +0,4 I I +0,2 I Munkfors 4,5 

... Ti I läm pn i ng .. av ·lagar· och .. reg ler .................................................................... 3,4 ................. , ....... +o ,2 ...... I ....... I ....... -o, 1..... 1 ........................... Yd·~~ .............................. 4:2 ........ . 

... Service .. till. företagen ................................................................................................. 3,4 ................. , ....... +0,3 ....... J ............... +/-· o ................................. M·~·~kt~.~~ ......................... 4:·3 ........ . 

Vägnät, tåg och flyg 3,3 I +0,1 ~ I -0,1 I Sundbyberg .. ..4:·9 ........ . 
Upphandling 2,9 I +0,2 j I +0,1 I Kävlinge 3,8 

Tillgång till medarbetare med relevant kompetens 2,s I +0,1 I I -0,1 I Munkfors 3,5 
··························································································································································································•·••·••····••·••··••·••···························--··--··--······················································································ 
18 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 

Växjö 
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•• 

Om undersökningen i Almhults kommun SVENSKT NÄRINGSLIV 

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 

under perioden jc!nuari-:-april 2018 

Antal svar från företagare: 92 (53%*) 

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv 
= ___ ..... _ ---- --------------------------· ----~--c --=" 

Publicerades 15 maj 2018 

*Sverigesnitt 49% 

Älmhult 
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Alla enkätfrågor för Älmhults komm1:1n SVENSKT NÄRI NGSLIV 

Enkätfråga - • . • . . . -. . 
• • • I 

Toppkommun 

Sammanfattande omdöme 3,6 +0,2 +0,1 Munkfors 4,6 

Konkurrens från kommunens verksamheter 4,3 I +0,4 I +/- o Ydre 5,2 

... Allmänhetens. attityder. ti.11 .. företagande ................................................ 4,0 ··············· , .... +0, 1..... l ..... 1······· -0,2 ....... r ...................... "ö"~~d·~;;d····· ................... 4:·7········· 

Tele- och IT-nät 3,8 I +0, 1 I I -0,2 I Landskrona 4,6 

Företagens egna initiativ 3,7 +/- o I +0,1 I Markaryd 4,7 

Vägnät, tåg och flyg 3,6 l +0 ,4 I I -0,2 I Sundbyberg 4,9 

Skolans attityder till företagande 3,6 l -0,2 I t -0,3 Markaryd 4,5 

Medias attityder till företagande 3,4 I -0,2 I -0 ,1 Ale 4,6 

Kommunpolitikernas attityder 3,3 l -0,1 I ( -0,1 Munkfors 4,8 

Tjänstemännens attityder 3,2 I -0, 1 I I -0, 1 Munkfors 4,5 

Kommunens information 3,2 I +0,1 I +/- o Munkfors 4,5 

... Tillämpning .. av. lagar.och .. regler .................................................................... 3,1·················· I····· ... -o .. 1 ..... l .... l... .... -o. 1 ...... ..1. ............................ Ydre ............................. 4.2 ........ . 

Dialog med kommunledningen 3,1 +/- o +/- o Munkfors 4,5 

Service till företa en 3,0 I -0 ,1 I I -0,1 I Munkfors 4,3 

Upphandling 2,6 I -0,1 I I -0,1 Kävlinge 3,8 

.... Tillgång .. till .. medarbetare .. med .. relevant .. kompetens ..... ........... 2,s ................. ~ ........ -0 .2..... I .... 1... .... -o. 1 .................................. Munkfors ......................... 3,5 ........ . 

2° Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt 
Älmhult 
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r:.:ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 

§ 189 

Torget i Ryd 
Dnr 2018/637 311 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot info:i;mation om reviderat förslag 

till utfonnning av Torget i Ryd och överlämnar ärendet för handläggning i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Teknisk chef informerar om att en timglashållplats inte kommer att anläggas 

i Ryd, som tidigare var tänkt. Anledningen är att stopptiden för bussar är 

längre än vad som först sades. 

Beslut om upphandling samt beslut om att använda del av 

investeringsbudget föreslås handläggas i kommunstyrelsen vid 

nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 § 150 

Jus,~I r~I~ 1 Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Per lngströmer 
0477 442 16 

per.ingstromer@tingsryd.se 

Torget i Ryd - utformningsförslag 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

180530 

Till kommunstyrelsen 

Att kommunstyrelsen beslutar att upphandla entreprenör för ombyggnad av torget i Ryd 

baserat på bifogad illustration, budgetuppskattning och synpunkter från allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutar att 3 800 tkr i investerings budget 2018 för infrastruktur an

vänds till torget i Ryd. 

Finansiering 
Torget i Ryd, kommunens del, finansieras genom investeringsbudgeten för infrastruktur. 

Belopp 3 800 tkr. Vägombyggnaden, länsväg 648, finansieras av trafikverket. 

Återrapportering 
Återrapportering sker löpande under projektets gång samt i månads och delårsrapport 

Tidplan 
Projektet skall vara slutfört vid årsskiftet 2018/19. 

Sammanfattning 
Torget i Ryd beräknas kunna byggas om inom budget och majoriteten av allmänhetens 

synpunkter har kunnat inrymmas i förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ett utformningsförslag och en kostnadsberäkning har tagits fram för torget i Ryd. All

mänheten har getts möjlighet att påverka förslaget och dess synpunkter tillsammans 

med tjänstemannens kommentar bifogas skrivelsen. 

Tillkommer gör kostnader för framtagning av handling och byggledning som bedöms 

hamna strax under 1 MKr. Totalkostnaden för projektet bedöms således hamna kring 

5,5 MKr, vilket är under projektets totalbudget på 5,8 MKr (Trafikverket bidrar med 2 

MKr för ombyggnad av vägen). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av tekniska avdelningen vid kommunledningsförvaltningen. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Besluts underlag 
Synpunkter från allmänheten torget i Ryd med kommentarer 

Kostnadsberäkning_ 180409 
20180410_Torget i Ryd_Al 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Jonas Weidenmark teknisk chef, Per Ingströmer utredningsingenjör 

2(2) 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Per Ingströmer 
Utredningsingenj ör 

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 
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Torget i Ryd 
I Ryd ligger torget centralt vid Storgatan, granne 

med livsmedelsaffär och bibliotek. För att skopa en 
central mötesplats för boende, näringsidkare och 

besökare föreslås en renovering och omformning av 

torget. 

Förslaget föreslår en avsmalning av Storgatan för 

att sänka körhostigheter och säkra busshållplotsen. 

Storgatan får generösa kantstensparkeringar för 

kortare stopp till tex kiosken. 

På torget ftnns utrymme fö r torghand el, ftka, 
lek och möten. Torget föreslås få en ny vacker 
markbeläggning med betongplattor i grått med ett 
brett vackert stråk av granihällor diagonalt över 

torget. Nya perenno planteringar och träd skopo r 

en attraktiv plats över året. 

Vy mot torget s trax söder om korsningen 

Lt 
l't.">:· .• ----

~ ~-vt; ~':l! .,, . ..,~ 
S.Jl•!~ 
Markbeläggning med IBF betongplatta i 
sandgrå betongplatta med inslag av hällar i 

rödtonad granit 

På torget nnns inslag av lekfullhet 
med klätterstolpar. I planteringen 
nnns en mindre vattenanläggning. 

• 

clfflltyta mttd m61oda 
labyrint aom m8JUgör 
hemdel oeh -mong 

0 5 10 

1111!111111 

Storgatans träd Alnus glutinosa 
'Laciniata' och torgets träd bland 
annat Quercus robur fk 'Ultuna E' 

Perennplantering innehåller växter som salvia, 

bergormrot, stjärnflocka och ormöga 

uteurverlng far pinerion 

..... 7 

asfaltyta med miilot 
mönster 

~ 
50 

I 

ARBETSMATERIAL 

Utformningsförslag 2018-04-10 

Robin Sterner och Lisa Östman 

JI 
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Torget i Ryd @ 2018-04-09 

Material och arbete Kostnad 

Förarbeten, rivninq, fräsning mm 208000 

Schakt och Fvll 106000 

Beläaaninqar 1692000 

Planterinq, växtbädd och växtmaterial 447000 

Kantstöd 223000 

Utrustning 288000 

Skyltning och malning 66000 

WC 300000 

Belvsning inkl kabel, fundament, inkoppling 630000 

VA-arbeten/vatten utsmyckninq 140000 

Delsumma 4100000 

Oförutsett 10% 410000 

Total 4510000 
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Hej Per! 
Lite synpunkter från integrationsenheten 

Entre till mötesplatsen gränsar till uteplatsen för pizzerian, bör sättas upp ett skyddsplank med ev. 

kombinerat med växtlighet 

Finns det tillräckligt med sittplatser ex runt planteringsytan mot klätterleken. 

Kan toaletten inrymmas i befintlig kiosk med lite ombyggnad, underlätta skötsel. 

Bra med träd som inte klibbar 

Mvh/ Stefan och Anna 

Kommentar från tjänsteman: 

Vi minskar ned något på uteserveringens bredd så att den inte hamnar omedelbart intill 

mötesplatsens entre 
Vi utökar antalet sittplatser 
Vi har lagt toaletten intill marknadsplatsen för att torghandlarna ska kunna nyttja denna enkelt. Vi vill 

heller inte ha avtal med privata aktörer. 

Träden ska inte klibba 

Ingen ombyggnad behövs, snygga till det som redan finns. Begränsningen av Storgatan är inte bra. 

Små samhällen förlorar mer än vinner på sådana ändringar. Följden blir att lastbilar och övrig trafik 

kommer att använda Brunnsgatan-Smedjegatan istället. 

mvh 
Stefan Lövgren 
Ryd 

Kommentar från tjänsteman: 

Efter samtal med Länstrafiken kom de fram till att midjehållplats/timglashållplats inte funkar på en 

hållplats med så ojämn belastning, de flesta stiger på under morgonturen. Vi ändrar till bussficka . 
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Hej! 

Det blir trevligt med ett förnyat torg i Ryd! 

Jag har inte läst någonting om kiosken. Den är i dagsläget en skamfläck. Den enda byggnaden på 

torget ... och som den ser ut. 

Jag trot den har sett ut så i 40 år! 

Många hämtar paket i kiosken, de kan känna en markant mögellukt. 

Vid ett möte med Ryd kampen föreslogs att en nya skulle byggas. 

Om nu torget blir fint, kiosken ny och fin, då behöver kommunen också göra något åt fasaden där 

Torgträffen nu är belägen! 

Hoppas höra av dig i ett mail inom kort! 

Tack för mig! Vänlig hälsning Louise 

Kommentar från tjänsteman: 

Torgkiosken är privatägd och byggnaderna är inte inkluderade i projektet 

Per! Tack för ditt snabba svar! Det ger dock upphov till nya synpunkter och frågor! 

Har Ryd kampen lämnat in synpunkter? Det hölls ett möte för ganska länge sen. 

Tänk att det blir ett fint torg, och denna rishög till kiosk står kvar, vad ger det för intryck? 

Förvånande, eller kanske inte:), att kommunen inte tar ett helhetsgrepp på upprustningen. Jag 

förstår inte alls den tanken. 

Nu vet ju jag via dig att fasaderna inte heller skall göras vid . En första blick på arkitektens förslag så 

ser ju fasaderna jättefräscha och fina ut ... då tror vi att det ska bli så! 

En fråga till dig, dessa mina synpunkter får väl också gå till kommunstyrelsen! 

Tack för denna gång! Vänlig hälsning Louise 

Kommentar från tjänsteman : 

I illustrationen har man endast ritat byggnaderna som fönsterlösa byggblock 
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Jag tycker INTE vi ska lägga dom pengarna på torget! Hellre behålla det som det är o piffa till m 

blommor etc ev ngt farthinder i centrum o vid skolan! 

Ville bara ta chansen o tala om vad jag tycker innan sista datumet o din mail kom upp hoppas det va 

ok! 
Med vänlig hälsning, Åsa SE Nilsson 

Kommentar från tjänsteman: 

Det blir ett farthinder på Storgatan i form av upphöjd gata med ramper. Gatan smalnas av från 8 till 

6,5 meter. Det blir även flera blom planteringar. 

Sverigedemokraterna i Tingsryd har nu tagit del av planen/ritningar över det nya torget i Ryd. Vi ser 

stora felaktigheter och brister. 

Mitt på torget ligger en pizzeria samt en kiosk. Dessa båda är välbesökta av genomresande kunder. 

Parkeringsplatser bör därför ses över. 

När man sedan tittar närmare på busshållsplatserna så är detta totalt haveri. Mitt på Storgatan har 

man tänkt att smalna av vägen till ett körfält, ett sätt att sänka hastigheten. Problematiken är att mitt 

i det avsmalnande körfältet finns busshållplatsen. Varje morgon och eftermiddag kommer bussen vid 

mins 2 tillfällen att behöva stå still i 

5-10 minuter innan alla passagerare har klivit av och på. Detta blir till stort besvär då det är som mest 

trafikerat vid dessa tidpunkter och kommer således vara totalt stopp i trafiken. 

Man har även planer på att plantera buskar framför övergångsstället. Att medvetet minska sikten vi 

övergångsställe bör ses över. 

Vi anser att kiosken behöver rustas upp. Hur kan man då hjälpa ägaren med upprustning? 

Man väljer även att lägga en "lekplats" ganska nära vägen vilket vi anser är en stor trafikfara. 

Utöver detta har Sverigedemokraterna fått veta att arkitekten som gjort ritningen ALDRIG har varit i 

Ryd! Är det inte en förutsättning att man besöker platsen och pratar med såväl pizzeri-, kiosk ägare 

samt invånarna i Ryd. 

Sverigedemokraterna Tingsryd 

18-05-14 

Ann-Louise Viking 

Ordf. SD Tingsryd 

Kommentar från tjänsteman : 

Det blir ungefär lika många parkeringsrutor som tidigare och de stora breda kantstensparkeringarna 

utanför kiosken behålls 
Efter samtal med Länstrafiken kom de fram ti ll att midjehållplats/timglashållplats inte funkar på en 

hållplats med så ojämn belastning, de flesta stiger på under morgonturen. Vi ändrar till bussficka. 

Planteringar i anslutning till korsningar ska hållas låga för att inte minska sikten i korsningen. 

Ingen lekplats anläggs utan det ska ses som möjlighet till lek under tiden föräldrarna vilar sig på 

sittplatserna vid fontänen . Trafikens intensitet minskas på vägen genom avsmalning till 6,5 meter och 

ramper från båda håll. Mellan vägen och torget behålls de breda kantstensparkeringsplatserna som 

beläggs med storgatsten för ytterliga avsmalnande intryck av själva körbanan . 

Kiosken är privatägd och det är inte allmänhetens uppgift att rusta upp privatägda byggnader. 

Arkitekten har varit på plats tillsammans med kommunens tjänsteman vid 2 tillfällen . 

Kommunens tjänsteman har på plats pratat med ägarna till kiosk och pizzeria och även besökt 

dagligvarubutiken. 
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Synpunkter från Ryd Kampen 
Förelagt förslag på ombyggnad av torget i Ryd är enligt Ryd Kampen acceptabelt och vi har i sak inga 

anmärkningar på förslaget . Några synpunkter har dock kommit oss tillhanda. 

• Uppmärksamma vår store författare, Gunnar Adolfsson född i Ryd 1906, som förutom författare 

även var politiskt engagerad och en tid var riksdagsman. Förslagsställaren vill hedra minnet av honom 

genom att resa en byst på lämplig plats på torgytan. 

• Säkerställ att det finns grupper med bänkar att sitta på vilket i sig främjar möjligheterna att umgås 

och vistas på torget. 

• Placera en stolpe (vägvisare) strategiskt på torget som visar riktning och namn på sevärdheter så 

som Bilkyrkogården, Trojavallen, Hembygdsstugorna, Rastplatsen Kaffekoppen, Norraryds Camping, 

Kuppersmåla Badplats, Almundsryds Kyrka, Kyrkans lekplats, Strandpromenaden och Sydostleden 

• Gör vattenspegeln större vilket gör torgytan mer levande. 

Övrigt 
Synpunkter har kommit oss tillhanda gällande torgkiosken och då främst ur estetiska synpunkter. Vi 

har full förståelse för problematiken då det är ett privat företag men önskar att kommunen tar 

initiativ till dialog och eventuellt bidrar till åtgärder som gör att den smälter in med det "nya torget". 

Lokal för affärsverksamhet kan skapas genom att man avgränsar Torgträffens lokaliteter {hela gamla 

Konsumytan används ej) och öppnar upp med fönster och dörr mot torget. 

I samband med vägverkets ombyggnad av torg-genomfarten bör man förbättra 90 graders kurvan vid 

ICA. Stora fordonsekipage har stora problem med svängen, främst från norr. Detta är en risk för 

fotgängare och cyklister. Om svängen kan göras enklare kommer troligtvis lastbilsförare välja väg 126 

mot Fridafors och Svängsta för vidare färd mot Karlshamn och inte som nu rakt fram genom Ryds 

centrum och vidare efter gamla vägen. 

20180519 
Dan Fjällström, sekreterare 

Kommentar från tjänsteman: 

Projektbudgeten är mycket begränsad och bedöms därför inte inrymma konstnärlig utsmyckning. Vi 

har istället satsat på en träkonstruktion av stolpar som är vacker och ger möjl ighet till lek. 

Vi lägger till fler sittmöjligheter 

För att klara projektbudgeten väljer vi en mindre fontän. Vägvisning kräver ett helhetstänkt, d.v.s. 

skyltning hela vägen till målpunkten och är problematisk då Trafikverket i princip inte skyltar annat 

än utanför verksamheten inom tättbebyggt område. 

Byggnaderna kring och på torget är inte inkluderade i projektet. 

Korsningen bedöms uppfylla VGU :s krav och är Trafikverkets ansvar. Synpunkten skickas vidare till 

Trafikverket. 
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Vill härmed göra ett inlägg inför den planerade förbättringen av torget i Ryd. 

I planen framgår att Storgatan skall göras smalare för att få ner hastigheten på genomfartstrafiken. 

Man har också tänkt sig att där ha en busshållplats vilket också försvårar framkomligheten för trafik. 

Nu undrar jag om kommunen gjort eller tänker att göra en konsekvensanalys av detta förslag om, 

som jag förmodar, trafiken söker sig andra vägar. Det troliga alternativet blir då att Smedjegatan och 

Brunnsgatan blir genomfart i Ryd. Hur anpassade är dessa gator för den tunga trafiken t.ex? Där finns 

barnverksamheter, lekplats och farliga korsningar. 

Min förhoppning är att kommunen noggrant analysera detta. 

Vänligen Bengt Strandh Ryd . 

Kommentar från tjänsteman: 

Efter samtal med Länstrafiken kom de fram till att midjehållplats/timglashållplats inte funkar på en 

hållplats med så ojämn belastning, de flesta stiger på under morgonturen. Vi ändrar till bussficka. 

Hej! 
Till att börja med vill jag bara säga att jag tycker att det är fantastiskt att ni vill uppdatera torget i 

Ryd! Däremot känns utförandet inte lika fantastiskt, eller genomtänkt. 

Det finns i mitt tycke ingen anledning att smalna av vägen så att trafiken endast kan passera åt ett 

håll åt gången, vilket skapar köer och, i mitt tycke, mer problem än det anses lösa. Har jag sedan 

förstått saken rätt att av- och påstigningsplats för bussarna är mitt på denna avsmalnade del? Det 

känns ju helt absurt och verklighetsfrämmande att ens komma på tanken att göra så, då det kommer 

att leda till ännu mer köer och stillastående trafik då bussarna kan komma att stå still i flera minuter 

samt till fler bilar som startar och stannar och därmed växlar upp och ned (vilket förbrukar mer 

bensin och därmed inte är optimalt ur miljösynpunkt). Och att det skulle generera större säkerhet för 

passagerarna (för de 5-10? bussar som passerar genom byn på en dag ... ) håller jag verkligen inte 

med om. Nuvarande hållplatsfickor är placerade så att de inte stör trafiken, passagerarna hoppar 

av/på väldigt säkert antingen direkt ut på/från torget eller vid gångbanan utanför 

biblioteket/vårdcentralen och är inte i närheten av ett övergångsställe som de kan springa över eller 

som skyms av bussen när den står still. I så fall är det ju även farligt att vistas på torget eller 

gångbanan då de ligger precis lika nära vägen. Och med den logiken skulle man ju tvingas smalna av 

vägen vid alla hållplatser längs vägen, och kanske synnerhet då vid högre hastigheter. Sådana 

hållplatsfickor är ju standard i princip överallt i landet, och anser man att det är för farligt med 

sådana av-/påstigningsplatser vid 50 km/h torde det ju vara förenat med livsfara att ha dem vid 

hastigheter på 70/80/90 km/h? Vill man få ner hastigheten skulle det ju i stället gå alldeles ypperligt 

att sänka hastigheten till 30 km/h under den korta sträckan (och kanske även förbi skolan när man 

ändå håller på!), och eventuellt i kombination med fartgupp - det får ned hastigheten utan att 

stoppa upp trafiken i flera minuter helt i onödan. 

Eftersom det här genomförs i samarbete med trafikverket, och om man verkligen är intresserad av 

säkerhet, borde man i stället lägga pengarna på att bygga en gång-/cykelbro utmed den första bron 

på samma väg precis efter Ryd, mot Karlshamn. Varför detta inte gjordes då bron renoverades för 

flera år sedan är för mig en gåta. Många invånare i Ryd korsar den bron för att 

promenera/springa/rasta hundar/cykla ut mot Brorsmåla och njuta av den oerhört vackra naturen 

runt Ryd, och det borde därmed ligga i kommunens intresse att främja att sådana hälsosamma 

aktiviteter kan utföras på ett säkert sätt, men det är dock i nuläget förenat med livsfara att korsa den 

till fots eller cykel då bron redan är så smal att det i en personbil inte känns särskilt bekvämt att möta 

stora långtradare på den, tänk då hur det känns för en oskyddad gångtrafikant eller cyklist! 
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Det står även att torget ska ha plats för lek {t.ex. med klätterstolpar), och här förstår jag inte var 

säkerhetstänket kommer in över huvud taget. Ett torg är ingen lekplats och man borde verkligen inte 

uppmuntra att barn springer omkring och leker så nära vägen. Det finns flera utmärkta lekplatser i 

Ryd som är mycket bättre placerade vid mindre trafikerade platser och i härliga grönområden - lägg i 

stället pengarna på att renovera/underhålla dessa lekplatser! 

Och enligt ritningarna kommer man även att anlägga en plantering i direkt anslutning till 

övergångsstället, och här verkar man inte har tänkt på säkerheten alls. Här om någonstans är det väl 

viktigt att det inte finns något som skymmer sikten, för är det en plats där säkerhetstänket verkligen 

bör dominera så är det vid ett övergångsställe! 

Stort tack för att du/ni har tagit dig/er tid att läsa igenom mina synpunkter. Jag tycker som sagt att 

det är oerhört trevligt att man vill göra något åt torget i Ryd, men man bör nog tänka igenom 

ritningen och komma fram med ett alternativt förslag som fungerar bra för de som bor i Ryd och inte 

bara ser bra ut på pappret. 

Tack igen! 
Med vänliga hälsningar Jennica Törjesson 

Kommentar från tjänsteman: 

Efter samtal med Länstrafiken kom de fram till att midjehållplats/timglashål lplats inte funkar på en 

hållplats med så ojämn belastning, de flesta stiger på under morgonturen. Vi ändrar till bussficka . 

Broarna över Hönshyltefjorden söder om Ryd är inte inkluderade i detta projekt. 

Ingen lekplats anläggs utan det ska ses som möjlighet till lek under tiden föräldrarna vilar sig på 

sittplatserna vid fontänen. Trafikens intensitet minskas på vägen genom avsmalning till 6,5 meter och 

ramper från båda håll. Mellan vägen och torget behålls de breda kantstensparkeringsplatserna som 

beläggs med storgatsten för ytterliga avsmalnande intryck av själva körbanan. 

Planteringar i anslutning till korsningar/övergångsställen ska hållas låga för att inte minska sikten. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/658 210 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-18 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Plan- och näringslivsutskottet 
Protokoll 2018-05-29 § 31, 

2 

Riktlinjer för prioritering av kommunens arbete med detaljplaner 

2. Överförmyndarnämnden 2018-05-08 § 25 
Information från förvaltningen ( om gemensam överförmyndarnämnd) 

3. Arbete och lärandeutskottet 2018-05-14 § 113 
Uppdrag sysselsättning - förslag för ökad sysselsättning i kommunen 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-06-12 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Fattade delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunsty

relsen. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

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 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslutsdatum: 2018-05-04 
1. Antagande av leverantör, Färskt kött 
och chark 
Åkes hemlagade AB, charkett 

2. Beläggningsarbeten 
Peab Asfalt AB, Delegat, Jonas 
Weidenmark 
Anmälan av delegeringsbeslut under 
2018. Delegat Jonas Weidenmark 
Anmälan delegationsbeslut -
Beslutstadum: 2018-05-21 
Avtal, Beläggningsarbeten asfalt, Peab 
Asfalt AB 
, Mikael Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 
KSO 2018 

Anmälan om delegeringsbeslut -
Beslutsdatum: 2018-05-18 
Teckna avtal, Färsk kött och chark, 
Åkes hemlagade AB, charkett 
Frukt och grönt i mindre volym, 
Asnenodlama, Leif Edvardsson 
El, Energiförsäljning Sverige AB, 
Delegat Jonas Weidenmark Teknisk chef 

Anmälan av delegerings beslut under 
2018. Delegat Jonas Weidenmark 
Anmälan om delegeringsbeslut -
Belsutsdatum: 2018-05-21 
Teckna avtal 
Köksutensilier: Menido F oodservice 
AB, Delegat Jonas Weidenmark, 
teknisk chef 
Anmälan av delegerings beslut under 
2018. Delegat Jonas Weidenmark 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-06-18 

Ks 2018.2624 
delegations beslut 

2018/147 002 

KS 2018.2938 
delegations beslut 

2018/18 002 

Ks 2018.2943 
Delegations beslut 

2018/147 002 

Ks 2018.2944 
delegations beslut 

2018/147 002 

Sida 1 (1) 

KS 2018-05-09 

2018-06-18 JW 

KS 2018-05-30 

2018-06-18 MIJ 

KS 2018-05-30 

2018-06-18 JW 

KS 2018-05-30 

2018-06-18 JW 

2018-06-11 07:35 
Antal:4 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-05-01- 2018-05-31 

Ks 18 juni 2018 

2018/512 510 4 

Delegationsbeslut 2018-05-02, avslag på ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrad. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/612 255 1 

Beslutsdatum 2018-05-03. Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende 

fastigheten ÖRMO 13:6, Tingsryds kommun. 

Delegat: Filip Storm 

2018/147 002 

Beslutsdatum: 2018-05-04. Anmälan av delegeringsbeslut 

1. Antagande av leverantör, Färskt kött och chark, 

Åkes hemlagade AB, Charkett 

2. Beläggningsarbeten Peab Asfalt AB 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/524 510 

6 

3 

Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-05-17 - 2023-05-16. Serienummer 

0763-15432-46M-F 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/638 269 2 

Beslutsdatum 2018-05-03. Upplåtelse av allmän mark gällande marknad 

med tivoli från 29 juli kl. 14:00 till och med 31 juli kl. 21:00, 2018. 

Delegat: Filip Storm 

2018/655 292 1 

Beslutsdatum 2018-05-16. Hyreskontrakt för lokal, hyresvärd Bollhallen 

Tingsryd ekonomisk förening och hyresgäst, Tingsryds kommun gällande 

del av Bollhallen inom fastigheten Idrotten 1 i Tingsryd. Mottagningskök 

och matsal. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/677 261 1 

Beslutsdatum 2018-05-22. Uppsägning av anläggningsarrende avseende 

ett industrimarksområde om ca 200 m2 på fastigheten VÄCKELSÅNG 

6:41, Tingsryds kommun. 

2018/706 511 1 

Belslutsdatum 2018-05-02. 0763 2018:10, Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Ängsvägen i 

Tingsryd 2018-05-02 till 2018-05-05. 

Delegat: Per lngströmer 
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2018/707 511 1 

Belslutsdatum 2018-05-02. 0763 2018:11,Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Brunnsgatan i 

Ryd m.fl. marknad 2018-05-04. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/752 512 2 

Beslutsdatum 2018-05-28. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna vikt och bredd, Transportsträcka Östergatan Tingsryd, 2018-05-

30. Sökande Tabergs Åkeri AB, Målövägen 8, 362 42 Taberg. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/753 512 2 

Beslutsdatum 2018-05-28. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna vikt och bredd, transportsträcka Växjövägen 2018-05-25. 

Sökande lzabela Boruk Logistyka. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/761 269 2 

Beslutsdatum 2018-05-31. Upplåtelse av allmän mark gällande Student

tåg från nedre Torget i Tingsryd via Torggatan till AMB-skolan. 2018-06-

13 kl. 09:30 till 10:30. Sökande AMB, Daniel Hylse. 

Delegat: Filip Storm 

2018/769 269 3 

Beslutsdatum 2018-05-03. Upplåtelse av allmän mark gällande vår

öppning Korrö 2018-05-06 kl. 08:00-17:00 samt Nationaldagsfirande 

Korrö 2018-06-06 kl. 08:00-18:00. Tingsryd Linneryds-Korrö 1:6 

respektive 1:7. 

Delegat: Filip Storm 

2018/774 269 2 

Beslutsdatum 2018-05-03. Upplåtelse av allmän mark gällande politisk 

information, torget i Tingsryd lördagarna 16 juni, 25 augusti och 8 

september 2018. 

Delegat: Filip Storm 

2018/474 269 6 

Beslutsdatum 2018-05-03. Avslag på ansökan om upplåtelse av allmän 

mark avseende matserveringsvagn på Tingsryds station från och med 2 

maj 2018. Sökande Wassim Aljumaa. 

Delegat: Filip Storm 

2018/797 269 1 

Beslutsdatum 2018-05-22. Mark- och exploateringsingenjörens yttrande 

avseende Tingsryd 12:1, angående ansökan om bygglov för inglasad 

altan på fastigheten Västergård 3. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/798 269 1 

Beslutsdatum 2018-05-22. Mark- och exploateringsingenjörens yttrande 

avseende Tingsryd 1:51, angående ansökan om bygglov för tillbyggnad 

garage på fastigheten Örsjö 2. 

Delegat: Filip Storm 

2018/800 269 2 

Beslutsdatum 2018-05-25. Upplåtelse av allmän mark gällande firande 

av VM-guld Oliver Ekman-Larsson på torget i Tingsryd 2018-05-28 kl. 

11:00-18:00. 

Delegat: Filip Storm 

2018/801 261 1 

Beslutsdatum 2018-04-13. Uppsägning av arrendekontrakt mellan 

Tingsryds kommun och NCC Construction Sverige AB gällande 

markområde, grovplanerad industrimark på fastigheten Tingsryd 4:80. 

Delegat: Filip Storm 

2018/484 261 4 

Beslutsdatum 2018-04-26. Arrendeavtal mellan Tingsryds kommun 

212000-0621 och arrendatorn Katja von Der Gathen 680829-

0321avseende ett markområde om ca 2,8 hektar på fastigheten 

Rävemåla 1:54. Detta avtal upphäver tidigare avtal. 

Delegat: Filip Storm 

2018/712 511 1 

Beslutsdatum 2018-05-11. 0763 2018:12. Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Kanalvägen i 

Urshult. 

Delegat: Per lngströmer 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2018-06-11 

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

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

2 326 511 
3 51 188 
1 31 128 
1 28 69 
4 58 88 
1 3 62 
0 1 8 
0 1 57 

12 499 1111 
118 
617 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2018-06-11 i% 2018-05-11 2018-06-30 2018-07-31 2018-08-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 ?st Vipan, 15 st Odeng 3 st Sandg 
lediga 0 0 0 1 1 2 0% 1 4 2 5 49 st Dacke/Hall/Storg, 252 st övrigt 
bostadskö 2 32 75 124 93 326 346 140st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 2st kv.Troja, ?st centrum bv, 
lediga 0 0 3 0 3 2% 3 2 1 2 2 st Skogsgatan, 40 st övrigt 
bostadskö 1 15 25 10 51 51 1 st Sandgatan 6st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 31 st övrigt 
lediga 0 0 1 0 1 1% 1 3 1 1 
bostadskö 1 3 16 11 31 31 3 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 27st övrigt 1 st Klockvägen 10 

lediga 0 1 0 0 1 1% 1 0 1 0 
bostadskö 0 6 16 6 28 28 6st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 58 st övrigt 
lediga 0 1 3 0 4 5% 2 0 5 2 
bostadskö 0 5 18 27 8 58 58 14 st byte 

RÄVEMALA, 600 62 22 30 10 3 övrigt 
lediga R 0 0 1 1 2% 1 0 0 1 
bostadskö R 2 1 0 3 3 1 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 
bostadskö Ä 0 0 1 1 1 
KONGA 700 57 0 1 13 25 18 1 st övrigt 

lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 
bostadskö 0 0 1 1 1 

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 12 1,1% 9 9 10 12 
Bostadskö 499 519 
Ovrig bostadskö 1 13 30 39 35 118 106 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 617 625 
Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 

•---••-•.-~<-HO-•H•• • 
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r.lTingsryds 
a.::::;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-06-12 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-28 §§ 162-164 och 2018-06-04 §§ 165-189 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-06-05 § 33 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-29 §§ 22-35 

Bildningsnämnden 2018-05-22 §§ 43-57 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-22 §§ 63-73 

Miljö- och byggnadsnämnden2018-05-21 §§ 48-60 

Valnämnden 2018-05-21 §§ 12-19 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 §§ 25-38 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21 §§ 27-35 

Tingsryds industristiftelse 2018-05-21 §§ 21-28 

Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21 §§ 18-26 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 §§ 20-27 

Tingsryds Energi AB 2018-05-24 §§ 26-37 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-05-15 §§ 23-26 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

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

1 (1) 
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