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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 202 

Bildningsnämndens begäran om medel för nyanländas 
integration läsåret 2018/2019 
Dnr 2018/918 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tillför bildningsnämnden 4 405 tkr för nyanländas 
integration under läsåret 2018/2019 i enlighet med 
bildningsnämndens begäran 2018-06-19 §63. 

2. Finansiering sker genom intäktsföring av medel från 
Migrationsverket som finns på kommunens balansräkning 
(flyktingkontot). 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har i beslut 2018-06-19 §63 (se bilaga) föreslagit 
kommunstyrelsen att avsätta 4 405 tkr från kommunens flyktingkonto för 
perioden 20180801-20190731 till särsldlda introduktionsinsatser och 
merkostnader i förskola och skola. För att ge bättre stöd till nyanlända 
erfordras förstärkt elevhälsa och stöd till finansiering av ökade kostnader för 
undervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning i enlighet 
med skrivelsen i protokollet. Medlen föreslås tillföras 
bildningsförvaltningens budget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 39 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
fördelningen av schablonersättningen från Migrationsverket och vid behov 
komma med förslag till förändringar som kan tillämpas från och med 
budgetåret 2018. Detta uppdrag har ännu ej kunnat slutföras, varför 
nuvarande rntiner får fortsätta gälla tills eventuella nya rntiner kan 
fastställas baserat på utredningsuppdraget. 

Beslutsunderlag 

1. Bildningsnämnden § 63, 2018-06-19 Äskande av medel för 
nyanländas integration läsåret 2018/2019 

2. Skrivelse från ekonomichef, 2018-07-02 

IOtdragsbegtyrkande 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESK.RIVELSE IQ) 

2018-07-02 

Till kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden begäran om medel för nyanländas integration 
läsåret 2018/2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

I. Kommunstyrelsen tillför bildningsnämnden 4 405 tkr för nyanländas integration under läsåret 
2018/2019 i enlighet med bildningsnämndens begäran 2018-06-19 §63. 

2. Finansiering sker genom intäktsföring av medel från Migrationsverket som finns på kommu
nens balansräkning (flyktingkontot). 

Beskrivning av ärendet 
Bildningsnämnden har i beslut 2018-06-19 §63 (se bilaga) föreslagit kommunstyrelsen att av
sätta 4 405 tkr från kommunens flyktingkonto för perioden 20180801-20190731 till särskilda 
introduktionsinsatser och merkostnader i förskola och skola. För att ge bättre stöd till nyanlända 
erfordras förstärkt elevhälsa och stöd till finansiering av ökade kostnader för undervisning, mo
dersmålsundervisning och studiehandledning i enlighet med skrivelsen i protokollet. Medlen 
föreslås tillföras bildningsförvaltningens budget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 §39 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av fördelningen av schablonersättningen från Migrationsverket och vid behov 
komma med förslag till förändringar som kan tillämpas från och med budgetåret 2018. Detta 
uppdrag har ännu ej kunnat slutföras, varför nuvarande rutiner får fortsätta gälla tills eventuella 
nya rutiner kan fastställas baserat på utredningsuppdraget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen vid kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
BN 180619 §63 Äskande av medel för nyanländas integration läsåret 2018/2019 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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



Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

2018-05-21 

§ 26 

Kommunens låne- och borgensramar 

Styrelsens beslut 

1. Med tillägg av affårsplan 2019-2023 behålls borgensramen på 
12 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Sara Runesson, koncernekonom, går igenom låne- och borgensramar. 

lf Il 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Juste,are ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

2018-06-19 

§ 63 

Äskande av medel för nyanländas integration i 
Tingsryds kommun läsåret 2018/2019 
Dm 2018/83 049 

Beslut 

9(21) 

1. Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avsätter 4 405 tkr från 
kommunens flyktingkonto för perioden 20180801-2019073 l till 
särskilda introduktionsinsatser och merkostnader i förskola och skola. 
För att ge bättre stöd till nyanlända barn och elever erfordras förstärkt 
elevhälsa och stöd till finansiering av ökade kostnader för undervisning, 
modersmålsundervisning och studiehandledning i enlighet med 
nedanstående. Medlen tillförs bildningsförvaltningens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom bildningsförvaltningen 
sedan läsåret 2010/11 fått extra resurser för stöd till gruppen nyanlända 
flyktingar. Kommunstyrelsen har även beslutat om extra medel från 
kommunens flyktingkonto för ökade kostnader för förberedelseklasser i 
Tings1yd och Ryd under läsåren 2014/15-2017/18 och utöver detta beslutade 
kommunstyrelsen 2016-03-14 om ytterligare medel för att, under 
kalenderåret 2016, täcka ökade kostnader för vaccination av nyanlända 
elever, språkstöd, skolpsykolog och tolkar med mera. 

Antalet nyanlända barn och elever inom bildningsförvaltningens 
verksamheter är stmt. Den stora tillströmningen av asylsökande barn som 
kommunen mottagit under senare år har däremot minskat. Allt fler 
nyanlända f'ar pe1manent uppehållstillstånd och blir kommunplacerade. För 
bildningsförvaltningens del innebär detta minskade intäkter från 
Migrationsverket och att behovet av tillskott från kommunstyrelsen ökar. 

Verlcsamhet Antal barn1 

Förskola 560 
Fritidshem 470 
Grundskola 1196 
Gymnasiet 280 

Summa 2506 
1 Antal barn och elever vid avstämning 31/5 2018 
2 Kortare vistelsetid lln 5 år och annat modersmål lln svenska 
3 Inga medel från Migrationsverket Rlr de nyanlllndas integration 

Utdrags bestyrkande 

Asylsölcande 

10 
2 
29 
34 

75 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare ~er 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21) 

2018-06-19 

§ 63 fmtsättning 

För att ta hand om de nyanlända barnen och eleverna på ett så bra sätt som 
möjligt och däJ.med ge dem bra förutsättningar för sin skolgång behöver 
bildningsförvaltningen skapa en flexibel organisation som kan möta de 
nyanlända barnen och eleverna på kommunens samtliga enheter. Detta 
betyder att samtliga enheter äJ.· i behov av personell- och 
kompetensförstärkning för att möta mångfalden på våra förskolor och 
skolor. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, rektorer, 
förskolechefer och lärare näJ.· det gäller flexibilitet och anpassning av 
undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Samhällets fö1måga 
att möta de säJ.·sldlda behoven hos de nyanlända äJ.· helt avgörande för det 
långsiktiga resultatet av integrationen. 

Regelverket kring kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har ändrats 
från och med den 15 april 2016 och det är obligatoriskt att använda 
Skolverkets kartläggningsmaterial. Kravet är att vruje elev individuellt 
kartläggs i två steg med en tidsomfattning av minst 3 x 70 minuter. Detta 
arbete kräver både pedagoger och tolkar. 

Förslag på förstärkning 
För att fullgöra vårt ansvarstagande och möta nyanlända barn och elevers 
behov föreslås följande förstärkning, för kostnader till särskilda 
introduktionsinsatser och merkostnader i elevhälsa, förskola och skola: 

Verksamhet Anställning/Område Syfte ÅA 

Förskola Språkstöd - svenska För hjälp och 
samt stötting i inlärning 1 
modersmålsundervisnin och utvecklin 

Fritidshem 

Grundskola Lärarassistenter, För stöd i 
språkstödjare, ordinarie 
modersmålsundervisning undervisning för 
och studiehandledning. höjd kvalitet och 

därmed bättre 
kunskapsresultat. 
En god 

5 
studiehandledning 
ger eleven 
möjlighet att visa 
sina förkunskaper 
och därmed starta 
inlärningen på rätt 
nivå. 

Gymnasiet Elevassistent Elevassistent till 
blind pojke på 1 

UlUJ.U!!,:SUv:SlYlll.UIIU 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19 

§ 63 fortsättning 

Grundskola/Gymnasiet Skol.kurator 

Grundskola/Gymnasiet Skolsköterska 

Grundskola/Gymnasiet Skolpsykolog 

Alla verksamheter Tolkkostnader 

Alla verksamheter Digitala verktyg 

Summa 

För att kunna möta 
individer i samtal 
och på bästa sätt 
avlasta och 
förstärka befintliga 
kurators · änster 
För att kunna bidra 
med breda och 
utökade 
hälsosamtal 
För råd, stöd, 
konsultation samt 
utrednin ar 
Förökade 
tolkkostnader i 
samband med 
möten med 
nyanlända barn 
och deras famir er 
Ökade kostnader 

1\.1.BL-information har ägt rum den 14 juni 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-06-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

1 

Åke Gummesson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen (För kännedom) 

11(21) 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Jmterare ~ 

§ 63 

Dnr: 2018/918 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19 

Äskande av medel för nyanländas integration i 
Tingsryds kommun läsåret 2018/2019 
Dnr 2018/83 049 

Beslut 

049 

9(21) 

1. Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avsätter 4 405 tkr från 
kommunens flyktingkonto för perioden 20180801-2019073 l till 
särskilda introduktionsinsatser och merkostnader i förskola och skola. 
För att ge bättre stöd till nyanlända barn och elever erfordras förstärkt 
elevhälsa och stöd till finansiering av ökade kostnader för undervisning, 
modersmålsundervisning och studiehandledning i enlighet med 
nedanstående. Medlen tillförs bildningsförvaltningens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom bildningsförvaltningen 
sedan läsåret 2010/11 fått extra resurser för stöd till gruppen nyanlända 
flyktingar. Kommunstyrelsen har även beslutat om extra medel från 
kommunens flyktingkonto för ökade kostnader för förberedelseklasser i 
Tingsryd och Ryd under läsåren 2014/15-2017 /18 och utöver detta beslutade 
kommunstyrelsen 2016-03-14 om ytterligare medel för att, under 
kalenderåret 2016, täcka ökade kostnader för vaccination av nyanlända 
elever, språkstöd, skolpsykolog och tolkar med mera. 

Antalet nyanlända barn och elever inom bildningsförvaltningens 
verksamheter är stort. Den stora tillströmningen av asylsökande barn som 
kommunen mottagit under senare år har däremot minskat. Allt fler 
nyanlända f'ar peimanent uppehållstillstånd och blir kommunplacerade. För 
bildningsförvaltningens del innebär detta minskade intäkter från 
Migrationsverket och att behovet av tillskott från kommunstyrelsen ökar. 

Verksamhet Antal barn1 

Förskola 560 
Fri tidshem 470 
Grundskola 1196 
G asiet 280 
Summa 2506 
1 Antal barn och elever vid avstämning 31/5 2018 
2 Kortare vistelsetid än 5 år och annat modersmål lin svenska 
3 Inga medel frän Migrationsverket fllr de nyanländas integration 

Utdrags bestyrkande 

Asylsökande 

10 
2 

29 
34 
75 



~Tiru!sryds 
~kommun 
Bildningsnämnden 

Justerare 

~~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21) 

2018-06-19 

§ 63 fortsättning 

För att ta hand om de nyanlända barnen och eleverna på ett så bra sätt som 
möjligt och därmed ge dem bra fömtsättningar för sin skolgång behöver 
bildningsförvaltningen skapa en flexibel organisation som kan möta de 
nyanlända barnen och eleverna på kommunens samtliga enheter. Detta 
betyder att samtliga enheter är i behov av personell- och · 
kompetensförstärkning för att möta mångfalden på våra förskolor och 
skolor. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, rektorer, 
förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av 
undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Samhällets förmåga 
att möta de särskilda behoven hos de nyanlända är helt avgörande.för det 
långsiktiga resultatet av integrationen. 

Regelverket laing kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har ändrats 
från och med den 15 april 2016 och det är obligatoriskt att använda 
Skolverkets kartläggningsmaterial. Kravet är att vaije elev individuellt 
kartläggs i två steg med en tidsomfattning av minst 3 x 70 minuter. Detta 
arbete Ia-äver både pedagoger och tolkar. 

Förslag på förstärkning 
För att fullgöra vårt ansvarstagande och möta nyanlända barn och elevers 
behov föreslås följande förstärkning, för kostnader till särskilda 
introduktionsinsatser och merkostnader i elevhälsa, förskola och skola: 

Verksamhet Anställning/Område Syfte ÅA 

Förskola Språkstöd - svenska För hjälp och 
samt stötting i inlärning 1 
modersmälsundervisning och utveckling 

Fri tidshem 

Grundskola Lärarassistenter, För stöd i 
språkstödjare, ordinarie 
modersmålsundervisning undervisning för 
och studiehandledning. höjd kvalitet och 

därmed bättre 
kunskapsresultat. 
En god 

5 studiehandledning 
ger eleven 
möjlighet att visa 
sina förkunskaper 
och därmed starta 
inlärningen på rätt 
nivå. 

Gymnasiet Elevassistent Elevassistent till 
blind pojke på 1 

U LUli1!,;l>Uvl>LJJl\.i1llU 



~Tiru?sryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Juste,,re lJl~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-19 

§ 63 fotisättning 

Grundskola/Gymnasiet Skol.kurator 

Grundskola/Gymnasiet Skolsköterska 

Grundskola/Gymnasiet Skolpsykolog 

Alla verksamheter Tolkkostnader 

Alla verksamheter Digitala verktyg 

Summa 

För att kunna möta 
individer i samtal 
och på bästa sätt 
avlasta och 
förstärka befintliga 
kuratorst · änster 
För att kunna bidra 
med breda och 
utökade 
hälsosamtal 
För råd, stöd, 
konsultation samt 
utredningar 
Förökade 
tolkkostnader i 
samband med 
möten med 
nyanlända barn 
och deras famil'er 
Ökade kostnader 
for digitala 
verktyg för 
s råkinte ation 

MBL-information har ägt rum den 14 juni 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-06-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

1 

1 

Åke Gummesson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen (För kännedom) 

11(21) 
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Bildandet av ett nytt 
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Arende 16 

Avtal om samverkan i 

gemensam 

överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds 

och Växjö kommuner 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 207 

Avtal om gemensam samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och 
Växjö kommuner 
Dnr 2017/288 191 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamhet 
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden östra 
kronoberg. 
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande överförmyndarnämnden östra 
kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

För att klara kompetensförsöijning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv 
handläggning togs under 2017 initiativ tiII att genomföra en utredning gällande 
samarbete i en gemensam överfönnyndarnämnd. Utredningen genomfördes av 
kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommun i samråd med kanslicheferna i 
Lessebo och Tingsryds kommuner. Den första delen av utredningen, 
Delrapport 1 - förutsättningar, överlämnades till respektive kommun under 
december 2017. I februari 2018 överlämnades den andra delen av rappo1ten, 
Delrapport 2 - detaljorganisation. Samtliga kommunstyrelser fattade under 
våren 2018 inriktnings beslut om att bilda en gemensam nämnd och uppdrog 
samtidigt åt utredarna att upprätta förslag till avtal och reglemente för beslut i 
kommunfullmäktige senast den 30 september 2018. 

Förslag till avtal och reglemente överlämnas mi till respektive kommun för 
beslut om samverkan samt antagande av reglemente och avtal. För att den 
gemensamma nämnden ska kunna sta1ta 2019-01-01 krävs likalydande beslut i 
samtliga fullmäktige. En ny möjlighet att bilda gemensam nämnd ges annars 
först 2023 då organisationen inte får förändras under mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Alvesta, 
Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

2. Reglemente överförmyndarnämnden Östra kronoberg 
3. Skrivelse från kanslichef Växjö kommun, 2018-06-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar på bifall till förslag i tjänsteskrivelse från 
kanslichefen Växjö kommun, 2018-06-15 

I f I 

I Utdragsbesty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 207 fo1ts. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Otdrngsbesty<kande 
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2018-06-15 

Beslut om samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamhet 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnä~den östra kronoberg. 
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande överförmyndarnämnden östra 

kronoberg. 

Bakgrund 

För att klara kompetensförsörjning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv handläggning togs 
under 2017 initiativ till att genomföra en utredning gällande samarbete i en gemensam 
överförmyndarnämnd. Utredningen genomfördes av kanslicheferna i Alvesta och Växjö 
kommun i samråd med kanslicheferna i Lessebo och Tingsryds kommuner. Den första delen 
av utredningen, Delrapport 1 - förutsättningar, överlämnades till respektive kommun under 
december 2017. I februari 2018 överlämnades den andra delen av rapporten, Delrapport 2 -
detaljorganisation. Samtliga kommunstyrelser fattade under våren 2018 inriktnings beslut om 
att bilda en gemensam nämnd och uppdrog samtidigt åt utredarna att upprätta förslag till avtal 
och reglemente för beslut i kommunfullmäktige senast den 30 september 2018. 

Förslag till avtal och reglemente överlämnas nu till respektive kommun för beslut om 
samverkan samt antagande av reglemente och avtal. För att den gemensamma nämnden ska 
kunna starta 2019-01-01 krävs likalydande beslut i samtliga fullmäktige. En ny möjlighet att 
bilda gemensam nämnd ges annars först 2023 då organisationen inte får förändras under 
mandatperioden. 

Enligt uppdrag, 

Carina Elmefall 
kanslichef 
Växjö kommun 



Dnr: 2017/288 191 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö 

kommuner 

Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner överenskommer att från och med 20190101 bilda en 

gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Detta görs med stöd av 3 kap 9 § 

kommunallagen (2017:725) och 19 kap 16 § föräldrabalken . 

Nämnden kallas "Överförmyndarnämnden östra Kronoberg" 

§1 Värdkommun 

Växjö kommun är värd kommun. Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

§2 Uppdrag och uppgifter 

Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med 

vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för 

överförmyndarverksamheten. 

§3 Mandatperiod 

Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden ska väljas för en period om fyra år, räknat 

från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

§4 Nämndens sammansättning 

Förutsatt att samtliga ovan angivna kommuner medverkar består nämnden av fem ledamöter och 

fem ersättare. Värdkommunen har två ledamöter och två ersättare, en ledamot och en ersättare 

utses av övriga kommuner. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. Vice ordförande 

ska väljas från någon av de övriga kommunerna. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan övriga 

kommuner i alfabetisk ordning (Alvesta, Lessebo, Tingsryd) och byte sker på tvåårsbasis. 

§5 Arvoden och ekonomiska förmåner 

Arvode och kostnadsersättning till ledamöter och ersättare följer värdkommunens 

arvodesregler. Ersättningen betalas ut och administreras av värdkommunen. 

§6 Reglemente 

Den gemensamma nämnden regleras av ett särskilt reglemente. 

§7 Organisation 

Värdkommunen är huvudman för den gemensamma nämnden. Nämndens 

förvaltningsorganisation är placerad på kommunledningsförvaltningen i värdkommunen och 

de svarar för beredning och verkställighet av nämndens ansvarsområden. Samtliga 

arbetstagare i nämndens gemensamma förvaltningsorganisation har sin anställning i 

värdkommunen. 

§8 Ekonomi och kostnadsfördelning 

Den gemensamma nämnden är en del av Växjö kommuns nämndorganisation och dess 

budget utgör en del av kommunens totala budget. Växjö kommun ska fastställa budgeten för 

nämnden i samråd med övriga kommuner årligen. Samrådet ska ske mellan de olika 

kommunstyrelserna under mars månad årligen. Eventuella överskott och underskott 



hanteras vid dessa samråd. Budgeten som utgör den gemensamma förvaltningen (totala 

faktiska kostnader för personal, lokaler, administration) för den gemensamma nämndens 

verksamhet ska fördelas mellan kommunerna med en viss andel av nämndens totala 

nettobudget. Storleken på respektive kommuns andel ska motsvara kommunens andel av 

nämndens totala antal ärenden per den 1 oktober. Faktura senast 1 januari. 

Under den inledande mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 betalar 

varje medverkande kommun sina kostnader för arvode och kostnadsersättning till 

ställföreträdare. Kostnaden administreras av värdkommunen men återsöks från respektive 

medverkande kommun. 

Eventuella övriga kostnader, såsom skadestånd, ska fördelas enligt fördelningsnyckeln för 

skador som har sin upprinnelse efter den 1 januari 2019. För skador som är hänförliga till 

perioden före den 1 januari 2019 ska värdkommunen återkräva kostnaden från den 

skadevållande kommunen. 

Vid inträdet i den gemensamma nämnden ska respektive kommun inte ha några balanser i 

verksamheten. Årsräkningar gällande 2017 ska vara färdiggranskade vid ingången av 2019. 

Om så inte är fallet ska berörd kommun bekosta granskningsinsats för slutförande. 

§ 9 Engångsersättning 

Värdkommunen ska senast vid bokslut 2019, från övriga kommuner, erhålla en ersättning 

som motsvarar kostnaden för övertagen personals outtagna semester och kompenserad 

övertid, fyllnadstid, jour/beredskap för den gemensamma nämndens verksamhet. För 

eventuella pensionsåtaganden för tiden före övertagande av personal svarar 

ursprungskommunen. 

§ 10 Upplåtelse av lokaler och lös egendom 

Värd kommunen upplåter erforderliga lokaler för den gemensamma nämnden och dess 

verksamhet. Värdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende lös egendom vilket 

den gemensamma nämnden erlägger ersättning för till värdkommunen. 

§ 11 Insyn i förvaltningen 

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen 

som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande 

kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 

är. 

§ 12 Arkivhantering 

Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med de bestämmelser i de 

regelverk och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhetsområden. För tillsyn över 

nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i värdkommunen. För nämnden 

upprättas en dokumenthanteringsplan. Samtliga pågående ärenden ska överflyttas till den 

gemensamma nämnden. Slutarkivering av dessa ärenden sker i värdkommunen. Ärenden 



som avslutats före utgången av 2018 ansvarar ursprungskommunen för och de arkiveras av 

respektive ursprungskommun. 

§ 13 Tvister 

Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska om inte parterna enas avgöras av 

svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 

§ 14 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31 under förutsättning att 

fullmäktige hos de samverkande kommunerna godkänt avtalet genom beslut som vunnit 

laga kraft. Uppsägning ska ske senast 12 månader före avtalets utgång. I annat fall är avtalet 

förlängt med fyra år varje gång. Avtalet är upprättat i fyra likalydande exemplar varav 

partnerna tagit varsitt. 

§ 15 Upphörande av verksamheten 

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och 

avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för den gemensamma nämndens 

verksamhet enligt§ 8. 

Avtalet undertecknas: 

Alvesta kommun Lessebo kommun 

Tingsryd kommun Växjö kommun 



Dnr: 2017/288 

Reglemente överförmyndarnämnden östra kronoberg 

Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 

2019 bilda en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. 

Växjö är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Växjö kommuns organisation . 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter 

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller författning 

åligger överförmyndarnämnden. 

2 § Delegering 

Nämnden ska upprätta och besluta om en delegationsordning. 

3 § Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Växjö 

kommun om inte nämnden bestämmer annat. 

4 § Nämnden 

Nämnden ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Växjö kommun utser 2 ledamöter och 2 

ersättare. Övriga kommuner utser i ledamot och 1 ersättare. Enligt kommunallagen ska nämndens 

ordförande och vice ordförande utses av värdkommunen. Vice ordförande utses vartannat år. 

5 § Mandatperiod 

Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden väljs för en period om fyra år, räknat från och 

med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

6 § Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En 

ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet 

samt har rätt att få sin mening noterad i protokollet. En ledamot eller ersättare som avbrutit sim 

tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

7 § Anmälan om förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta i den ordning som nämn"C!en bestämmer. 

8 § kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje 
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ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på 

annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista . Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 

ledamoten göra detta. 

9 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter. 

10 § Justering och anslag 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i så fall 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Anslag om protokollsjutering ska kungöras på de samverkande kommunernas anslagstavlor. 

Anslagstiden räknas efter dagen för det sist kungjorda anslaget. 

Nämndens kansli ansvarar för att kontrollera när nämndens anslag om protokollsjustering har 

kungjorts på de olika anslagstavlorna. 

11 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justering. 

12 § Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

14 § Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om 

ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 

Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan 

besluta om entledigande från uppdraget. 

15 § Talerätt med mera 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 



16 § Rapporteringsskyldighet 

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 

reglemente och för denna verksamhet gällande samverkansavtal. 

Nämnden ska till kommunfullmäktige i Växjö kommun rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 

genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade 

årsredovisning till kommunstyrelsen lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget 

och utfall enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. 

Alla rapporter ska överlämnas till samtl iga samverkande kommuner. 



•• 

Arende 17 

Information om 

texekonstruktion Södra 

Småland Avfall och Miljö AB 
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Arende 18 

Motion om 

mötesplats/träffpunkt i 
Urshult 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-14 

§ 115 

Remiss - motion angående mötesplats/träffpunkt i Urshult 
Dm 2018/116 819 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet beslutar att föreslå för 
kommunstyrelsen att avslå förslaget om att upprätta en 
mötesplats/träffpunkt i Urshult. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet i Tings1yd har i en motion till fullmäktige önskemål om att en 
mötesplats/träffpunkt återupprättas i Urshult med syfte att öka integrationen 
mellan nyanlända och svenska och att mötesplatsen kopplas samman med 
natuneservatet Åsnen. 

Avdelningen för arbete och lärande ska besvara motionen och yttrandet ska 
vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2018. 

Svar på remiss 

Avdelningen för arbete och lärande anser utifrån den bakgrund som beskrivs 
nedan att det i nuläget inte finns underlag för att kommunen ska bedriva en 
mötesplats/träffpunkt i Urshult. 

Det har under perioden 2014-2016 bedrivits en mötesplats i Urshult under 
namnet Träffpunkt Urshult. Syftet med mötesplatsen har varit att ge 
nyanlända en plats där de kunnat få stöd och hjälp med kontakter inom 
kommunen men också med andra myndigheter. Mötesplatsens syfte har 
också varit att skapa förutsättningar för människor från olika kulturella och 
etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra. Kommunen har initialt 
haft verksamheten öppen under 3 dagar i veckan och under den mest 
intensiva flyktingströmmens fas 2015-2016 var träffpunkten öppen 5 dagar i 
veckan. 

Besöksantalet i Träffpunkt Urshult var relativt högt under 2014 och 2015 
men under våren 2016 sjönk besöksfrekvensen. Träffpunkten hade inte 
heller möjlighet att byta lokal i samband med att biblioteket lades ned då 
fastighetsägaren satte sig emot detta. Eftersom det under 2016 fanns ett sto1t 
behov av en mötesplats i Konga (Träffpunkt Konga) då Migrationsverket 
har ett antal lägenheter för asylsökande och att det bor fler nyanlända där 
valde kommunen att koncentrera verksamhet dit istället. Avdelningen för 
Arbete och lärande har valt att fokusera sina Mötesplatser på tre 01ter i 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-14 

§ 115 fmtsättning 

kommunen, Konga, Ryd och Tings1yd, utifrån underlag i form av antalet 
nyanlända på mtema. 

Beslutsunderlag 

Motion gällande mötesplats/träffpunkt i Urshult 2018-01-31 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef arbete och lärande, 2018-04-30 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Medborgarkontoret 

2018 -01 .. 3 1 -~ 
_Ti_ng_sry_d_s K_o_mm_u_n =1 Centerpartiet 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun angående 
mötesplats/träffpunkt i Urshult 

Då nuvarande mandatperiod inleddes fanns stort focus på "Hållbar ekonomi". I projektet 
togs flera beslut som förändrade medborgarnas vardag. Ett exempel är då bibliotek och 
träffpunkt stängdes i Urshult. 

I hela Sverige ska vi arbeta för integration. Det ska vi också göra i Urshult! Så vitt jag vet finns 
numera i Urshult ingen mötesplats, där svenskar och nya svenskar träffas för korta 
vardagssamtal. Det behövs helt enkelt en mötesplats för att diskutera och förklara lokala 
angelägenheter eller innehållet i tidningar. 

Det erbjuds exempelvis lokala musikkvällar/konserter i Urshult men alla får inte reda på det. 
Någon nysvensk kanske vill utöva musik och sång, men vet inte vilka aktiviteter som erbjuds i 
lokalsamhället, där bostaden finns. Vi behöver en gemensam fysisk plattform för förståelse 
och information över kulturgränserna. 

Stora satsningar sker just nu för att skapa naturreservat i Åsnenområdet /Urshultstrakten. 
Den fria naturen är en plats för alla människor! Här finns en stor möjlighet att integrera nya 
svenskar. Urshult skulle rentav kunna bli en mötesplats för vidgade kunskaper om vår rika 
natur! Låt träffpunkten bli en utgångspunkt för möten i naturen! 

Centerpartiet vill 

att Urshult snarast får tillbaka en mötesplats där svenskar och nya svenskar möts i 
integrationens anda 

att träffpunkten/mötesplatsen kopplas samman med naturreservatets enorma möjligheter 

f'~shult ~ ._29 j~nuari 20!!/7 

~ L-~n- lfo4~ 
Ann-Christin Johansson (c} 
ledamot i kommunfullmäktige 



Ärende 19 

Motion om mer rörelse i 

skolan 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 209 

Motion om mer rörelse i skolan 
Dm 2018/275 812 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens beslut 2018-05-22 § 54. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion, i vilken 
de yrkar på att man ska starta ett rörelseprojekt höstterminen 2019 i minst en 
av kommunens skolor i klass 1 och 4 med lärare som vill deltaga i detta med 
stor entusiasm och intresse samt att man ska utvärdera detta årligen och göra 
en slututvärdering 2022. 

Bildningsnämnden överlämnar följande yttrande till kommunstyrelsen (BN 
2018-05-22 § 54), som svar på motionen: 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och ställer sig positiva till 
önskemålen om att barnen behöver röra på sig under skoldagen. 
Forskning påvisar positiva effekter om skolarbetet innehåller olika delar 
av både teoretiska och praktiska inslag som kompletterar varandra. 
Bildningsnämnden har som ett led i detta stärkt möjligheterna för mera 
rörelse i skolan på organisatorisk och strukturell nivå inför kommande 
läsår. Dels har den reviderade timplanen för Tingsryds kommuns 
grundskolor stärkts med 40 timmar mer än kraven från den nationella 
timplanen, dels kommer ytterligare tid att avsättas för rörelseaktiviteter 
kopplade till skolans och elevens val, samt för högstadiet kommer det att 
fortsätta med utveckling av pulsträning. För att göra detta så likvärdigt 
som möjligt på våra skolor finns en arbetsgrupp, bestående av 
kommunens idrottslärare under ledning av en ansvarig rektor, som 
kommer att arbeta med att utveckla ovanstående moment för mer rörelse 
i skolan. Den exakta utfonnningen på olika rörelsemoment, upplägg och 
fördelning av tid under skolveckan bör dock vaije enskild enhet ansvara 
för utifrån sina lokala förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-05-04. 
2. Bildningsnämndens sainmanträdesprotokoll 2018-04-24 § 40, 

Inkomna motioner. 
3. Remiss från kommunstyrelsen, Motion om mera rörelse i skolan, 

2018-03-14. 

I Otdrngsbesfydiande 



~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 209 folis. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) att 
kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anse att motionen besvaras med hänvisning till 
bildningsnämndens beslut 2018-05-22 § 54. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

I Utdragsbeslyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 54 

Dnr: 2018/275 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-22 

Motion om mera rörelse i skolan 
Dm 2018/34 619 

Beslut 

812 

15(19) 

1. Bildningsnämnden överlämnar följande yttrande över motionen om mera 
rörelse i skolan till kommunstyrelsen; 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och ställer sig positiva till 
önskemålen om att barnen behöver röra på sig under skoldagen. 
Forskning påvisar positiva effekter om skolarbetet innehåller olika delar 
av både teoretiska och praktiska inslag som kompletterar varandra. 
Bildningsnämnden har som ett led i detta stärkt möjligheterna för mera 
rörelse i skolan på organisatorisk och strukturell nivå inför kommande 
läsår. Dels har den reviderade timplanen för Tingsryds kommuns 
grundskolor stärkts med 40 timmar mer än kraven från den nationella 
timplanen, dels kommer ytterligare tid att avsättas för rörelseaktiviteter 
kopplade till skolans och elevens val, samt för högstadiet kommer det att 
fortsätta med utveckling av pulsträning. F är att göra detta så likvärdigt 
som möjligt på våra skolor finns en arbetsgrupp, bestående av 
kommunens idrottslärare under ledning av en ansvarig rektor, som 
kommer att arbeta med att utveckla ovanstående moment för mer rörelse 
i skolan. Den exakta utformningen på olika rörelsemoment, upplägg och 
fördelning av tid under skolveckan bör dock varje enskild enhet ansvara 
för utifrån sina lokala förutsättningar. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om mera rörelse i skolan på remiss 
från kommunstyrelsen. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet, vilka yrkar 
på att man ska starta ett rörelseprojekt hästterminen 2019 i minst en av 
kommunens skolor i klass 1 och 4 med lärare som vill deltaga i detta med 
stor entusiasm och intresse samt att man ska utvärdera detta årligen och göra 
en slututvärdering 2022. Bildningsnämnden förväntas yttra sig över 
motionen senast den 31 maj 2018. Bildningsförvaltningen har arbetat fram 
följande förslag till yttrande över motionen; 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och ställer sig positiva till 
önskemålen om att barnen behöver röra på sig under skoldagen. Forskning 
påvisar positiva effekter om skolarbetet innehåller olika delar av både 
teoretiska och praktiska inslag som kompletterar varandra. 

Utdrags bestyrkande 

----- -- -~ --7t€ -- - ------- ------ -- -- ---- ----W l~, 05-)._~-Gt -- -



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 

2018-05-22 

§ 54 f01tsättning 

Bildningsnämnden har som ett led i detta stärkt möjlighetema för mera 
rörelse i skolan på organisatorisk och strukturell nivå inför kommande läsår. 
Dels har den reviderade timplanen för Tingsryds kommuns grundskolor 
stärkts med 40 timmar mer än kraven från den nationella timplanen, dels 
kommer ytterligare tid att avsättas för rörelseaktiviteter kopplade till skolans 
och elevens val, samt för högstadiet kommer det att fortsätta med utveckling 
av pulsträning. För att göra detta så likvärdigt som möjligt på våra skolor 
finns en arbetsgrupp, bestående av kommunens idrottslärare under ledning 
av en ansvarig rektor, som kommer att arbeta med att utveclda ovanstående 
moment för mer rörelse i skolan. Den exakta utformningen på olika 
rörelsemoment, upplägg och fördelning av tid under skolveckan bör dock 
varje enskild enhet ansvara för utifrån sina lokala förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-05-04. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-04-24 § 40, 

Inkomna motioner. 
3. Remiss från kommunstyrelsen, Motion om mera rörelse i skolan, 

2018-03-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Eklund (V) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till 
yttrande. 

Besiutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdmgsbosty,kando 

--~ . . .. ~ ·-- ~ 
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Kommunfullmäktige Tingsryd 2018-02-24 

Motion om mera rörelse i skolan 

Barn/ungdomar behöver röra på sig så mycket som möjligt, även när man är i skolan. 

Man vet enligt beprövad forskning att om man får röra sig mera i skolan så blir 

skolresultaten bättre och att man som elev kan koncentrera sig bättre under lektionstid. 

Det finns många skolor i Sverige som prövat och prövar detta med mera rörelse i skolan med 

mycket gott resultat. 

Vi i Vänsterpartiet vill att man gör ett rörelseprojekt under 3 år på minst en skola i 

kommunen och på minst 1 klass 1 - 3 och en klass 4 - 6. Detta bör då pågå minst 30 

minuter/dag i olika pass som kant.ex. vara 3 x 10 minuter eller 6 x 5 minuter, ansvaret för 

detta ska ligga på klassläraren som själv under dagen lägger in detta på sina lektioner eller 

raster. 

Det är viktigt att man hittar lärare i kommunen som brinner för att deltaga i detta projekt. 

Detta projekt bör börja ht-2019 och fortsätta t.o.m. v-t 2022 och starta i klass 1 och 4 år 

2019. 

Utvärdering på projektet och se om det ger resultat bör göras varje år och en slututvärdering 

2022. 

Vänsterpartiet yrkar på; 

1. Att man startar ett rörelseprojekt ht- 2019 i minst en av kommunens skolor i klass 1 

och 4 med lärare som vill deltaga i detta med stor entusiasm och intresse. 

2. Att man utvärderar årligen och gör en slututvärdering 2022 

J~ .. -~~~-~--, ............... ...&.~ .... ~✓-- .......... . 
( Jörgen Forsberg, kf-ledamot Göran Mård, kf-ledamot 
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Arende 20 

Motion om att införa internet 

vid kommunens särskilda 

boenden och gruppboende 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

L 

§ 210 

Motion om att införa internet vid kommunens särskilda 
boenden och gruppboenden 
Dm 2018/132 730 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiga bifaller motionen med hänvisning till förslag i Budget 
2019 om en utökad pott i investerings budget om 5 Mkr för Digitalisering 
IT-stöd och e-tjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C), Johan Karlson (C) och Ann-Christin Johansson (C) 
lämnade 2018-02-05 in en motion om att införa internet vid kommunens 
grnppboenden och särskilda boenden. 

Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig i beslut VON 2018-06-21 § 80: 

Vård- och omsorgsnämnden har internetaccess på samtliga särskilda 
boenden och gruppbostäder. Internetaccessen är trådbunden (fiber/adsl) och 
finns i kontorsutrymmen, personahum, arbetsplatser och liknande. I 
allmänna utrymmen ( dagrum, konidorer, matsalar, entreer etcetera) på de 
särskilda boendena finns varken trådbunden eller trådlös uppkoppling. Detta 
gör att utvecklandet av olika välfärdtekniska lösningar och digitala 
hjälpmedel för att underlätta arbetet i verksamheterna inte är möjliga att 
använda fullt ut. Det gör också att enskilda omsorgstagare inte kan koppla 
upp sig på exempelvis en läsplatta i ett dagrum. För att kunna möta framtida 
behov är det vård- och omsorgsnämndens uppfattning att, både ur ett 
verksamhetsperspektiv som ur ett omsorgstagarperspektiv, väsentligt viktigt 
att möjliggöra trådlös internetaccess. Ett enkelt exempel är att om 
verksamheten behöver uppdatera trygghetsla1msystem på ett särskilt boende 
så krävs trådlös internetaccess eftersom sådana system idag är digitala. 

I enskildas lägenheter på särskilda boenden finns inte heller förberett för 
internetaccess, varken trådbunden eller trådlös, förutom på Örnen. Vård
och omsorgsnämndens uppfattning är att utbyggandet av fiber och 
internetaccess i enskildas hem ligger utanför Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde och den frågan bör handläggas av annan nämnd/styrelse. 

I beslut VON 2018-06-21 § 80, återfinns även en kalkylerad kostnads bild. 
Se bilaga 1. 

I Utifragsbestyrlrande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 210 fmts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S) och 
Mikael Jeansson (S) att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiga bifaller motionen med hänvisning till förslag i Budget 
2019 om en utökad pott i investeringsbudget om 5 Mkr för Digitalisering 
IT-stöd och e-tjänster. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I ~ I 
I •tdragsbestyrlrnnde 



~Tingsryds 
~kommun 

Dnr: 2018/132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

730 

8(20) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-21 

§ 80 

Remiss - motion om att införa internet vid våra särskilda 
boenden och gruppboenden 
Dnr 2018/75 730 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avge yttrande enligt nedan. 
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen 2018-
03-13 att yttra sig över remissen "Inför internet vid våra särskilda boenden 
och gruppboenden. Senaste svarsdatum för yttrandet är 2018-08-31. 

Yttrande 

Vård- och omsorgsnämnden har internetaccess på samtliga särskilda 
boenden och gruppbostäder. Internetaccessen är trådbunden (fiber/adsl) och 
finns i kontorsutrymmen, personalrum, arbetsplatser och liknande. I 
allmänna utrymmen ( dagrum, korridorer, matsalar, entreer etcetera) på de 
särskilda boendena finns varken trådbunden eller trådlös uppkoppling. Detta 
gör att utvecklandet av olika välfärdtekniska lösningar och digitala 
hjälpmedel för att underlätta arbetet i verksamheterna inte är möjliga att 
använda fullt ut. Det gör också att enskilda omsorgstagare inte kan koppla 
upp sig på exempelvis en läsplatta i ett dagrum. För att kunna möta framtida 
behov är det vård- och omsorgsnämndens uppfattning att, både ur ett 
verksamhetsperspektiv som ur ett omsorgstagarperspektiv, väsentligt viktigt 
att möjliggöra trådlös internetaccess. Ett enkelt exempel är att om 
verksamheten behöver uppdatera trygghetslarmsystem på ett särskilt boende 
så krävs trådlös internetaccess eftersom sådana system idag är digitala. 

Nedan beskrivs en uppskattad kostnadsbild. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har i ram budgetarbetet inför 2019 och framåt framfört 
behov av budgetökningar för satsningar på digitala lösningar och 
internetaccess. Det är viktigt att notera att accesspunkter har en uppskattad 
livslängd på ca 5 år och därefter behöver bytas. 

Utdrags bestyrkande 



~'fingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 

Vård- och omsorgsnämnclen 2018-06-21 

Ju,,,, .. ~ I ""'-

§ 80 fortsättning 

Internetaccess Kostnad 
Bara dagrum med uppkoppling för 8500 kr/accesspunkt och dagrum. 
verksamhet och boende Kostnad för kabeldragning 

tillkommer med ca 3000 kr per uttag. 
Totalt ca 11500 kr per dagrum. 
För att täcka alla dagmm på särskilt 
boende/gmppbostäder ca 350 000 kr. 

Alla utrymmen med uppkoppling Ca 200 - 400 tkr per boende inom 
för verksamhet äldreomsorgen ( accesspunkter och 

kabeldrag). Totalt för endast 
äldreomsorg ca 1,5 mkr. 

I enskildas lägenheter på särskilda boenden finns inte heller förberett för 
internetaccess, varken trådbunden eller trådlös, förutom på Örnen. Vård- och 
omsorgsnämndens uppfattning är att utbyggandet av fiber och internetaccess 
i enskildas hem ligger utanför Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
och den frågan bör handläggas av annan nämnd/styrelse. 

Ärendets beredning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har handlagt ärendet. 

Beslutsunderlag 
Motion Dm 2018/132 KS 730 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Dnr 2018/132 730 flll/11 
CenterPifotffi ntore1 

Centerpartiet i Tingsryds kommun 
MOTION till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

2018 -02- 0 6 

Inför Internet vid våra särskilda 

och gruppboenden 

Tingsr :rJs Kommun 

öoen 

Det är dags att kommunen ger våra boenden på servicehus och i 
gruppbostäder möjlighet till internetuppkoppling. Behovet är omfattande 
såväl från boende som besökande och anställda. 

Dels är tillgång till en stabil Internetuppkoppling en grundläggande 
infrastruktur som alla behöver tillgång till. Det innefattar boende på 
kommunala hem, och gäller såväl unga som äldre. Här ingår naturligtvis 
de unga och vuxna som bor i kommunens gruppbostäder. 

Dels är tillgången till en modern och flexibel Internetaccess ett nödvändigt 
arbetsverktyg för kommunens personal för snabb och ständig tillgång till 
telefoni, planeringsverktyg, journalföring med mera. 

Kostnaderna för denna investering har utretts tidigare för några år sedan. 
Med tiden kan möjligen kostnaderna förändrats, men framför allt har 
behovet blivit betydligt starkare, för att inte säga akut. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Centerpartiet att 
kommunfullmäktige beslutar 

- att våra särskilda boenden och gruppboenden får möjlighet till 
internet omgående. 

2018-02-05 
,/' ~ · (__ ~ 
Cecilia Cato 

Ann-Christin Johansso 

~ -a/7~ -
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Tingsryds alternativet 
c/o Björn Hvornum 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 
0763-480747 
tingsrydsalternativet@gmail.com 

2017-10-30 

Kommunfullmäktige Tingsryds kommun 

Motion angående översyn av likabehandlingsprincip av transport av avliden 

Kommunen har, vad vi erfar, endast möjlighet att kylförvara sju (7) avlidna i hela kommunen och detta 
medför att det för dem som avlider i hemmet kan uppstå orimligt höga kostnader då de måste 
transp011eras till antingen patologen i Växjö eller om där är fullt, till kylförvaring i Ljungby. 
Vi ser att det är en orimlighet att kommunen inte har beredskap för att ta emot och kylfö1vara 
kommunens invånare med en likvärdighetsprincip. 

I källaren på Tingsgården finns sedan tidigare fyra (4) kylplatser som använts när den anläggningen var 
äldreboende och även när det fanns barnomsorg i byggnaden. 
Enligt branchen skulle en utökning av nya kylar för förvaring i Örnen kosta ca 100.000-150.000kr för 
fyra platser. 
Branchen som hanterar begravningar har haft möte med VD för Stiftelsen 
kommunhus/Tingsryds bostäder och områdeschef för Ömen samt MAS (medicinskt ansvarig 
Sjuksköterska) angående denna fråga och där har man konstaterat att man inte vill förvara avlidna i 
Tingsgårdens kylrum i källaren. Denna fråga anser vi skall behandlas av politiken då det handlar om 
flera stora centrala frågor, miljötänk när avlidna skall transp011eras långa sträckor till andra kommuner, 
likabehanlingsperspektivet i kommunal verksamhet samt värdigheten i att behöva transportera avliden. 

Tingsrydsalternativet föreslår och motionerar därför om att man gör en översyn av transport och 
förvaring av avlidna där likabehanlingsperspektivet skall vara centralt, med utgångspunkt för 
kommunens ansvar kontra andra huvudmän (Landsting). Sker samordning mellan huvudmän? 
Att man ser över behovet av kylförvaring och reservkapacitet och att kostnader ses över och att dessa 
blir likställda. 
Vid sökning av information i detta ämne är uppgifterna knapphända på kommunens hemsida och vi ser 
även att det finns brister där man anger att det skall finnas två begravningsförättare men man anger 
bara en, därutöver anger man ett begravningsombud. Vi ser det därför även som angeläget att man 
förnyar den info1mation som ges på kommunens hemsida. https://tingsryd.se/service-
tj anster/begravning/ 

Mai1in Uleskog. 
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Motion om översyn av 
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transport av avliden 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 211 

Motion om översyn av likabehandlingsprincip av transport 
av avliden 
Dnr 2017/680 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är bifallen med hänsyn till vård
och omsorgsnämndens beslut 2018-06-21 § 81. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen avgav yttrande på inkommen motion 
Översyn likabehandlingsprincip av transp01t av avliden, VON§ 15/2018-
02-06, som inkom från Bjöm Hvomum (TIA), 2017-10-30 till 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet (KS 2018-
03-26 § 86) i vilken Vård- och omsorgsnämnden gavs i uppdrag att 
undersöka möjligheten att utöka antalet platser lokalt. 

Vård- och omsorgsnämndens yttrar i fömyat beslut VON 2018-06-21 § 81: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta lokala föreskrifter angående 
hantering av avlidna. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det i dessa föreskrifter ingår att 
avlidna i vår kommun hanteras på ett jämlikt sätt oavsett var dödsfall 
inträffar (undantaget behov av obduktion). 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen till oktober 2018 
tar fram en kostnadskalkyl för att eventuellt utöka kapaciteten på Ömen med 
upp till ytterligare fyra kylplatser. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att informationen på kommunens 
hemsida uppdateras. 

5. Mot bakgrund av Vård- och omsorgsnämndens beslut föreslås att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om översyn av likabehandlingsprincip av transp01t av 
avliden 

2. Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-06 § 15 
3. Kommunstyrelsen 2018-03-26 § 86 

I Utdrag,bestydiande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 211 fo1ts 

4. Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-21 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiga bifaller motionen med hänvisning Vård- och 
omsorgsnämnden 2018-06-21 § 81 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

I Otdrngsbestydumde 
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Dnr: 2017/680 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

101 

10(20) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-21 

Justerap I A__ 

§ 81 

Återremiss - Motion om översyn likabehandlingsprincip av 
transport av avliden 
Dm 2018/22 101 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta lokala föreskrifter angående 
hantering av avlidna. 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det i dessa föreskrifter ingår att 
avlidna i vår kommun hanteras på ett jämlikt sätt oavsett var dödsfall 
inträffar (undantaget behov av obduktion). 
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen till oktober 2018 
tar fram en kostnadskalkyl för att eventuellt utöka kapaciteten på Örnen med 
upp till ytterligare fyra kylplatser. 
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att infmmationen på kommunens 
hemsida uppdateras. 
5. Mot bakgrnnd av Vård- och omsorgsnämndens beslut föreslås att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen avgav yttrande på inkommen motion -
Översyn likabehandlingsprincip av transport av avliden, VON§ 15/2018-
02-06, som inkom från BjömHvomum (TIA), 2017-10-30 till 
kommunfullmäktige. 

Atenemiss från Kommunstyrelsen, KS § 86/2018-03-26, i vilken Vård- och 
omsorgsnämnden gavs i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet 
platser lokalt. 

Vid föregående sammanträde, VON§ 71/2018-05-22, beslutade Vård- och 
omsorgsnämnden att skicka motionen samt Vård- och omsorgsnämndens 
yttrande till KPR för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Yttrande chef Vård- och omsorgsförvaltningen, 2018-04-03 
Protokollsutdrag KPR § 22/2018-05-30 
Skrivelse från Centerpaitiet, 2018-06-21 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-21 

F01isättning § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Cato (C), Johan Karlson (C) och Ann-Christin Johansson (C) yrkar 
på: 

1. att förvaltningen får i uppdrag att upprätta lokala föreskrifter angående 
hantering av avlidna. 
2. att det i dessa föreskrifter ingår att avlidna i vår kommun hanteras på ett 
jämlikt sätt oavsett var dödsfall inträffar (undantaget behov av obduktion). 
3. att förvaltningen till oktober 2018 tar fram en kostnadskalkyl för att 
eventuellt utöka kapaciteten på Örnen med upp till ytterligare fyra 
kylplatser. 

Magnus Carlberg (S) yrkar på att VON beslutar att: 

1. notera att info1mationen uppdateras på kommunens hemsida 
2. mot bakgrund av Vård- och omsorgsnämndens beslut föreslås att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Chef Vård- och omsorgsförvaltningen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

I Utdmgsbostydrand, 

• 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 203 

Förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF 
Dnr 2015/640 045 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner förändring av borgensvillkor för Tingsryds 
AIF innebärande att amo1tering av lån med privata borgensmän får 
genomföras. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har i skrivelse (bilaga 1) inkommen till kommunen 2018-07-
19 framfört önskemål om förändring av borgensvillkor innebärande att 
amo1tering av lån med privata borgensmän ska kunna genomföras. Skälen 
för detta framgår i skrivelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 191 om kommunal borgen för 
Tingsryds AIF (bilaga 2). Borgen omfattade maximalt 2,5 mkr med en 
sjuårig amorteringstid och innebar bl a att kommunen tecknade borgen för 
samma belopp som föreningen erhöll borgen för från andra 
aktörer. I borgensvillkoren framgick vidare att samma eller likvärdiga 
borgensvillkor ska gälla för samtliga borgensmän och att eventuella 
extraam01teringar ska fördelas lika mellan borgensmännens 
åtaganden. 

Föreningen har under borgenstiden genomfört amorteringar enligt fastställd 
amorteringsplan samt lämnat ekonomiska redovisningar till kommunen i 
enlighet med borgensvillkoren. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Tingsryds AIF (bilaga 1) 
2. KF 2015-12-14 § 191 (bilaga 2) 
3. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-08-02 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-08-02 

Till kommunfullmäktige 

Dnr 2015/640 045 

Förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunfullmäktige godkänner förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF innebärande att 
amortering av lån med privata borgensmän får genomföras. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds AIF har i skrivelse (bilaga 1) inkommen till kommunen 2018-07-19 framfört önske
mål om förändring av borgensvillkor innebärande att amortering av lån med privata borgensmän 
ska kunna genomföras. Skälen för detta framgår i skrivelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 §191 om kommunal borgen för Tingsryds AIF (bi
laga 2). Borgen omfattade maximalt 2,5 mkr med en sjuårig amorteringstid och innebar bl a att 
kommunen tecknade borgen för samma belopp som föreningen erhöll borgen för från andra 
aktörer. I borgensvillkoren framgick vidare att samma eller likvärdiga borgensvillkor ska gälla 
för samtliga borgensmän och att eventuella extraamorteringar ska fördelas lika mellan borgens
männens åtaganden. 

Föreningen har under borgenstiden genomfört amorteringar enligt fastställd amorteringsplan 
samt lämnat ekonomiska redovisningar till kommunen i enlighet med borgensvillkoren. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tingsryds AIF (bilaga 1) 
KF 2015-12-14 § 191 (bilaga 2) 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tingsryds AIF 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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



BILAGA 1 

Skrivelse gällande ansökan om förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF 

Under våren genomförde Tingsryds AIF en bolagisering av elitverksamheten vilket innebär att vi har 

sålt över elitverksamheten med allt vad det innebär till ett nybildat aktiebolag, Tingsryds Hockey AB. 

Bolagiseringen var en nödvändighet för att kunna fortsätta med verksamheten på den nivå som vi 

bedriver idag. Det har varit en enorm uppslutning från både privatpersoner och företag i men även 

utanför bygden för att rädda "TAIF" vilket känns fantastiskt bra. Vi står nu väl rustade inför framtiden 

och vi i styrelsen i Tingsryds AIF är övertygade om att detta är enormt viktigt inte bara för klubben 

utan även för Tingsryd som kommun. Genom denna process som vi genomgått i samband med 

bolagiseringen blev det väldigt tydligt hur viktigt bygdens befolkning tycker att hockeyverksamheten 

är. 

Med de pengar som kom in har samtliga kortfristiga skulder betalts av, vi skulle även vilja amortera 

av hälften av våra långfristiga skulder för att minska vår skuldbörda och förbättra vårt kassaflöde. Vi 

vill amortera av hälften av våra lån för att kunna ha en likviditetsbuffert på minst 1 miljon kronor. 

Bakgrund: 

Tre st lån togs i januari 2016: 

Swedbank- 2 500 000 kr, kvarvarande skuld fn 1 636 902 kr, räntesats fn 1,88%. Kommunal borgen. 

Swedbank- 2 000 000 kr, kvarvarande skuld fn 1309 510 kr, räntesats fn 4,25%. Privat/ftg borgen. 

Privat lån - 500 000 kr, kvarvarande skuld fn 327 392 kr, räntesats fn 3,065%. 

Totalt - 5 000 000kr, kvarvarande skuld fn 3 273 804 kr. 

Då både privatpersoner och företagare som borgat köpt aktier för ansenliga summor så vill vi ge 

tillbaka genom att amortera av de lån som gör att deras borgensåtagande försvinner. Tingsryds 

Kommun hade ingen möjlighet att köpa aktier i Tingsryds Hockey AB vilket vi respekterar men vi 

hoppas därför Ni kan bidra med en förändring av villkoren för det kommunala borgensåtagande som 

finns. 

Vi har sedan januari 2016 följt villkoren gällande ekonomisk redovisning på bestämda datum, muntlig 

rapportering till kommunstyrelse samt att vi har säkerhetsställt det egna kapitalet (fn +3,6 mkr). 

Vi har alltid betalt amortering och ränta i tid och borgensåtagandet för Tingsryds Kommun är idag 

35% lägre till följd av gjorda amorteringar. 

Styrelsen i Tingsryds AIF och Tingsryds AIF Hockey AB ber kommunen om följande: 

Ge föreningen tillåtelse att amortera av de lån där borgensmän är privatpersoner och företag. 

Förbehållet i kommunens borgensåtagande säger att amorteringar ska fördelas lika mellan 

borgensmännens åtaganden. Men då samtliga privata borgensmän gick in med ansenliga summor 

även i bolagiseringen och gjorde den möjlig känns det inte mer än rätt att dessa borgensåtagande ska 

försvinna, detta blir möjligt om vi får Er tillåtelse att amortera bort dessa lån. 



BILAGA 1 

Men för att inte äventyra likviditeten som vi nu lyckats få ihop vill vi gärna att lånen som är kopplade 

med kommunal borgen får ligga kvar och amorteras enligt den plan som gjordes upp när lånen togs. 

Det är också en betydligt lägre räntekostnad på det lån som har kommunal borgen viket gör det mer 

ekonomiskt försvarbart att det är detta lån som bör ligga kvar. 

Med ovan sagt ber vi er om att ändra villkoren i borgensåtagandet så att det står oss fritt att 

amortera av övriga lån som står i denna skrivelse före det lån som har kommunal borgen. De 

villkorade medlemstillskott som efterställts innefattas inte i denna skrivelse utan där ska nuvarande 

villkor fortsätta att gälla. 

Med vänlig hälsning 

Johan Blomster 

Ordförande i Tingsryds AIF 
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Ansökan om borgen Tingsryds AIF ~ 
Dnr 2015/640 045 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds AIF borgen med de villkor som 
finns besla-ivna i bilagan "Villkor för kommunalt borgensåtagande för 
Tingsryds AIF, daterad 2015-12-03". 

2. Inga andra borgensåtaganden eller motsvarande från kommunen är 
aktuella under borgensperioden och sju år därefter. 

3. Föreningens styrelse skall 4 ggr per år till kommunen inlämna och 
redovisa ekonomisk uppföljning och årsprognos, varav de två gånger per 
år kommer till kommunstyrelsen för muntlig avrapportering. 

Reservationer 

Efter första omröstningen: 
Göran Mård (V), Jörgen Forsberg (V), Leon Jensen (SD), Roger Rydberg (SD) 
och Ma1tin Uleskog (TiA) reserverar sig till förmån för Göran Mårds (V) 
yrkande. 

Efter andra omröstningen: 
Anette Weidemnark (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Anna Johansson (C), Lem1art Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Britt-Louise 
Berndtsson (C), Johan Karlson (C), Mikael Andersson (C), Lars Nilsson (C) och 
Annelise Hed (MP) reserverar sig till förmån för Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds_AIF lämnade 2015-11-25 in en ansökan om borgen till Tingsryds 
kommun (med kompletteringar 2015-11-27). Kommunstyrelsen föreslog 
fullmäktige (2015-11-30, § 274) att avslå denna första ansökan. 

Tingsryds AIF kom 2015-12-08 in med en ny version av ansökan om borgen för 
-----1----- - - -----l~-ån-0m-2-$.00-000 ... k1:.och-1neclsj.u .. amru:tering=c<1°.....,1r~ - -----------
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Bcslutsunderlag 

K01mnunstyrelsens arbetsutskott§ 422, 2015-12-14 
Kommunstyrelsen § 290, 2015-12-14 
Ansökan om borgen Tingsryds AIF, inlämnad 2015-12-08 
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Villkor för kommunalt borgensåtagande för Tingsryds AIF, daterad 2015-12-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 

Magnus Carlberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag tillsatmnans med det 

tilläggsyrkande som Anna Johansson (C) lade fram i kommunstyrelsen: 

Föreningens styrelse skall 4 ggr per år till kommunen inlämna och redovisa 
ekonomisk uppföljning och årsprognos, varav de två gånger per år kommer till 
kommunstyrelsen för muntlig avrappo1tering. 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Martin Uleskog (TiA) och Leon 
Jensen (SD) avslag på ansökan om borgen från Tingsryds AIF. 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Marie-Louise Hilmersson (C) 
och Johan Karlson (C) bifall till villkoren i borgensansökan med tilläggen: 

1. Inga andra borgensåtaganden eller motsvarande från kommunen är 
aktuella under borgensperioden och två år därefter. 

2. Föreningens styrelse skall 4 ggr per år till kommunen inlämna och 
redovisa ekonomisk uppföljning och årsprognos, varav de två gånger per 
år kommer till kommunstyrelsen för muntlig avrapportering. 

Anette Weidenmark (KD) yrkar bifall till borgensansökan med tillägget: 

Inga andra borgensåtaganden eller motsvarande från kommunen är aktuella 
under borgensperioden. 

Besluts gång 

Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande mot Mikael Jeanssons (S) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mikael Jeansson (S) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Just~·e , 

/f#L ~ / 
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Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande. 

BILAGA 2 
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Med 32 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael Jeanssons 
(S) yrkande. I ledamot avstår. 

Ordförande ställer Mikael Jeanssons (S) yrkande mot Anna Johanssons (C) och 
Anette Weidenmarks (KD) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med Mikael Jeanssons (S) yrkande. Mikael Jeanssons (S) yrkande 
betraktas som huvudförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Anna Johanssons (C) yrkande mot Anette Weidenmarks (KD) 
yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att 
Anna Johanssons (C) yrkande är motförslag. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 20 ja-röster mot 13 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 5 ledamöter avstår. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anna 
Johanssons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutet sldckas till 
Tingsryds AIF 
Ekonomiavdelningen 

~ I kf. 'Yv I Otdcagsbesty,kande 
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-Tingsryds 
•kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2015-12-03 

Villkor för kommunalt borgensåtagande för Tingsryds AIF1l 

Kommunen tecknar kommunal borgen för belopp motsvarande den borgen som före
ningen erhåller från andra aktörer, dock max 2,5 mkr. I beräkning av belopp för borgen 
från andra aktörer får även inräknas till föreningen inbetalda "extra" bidrag/tillskott från 
medlemmar eller andra aktörer 2). 

Kommunal borgen gäller såsom för egen skuld, dock ej för räntor och andra lånekostna
der. Amorteringstiden får vara max sju år, vilket också innebär att borgensåtagandet är 
giltigt i sju år från och med borgenstecknandet. Amortering ska göras regelbundet och 
fördelas jämnt över hela borgensperioden. 

Samma eller likvärdiga borgensvillkor ska gälla för samtliga borgensmän. Eventuella 
extraammteringar från föreningen ska fördelas lika mellan borgensmännens åtaganden. 

Borgenslöftet är giltigt till och med 2016-01-31. 

Under borgensperioden gäller även följande villkor: 

Föreningen ska ta ansvar för sin ekonomi genom att prioritera ekonomin före spo1tsliga 
ambitioner samt säkerställa att ett positivt eget kapital kan uppvisas. 

Inga andra borgensåtaganden eller motsvarande från kommunen är aktuella under bor
gensperioden och sju år därefter. 

Betaldatum i befintliga avtal mellan föreningen och kommunen ska följas av båda par
ter. Det innebär att inga förskottsutbetalningar eller försenade inbetalningar ska före
komma. 

Villkorade medlemstillskott som efterställts och som ingår i föreningens egna kapital får 
ej återbetalas så länge lån med kommunal borgen inte är slutamorterat. 

Föreningen skall 4 ggr per år (15/3, 15/6, 15/9, 15/12) till kommunen inlämna och redo
visa ekonomisk uppföljning och årsprognos, varav två gånger per år även ska genomfö
ras muntlig avrapportering till kommunstyrelsen. Redovisningen den 15/6 ska innehålla 
årsredovisning, årsbudget och flerårsplan som har fastställts av föreningens årsmöte. I 
rapporteringen till kommunen ska föreningen beskriva hur villkoren för den kommunala 
borgen efterföljs. 

1> Villkoren gäller både llireningen och eventuellt framtida aktiebolag som ägs av föreningen. 
2l För dessa poster gäller att särskild redovisning ska göras och att inbetalningarna är gjorda från och med 2015-12-1S 
fram till dagen ilir borgensteoknandet. Redan planerade aktiviteter/inbetalningar ska ~i medräknas. 

1 ( 1) 

Tingsryds kommun besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
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Dnr: 2015/640 045 

Skrivelse gällande ansökan om förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF 

Under våren genomförde Tingsryds AIF en bolagisering av elitverksamheten vilket innebär att vi har 

sålt över elitverksamheten med allt vad det innebär till ett nybildat aktiebolag, Tingsryds Hockey AB. 

Bolagiseringen var en nödvändighet för att kunna fortsätta med verksamheten på den nivå som vi 

bedriver idag. Det har varit en enorm uppslutning från både privatpersoner och företag i men även 

utanför bygden för att rädda "TAIF" vilket känns fantastiskt bra. Vi står nu väl rustade inför framtiden 

och vi i styrelsen i Tingsryds AIF är övertygade om att detta är enormt viktigt inte bara för klubben 

utan även för Tingsryd som kommun. Genom denna process som vi genomgått i samband med 

bolagiseringen blev det väldigt tydligt hur viktigt bygdens befolkning tycker att hockeyverksamheten 

är. 

Med de pengar som kom in har samtliga kortfristiga skulder betalts av, vi skulle även vilja amortera 

av hälften av våra långfristiga skulder för att minska vår skuldbörda och förbättra vårt kassaflöde. Vi 

vill amortera av hälften av våra lån för att kunna ha en likviditetsbuffert på minst 1 miljon kronor. 

Bakgrund: 

Tre st lån togs i januari 2016: 

Swedbank- 2 500 000 kr, kvarvarande skuld fn 1 636 902 kr, räntesats fn 1,88%. Kommunal borgen. 

Swedbank- 2 000 000 kr, kvarvarande skuld fn 1309 510 kr, räntesats fn 4,25%. Privat/ftg borgen. 

Privat lån - 500 000 kr, kvarvarande skuld fn 327 392 kr, räntesats fn 3,065%. 

Totalt - 5 000 000kr, kvarvarande skuld fn 3 273 804 kr. 

Då både privatpersoner och företagare som borgat köpt aktier för ansenliga summor så vill vi ge 

tillbaka genom att amortera av de lån som gör att deras borgensåtagande försvinner. Tingsryds 

Kommun hade ingen möjlighet att köpa aktier i Tingsryds Hockey AB vilket vi respekterar men vi 

hoppas därför Ni kan bidra med en förändring av villkoren för det kommunala borgensåtagande som 

finns . 

Vi har sedan januari 2016 följt villkoren gällande ekonomisk redovisning på bestämda datum, muntlig 

rapportering till kommunstyrelse samt att vi har säkerhetsställt det egna kapitalet (fn +3,6 mkr). 

Vi har alltid betalt amortering och ränta i tid och borgensåtagandet för Tingsryds Kommun är idag 

35% lägre till följd av gjorda amorteringar. 

Styrelsen i Tingsryds AIF och Tingsryds AIF Hockey AB ber kommunen om följande: 

Ge föreningen tillåtelse att amortera av de lån där borgensmän är privatpersoner och företag. 

Förbehållet i kommunens borgensåtagande säger att amorteringar ska fördelas lika mellan 

borgensmännens åtaganden. Men då samtliga privata borgensmän gick in med ansenliga summor 

även i bolagiseringen och gjorde den möjlig känns det inte mer än rätt att dessa borgensåtagande ska 

försvinna, detta blir möjligt om vi får Er tillåtelse att amortera bort dessa lån. 



Men för att inte äventyra likviditeten som vi nu lyckats få ihop vill vi gärna att lånen som är kopplade 

med kommunal borgen får ligga kvar och amorteras enligt den plan som gjordes upp när lånen togs. 

Det är också en betydligt lägre räntekostnad på det lån som har kommunal borgen viket gör det mer 

ekonomiskt försvarbart att det är detta lån som bör ligga kvar. 

Med ovan sagt ber vi er om att ändra villkoren i borgensåtagandet så att det står oss fritt att 

amortera av övriga lån som står i denna skrivelse före det lån som har kommunal borgen. De 

villkorade medlemstillskott som efterställts innefattas inte i denna skrivelse utan där ska nuvarande 

villkor fortsätta att gälla . 

Med vänlig hälsning 

Johan Blomster 

Ordförande i Tingsryds AIF 
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