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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 78 

Allmänhetens frågestund 
Dm-2018/143 101 

2 (19) 

Emelie Uleskog undrar vad det skulle krävas för att Örmoskolan åter ska bli 
en F-6 skola. 

Marie Sohlberg (M) svarar att nämnden följer de prognoser som gäller för 
barnunderlag inom respektive område och att det görs undersökningar två 
gånger per år för att kunna göra k01Tigeringar under det följande läsåret. 

Mikael Andersson (C) utvecklar att det som krävs är ett politiskt beslut och 
att det numera finns två partier som visar intresse för ett sådant beslut. 

Åke Gummesson (S) talar om att socialdemokraterna har begäit att det görs 
en utredning kring detta under 2018. 

Emelie Uleskog undrar också varför inte kapaciteten på Örnens kök kan 
ökas istället för att renovera Dackeskolans kök. 

Mikael Jeansson (S) svarar att kapaciteten inte räcker fullt ut på Örnen 
varför en renovering av Dackeskolans kök är nödvändig. 

Marie-Louise Hilmersson (C) berättar att det går att öka kapaciteten på 
Örnens kök men att det inte går att öka tillräckligt för att kunna möta 
behovet från alla barn på Dackeskolan. 

Jan-Olof Lunden undrar om 1,5 plans villor där inte ovanvåningen har 
imetts innan inflyttning. Hur kommer det sig att när de sedan ska 
färdigställas krävs bygglov för detta. 

Mikael Jeansson (S) svarar att det får vi ta med oss till förvaltningen och 
återkomma med. 

Emelie Uleskog undrar hur länge till bokbussen ska vara försenad till 
Konga. 

Marie Sohlberg (M) svarar att det inte är beslutat om en bokbuss då 
utredningen kring filialbiblioteken inte är färdig och det tog längre tid att 
rekrytera en bibliotekschef. Ärendet återremitterades till den nya 
bibliotekschefen Johan Vinten och han kommer att delta på 
Bildningsnämndens nästa sammanträde för att de ska kunna fatta ett beslut 
som de hoppas ska börja gälla från och med september. 

Paragrafen skickas till 
Mikael Jeansson (S) 
Miljö- och byggnadsförvaltningen3 

I ~ ~ Otdragsbestyrkande 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 79 

Utbildning ny förvaltningslag 
Dm2018/823 101 

Beskrivning av ärendet 

3 (19) 

Tjänstepersonen Kristoffer Ekvall är på plats och ger en koli utbildning om 
den nya förvaltnings lagen som träder i kraft den 1 juli 2018. 

I ~ /tJf;; IOtdrngsbestyrkande 



r:.:lTingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 80 

Revisorerna har ordet 
Dm 2018/186 007 

Ingen revisor är närvarande. Ärendet utgår. 

M J Otdrngsbestydiande . 

4 (19) 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

-~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 81 

Information från valnämnden 
Dm 2018/830 101 

5 (19) 

Marie Sahlberg (M) ordförande i Valnämnden och Lars Nilsson (C) vice 
ordförande är på plats och info1merar om nämndens arbete med valet hittills. 

Onsdagen den 20 juni kl. 18.00 bjuds gruppledarna eller representant från 
paiiierna till ett möte i Åsnen för infmmation kring valet. 

Lokalerna för röstningen är fastställda och de som ska ta emot rösterna är 
utsedda. Ambulerande röstmottagare är även de utsedda och kommer att 
användas till institutionsrösterna också men de anhöriga och personalen på 
institutionerna får inte nyttja detta då det endast är de som inte själva kan ta 
sig till vallokalen som får använda dessa. 

Linneryd kommer att ha en egen lokal men då denna är en del av ett 
valdistrikt kommer det anses vara fö1iidsröstning vilket innebär att de endast 
har öppet mellan 8-16. 

Lokalerna för förtidsröstning kommer att läggas ut snarast. 

I ~~1 UtdrngsbesWkande 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justera} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 82 

Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2018/498 170 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

6 (19) 

1. godkänna årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 
och 

2. bevilja enskilda fö1iroendevalda i förbundsdirektionen 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har i beslut 
2018-03-07 § 9 godkänt årsredovisning 2017 för kommunalförbundet. 
Revisorerna tillstyrker i revisionsrapporten att direktionen beviljas 
ansvarsfrihet. För mer info1mation hänvisas till bifogade beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

1. § 9 Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 2018-03-07 
2. Årsredovisning 2017 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
3. Revisionsrapport PWC 
4. Revisionsberättelse 
5. § 138 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-30 
6. § 136 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 83 

Förbundsordning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2018/454 106 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (19) 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av förbundsordning 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg enligt förbundsdirektionens beslut RÖK 
2018-05-15 § 23 . 

Beskrivning av ärendet 

Ur brödtext till ovanstående paragraf är hämtat följande text: 

I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslår förbundsdirektionen 
för Räddningstjänsten Östra Kronoberg att förbundsordningen revideras så 
att möjlighet ges till medlemmarna att träffa en överenskommelse om hur 
utträde ska genomföras. 

Beslutsunderlag 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-05-15 § 23 
2. § 162 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-28 
3. § 137 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Justeraf I ~ • I Jlt~ I Otdragsbeswkande 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

!)r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 84 

Ny förbundsordning Sydarkivera 
Dm 2018/513 004 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

8 (19) 

1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 
helhet, inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. godkänna Tingsryds kommuns del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska 
planen för 2020-2021 

3. Kostnaden ska finansieras inom budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 2018-04-06 § 8 antagit ny 
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. F örbundsfullmäktige 
antog samma datum § 7 följande nya förbundsmedlemmar: Lomma 
kommun, Mörbylånga kommun och Nybro Kommun. Sydarkivera har 24 
förbundsmedlemmar och blir 2019 27 medlemmar. Bestämmelser för 
beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande 
förbundsordning, daterad 2018-04-06. 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar i och med 
den nya kommunallagen samt att förbundsfullmäktige har gjort förändringar 
i utträdesparagrafen, § 13, i förbundsordningen. 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020-2021. För år 
2019 betalar alla kommuner samma avgift, 27 kr per kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Följebrev ny förbundsordning 
2. Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från 6 april 2018 
3. F örbundsordning Sydarkivera, antaget 6 april 2018 
4. Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019-01-01 -2019-12-31, 

med plan för 2020-2021 
5. Skrivelse från t fkanslichefHelena Clemedtson, 2018-04-26 
6. § 158 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 
7. § 138 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 
Ekonomichef 
T.f. kanslichef 

I ~ j/4&'1 Utdragsbestyrkande 
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Justera~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 85 

Nytt gruppboende LSS vid fastigheten Nestorn 2 
Dm 2018/478 744 

Kommunfullmäktiges beslut 

9 (19) 

1. Kommunfullmäktige godkänner vård- och omsorgsnämndens 
hemställan om nybyggnation avseende 6 platser i gruppbostad 
(bostad med särskild service enligt LSS) för 
uppförande/färdigställande under 2019, enligt protokoll VON 2018-
03-27 § 47. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Tingsrydsbostäder AB genomför 
nybyggnationen enligt bolagets hemställan i protokoll 
Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 21. 

Beskrivning av ärendet 

Dåvarande socialförvaltningen och nuvarande vård- och 
omsorgsförvaltningen har sedan 2016 genomfört flera utredningar för de 
behov som finns inom verksamheten omsorg funktionsnedsättning. Dessa 
visar att det finns ca 8 ungdomar som har behov av bostad med särskild 
service och att samtliga önskar Tingsryd som bostadsort. Samtal och 
utredning i vård- och omsorgsförvaltningen samt lokalförsörjningsutskottet 
har utmynnat i förslaget att lägga boendet intill en bostadsfastighet och mer 
specifikt pekat ut fastigheten Nestorn 2 som lämplig. Tingsrydsbostäder AB 
har föreslagits som ansvarig för byggnationen och bolaget har tagit fram en 
kostnadskalkyl för projektet. Vård- och omsorgsnämndens kostnadskalkyl 
för den löpande driften baseras på att öppning av nytt LSS boende kan ske 
vid halvårsskiftet 2019. De ökade kostnaderna kan finansieras inom ramen 
för LSS-utjämningen, men svar på i vilken omfattning, eller om det alls 
sker, får vård- och omsorgsnämnden först efter två år. 

Tingsrydsbostäder AB hemställer också om godkännande för att kunna 
utföra nybyggnationen. Av ägardirektiv för bolaget framgår att fullmäktiges 
godkännande krävs för investeringar över en viss nivå, en nivå som 
överskrids med den begärda investeringen. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-07 § 47 
2. Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 21. 
3. § 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 
4. § 142 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 
5. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare, 2018-05-24 

Beslutet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Vård- och omsorgsnämnden 

I ull !&:?I Utdragsbestyrkande 
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Justera~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 86 

Upphävande av uppdrag - sammanläggning av 
hemtjänstområdena 
Dm 2018/289 732 

Kommunfullmäktiges beslut 

10 (19) 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva uppdraget om sammanläggning 
av hemtjänstområden, KF 2016-04-25 § 79 punkt 4, enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag i § 39 2018-02-29. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 april 2016 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att en 
sammanläggning av kommunens sju hemtjänstområden till tre områden 
skulle ske (KF 2016-04-25 § 79 punkt 4). 

Vård och omsorgsnämnden har konstaterat att det framkommit påtagliga 
hinder och risker med ett verkställande av beslutet. Det handlar primärt om 
svårigheter att kunna bedriva ett nära ledarskap som chef samt som 
medarbetare att ha en närvarande chef. Men även svårigheter med lämpliga 
kommunalt ägda lokaler. Det handlar alltså om risk för försämring av 
arbetsmiljön för såväl omsorgspersonal som chefer. Mot bakgrund av det 
föreslår vård- och omsorgsnämnden fullmäktige att upphäva beslutet från 
2016. 

Beslutsunderlag 

1. § 79 Kommunfullmäktige, 2016-04-25 
2. § 39 Vård- och omsorgsnämnden, 2018-02-29 
3. § 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 
4. § 14 3 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
FörvaltningschefVård- och omsorgsnämnden 

I cilfr 1 Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 

2018-06-11 

§ 87 

Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade 
bilar 
Dm 2018/56 734 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen till nästa 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. § 61 Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-24 
2. Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar 
3. Socialnämnden 2016-06-23 § 299 med tillhörande tjänsteskrivelse 

från förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 
4. § 157 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 
5. § 144 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-05-28 

I V I Otdrngsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) 

2018-06-11 

§ 88 

Inkomna motioner 
Dm2018/650 101, 2018/785 714, 2018/783 889, 2018/794 611, 2018/786 
611 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att motionerna får ställas och remitterar 
dem till Bildningsnämnden samt till fullmäktiges presidium för vidare 
behandling. 

Beskrivning av ärendet 

Fem motioner har inkommit till kommunfullmäktige. 

Motion - strukturera debatterna i fullmäktige, författad av Anette 
Weidenmark (Kd), 2018-05-10 
Motion - om barngruppernas storlek i förskolan, författad av Jörgen 
Forsberg (V) m.fl. 2018-06-01 
Motion - om Skolbibilioteken i kommunen, författad Jörgen Forsberg (V) 
m.fl. 2018-06-01 
Motion - om att göra Örmoskolan till en F-6 skola, författad av Anna 
Johansson (C) m.fl. 2018-06-11 
Motion - om F-6 skola i Konga, författad av Jörgen Forsberg (V) m.fl. 
2018-06-07 

Beslutsunderlag 

l. Motion - strukturera debatterna i fitllmäktige, författad av Anette 
Weidenmark (Kd), 2018-05-10 

2. Motion - om barngruppernas storlek i förskolan, författad av Jörgen 
Forsberg (V) m.fl. 2018-06-01 

3. Motion - om Skolbibilioteken i kommunen, författad Jörgen Forsberg 
(V) m.fl. 2018-06-01 

4. Motion - om att göra Örmoskolan till en F-6 skola, författad av 
Anna Johansson (C) m.fl. 2018-06-11 

5. Motion - om F-6 skola i Konga, författad av Jörgen Forsberg (V) 
m.fl. 2018-06-07 

Protokollet skickas till 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
Bildningsnämndens sekreterare 

I l/:lf:; I Otdragsbestyrkande 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 

2018-06-11 

§ 89 

Inkomna interpellationer 

Inga interpellationer inkomna. Ärendet utgår. 

I Ar \l!t' I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!/kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 90 

Inkomna medborgarförslag 
Dm 2018/829 611, 2018/629 299 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (19) 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen :far ställas och skickar 
dem till Bildningsnämnden respektive kommunstyrelsen för ytterligare 
beredning. 

Besluts underlag 

I. Införa årskurs F-6 på Örmoskola, av Emmelie Uleskog rn.fl. 2018-
06-11 

2. Använd pengarna från försäljningen av fastigheterna Vieboda till att 
bygga bostäder i Linneryd - av Kenneth Enelund, 2018-05-07 

Skickas till 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

I ~ 1 Otdragsbestyrkande 
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~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

p 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 

2018-06-11 

§ 91 

Godkännande av investering gällande om- och tillbyggnad av 
Dackeskolans kök, Tingsryd 
Dm 2018/36 832 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna investeringen gällande Om- och tillbyggnad av Dackeskolans 
kök. 

2. Finansiering sker inom ram, d v s genom befintliga budgetmedel år 2018 
och 2019. 

3. Tidsplanen är, Projektstarttid 2018-08-01 och slutdatum 2019-05-30. 

4. Rapportering/Återkoppling sker när projektet är klaii genom en 
slutredovisning inför kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 

Dackeskolan kök har stora behov av Om- och tillbyggnad då detta 
planerades att utföras redan år 2009 och behoven har ökat sedan dess. Om 
projektet inte blir av så riskerar vi ett föreläggande från Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen. 

Bakgrund 

Enligt utdrag från "Riktlinjer för budget och redovisning", beslutad i 
kommunfullmäktige 2015-10-26 § 165 under punkten Investeringar står 
följande att läsa; 

"- Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 rnkr ska alltid beslutas av 
kommunfullmäktige. Beslut om större investeringm ska alltid vara baserade 
på anbud samt rymmas inom tilldelade investeringsramar. Det åligger 
nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran 
påbörjas ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 rnkr, 
godkännande inhämtas från kommunstyrelsens ai·betsutskott. Drifts- och 
kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i budgeten ska samtidigt 
redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden hm kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från 
kommunledningsförvaltningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om 
igångsättande." 

Innan anbudsinfordran påbötj ades, inhämtades godkännande från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 § 61. 

~ I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kommunfullmäktige 2018-06-11 

Justerare 

§ 91 fortsättning Dm 2018/36 832 

Ärendets beredning 

Tingsryds bostäder har tagit fram underlaget inför upphandlingen med hjälp 
av en storkökskonsult. 

Besluts underlag 

1. En upphandlings- och kostnadspresentation. 
2. § 184 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 
3. § 161 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2018-06-11 

Protokollet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Ekonomiavdelningen 

I ~ ~ I Utdragsbes~kande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

ya 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 92 

Fyllnadsval till Urshults vägråd 
Dnr 2014/669 310 

Kommunfullmäktiges beslut 

17 (19) 

Kommunfullmäktige utser Yvonne Storm, Buskaboda 13, 362 95 Urshult 

(M) till ersättare i Urshults vägråd efter Magdalena Andersson (M) fram till 
denna mandatperiods slut. 

Beslutet skickas till 
Den valda 
Kommunikationsavdelningen 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

~I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 93 

Fyllnadsval till Korröstiftelsen 
Dm 2014/643 170 

Kommunfullmäktiges beslut 

18 (19) 

Kommunfullmäktige utser Marina Thybom, Skyttemåla 9, 362 91 Tingsryd, 
(M) till ersättare i K01Töstiftelsen efter Magdalena Andersson (M) fram till 

denna mandatperiods slut. 

Beslutet skickas till 
Den valda 
Kommunikationsavdelningen 

I ~ \It, I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-11 

§ 94 

Ledamöternas frågestund 
Dnr 2018/144 101 

19 (19) 

Björn Hvornum (TiA) undrar om köket i Linneryd ska sättas i gång igen. 

Mikael Jeansson (S) svarar att initiativ i frågan har tagits och att ett beslut 
kommer att fattas under augusti månad. 

Gunnar Engblom (Mp) undrar om utbildningen om Hot och Våld mot 
politiker spelades in. 

Britt-Louise Bengtsson (C) undrar om det inte borde finnas skyltning längs 
med vägarna till Nationalparken Åsnen. Det kanske är planerat. 

Mikael Jeansson (S) svarar att det är Länsstyrelsen och Trafikverket som har 
jobbat med detta och att det endast har blivit försenat. Men det kommer att 
finnas skyltning inom en framtid. Och att kommunen trycker på i denna 
fråga. 

I ~ Al o<01 Utdragsbestyrkande 
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