
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 
ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

Tid:  Tisdagen den 11 september 2018, kl. 08.30       

Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd   

Ärende Föredragande Anteckningar 
tjänsteman 

1. Mötets öppnande och upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Godkännande av upphandlingsunderlag gällande
underhåll av vägbelysning.

HÖ 

5. Bollhallen - Beslut om kommunalt förvärv DG 

6. Tillgänglighetsplan samt vård- och
underhållningsplan för objektet Korrö

7. Företagsfrukost 2018 - schema

8. Redovisning ärenden inom kommunstyrelsens
område som är äldre än sex månader

Fler handlingar 
senare 

9. Återrapportering av samt beslut om kurser och
konferenser

Jörgen Wijk 

10. Kommunledningsförvaltningen informerar

Tingsryd 2018-09-03

Mikael Jeansson 
Ordförande Kanslichef 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende 4.  
Godkännande av 
upphandlingsunderlag 
gällande underhåll av 
vägbelysning 



Dnr: 2018/1065 317



Ärende 5.  
Förvärv av bollhallen Tingsryds 
kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum 2018-09-11 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Till Kommunfullmäktige 

Bollhallen – Beslut om kommunalt förvärv 
Dnr 2017/376 971 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att 
1. Kommunen förvärvar Bollhallen enligt upprättade handlingar.

2. Förvärvet finansieras inom befintlig investeringsbudget 2018 genom anslag för
kommunfullmäktiges förfogande.

3. Kommunen övertar ägande och drift av Bollhallen från 2018-11-30.

4. Planeringen för Bollhallens framtid återrapporteras löpande till arbetsutskottet och
redovisas för kommunstyrelsen i april och oktober 2019.

Beskrivning av ärendet 
Bollhallens ekonomiska förening, som idag äger och driver Bollhallen, framförde till-
sammans med Tingsryd United år 2017 önskemål om att kommunen övertar ägande och 
drift då föreningarna har svårt att få ekonomin att gå ihop och att engagera tillräckliga 
ideella krafter för skötsel och underhåll.  

Mot denna bakgrund gav kommunstyrelsen i juni 2017 kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag ”att utreda förutsättningar och konsekvenser för ett kommunalt övertagande av 
Bollhallen”. Ärendet har löpande rapporterats till arbetsutskottet och inriktning har bli-
vit att kommunen föreslås förvärva byggnaden i syfte att ställa om hallen till idrottshall 
med sportgolv istället för konstgräs. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i 
juni, som då fattade ett inriktningsbeslut om att förvärva Bollhallen till bokfört värde 
under 2018 (KS § 167 2018-06-04). 

Bollhallen ekonomisk förening har vid årsmöte 2018-06-14 enhälligt ställt sig positiva 
till ett kommunalt övertagande. Enligt föreningens stadgar ska ytterligare ett årsmöte 
fastställa beslutet.  

Kultur- och fritidsutskottet har lämnat yttrande och ställt sig positiva till utredningens 
förslag vid sammanträde 2018-06-05 § 33. 

Övrigt 
Kommunen kommer att använda Bollhallen som matsal i förbindelse med ombyggnat-
ion av Dackeskolans kök läsåret 2018-2019. Föreningarna kan fortsätta nyttja bl a om-
klädningsrum. Under denna period kan fördjupad utredning avseende Bollhallens fram-
tida användning genomföras. Denna bör kopplas till övriga pågående utredningar avse-
ende behov och möjligheter för olika sport- och idrottsanläggningar, i syfte att uppnå 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
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optimal användning i förhållande till behov och ekonomiska möjligheter, både för 
kommunen och för föreningslivet. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningen i dialog med Bildningsförvaltning-
en. 

Beslutsunderlag 
KF 2004-10-28 § 90 Beslut om borgen och driftsbidrag 
KF 2005-12-15 § 131 Beslut om utökat borgensåtagande 
KS 2017-06-05 § 111 Uppdrag om utredning Bollhallen 
KS 2018-06-18 § 165 Utredning, beslut inriktning, uppdrag förbereda handlingar 
Upprättad köpehandling. 
Protokoll från Bollhallföreningens årsmöte 2018-06-04. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kultur- och fritidsutskottet 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Bollahllens ekonomiska föreningar/Tingsryd United 

Daniel Gustavsson 
Ekonomichef, tf kommunchef 
Kommuneldningsförvaltningen 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-18 

§ 165 

Utredning bollhallen - förslag till inriktningsbeslut 
Dm 2017/376 971 

Beslut 

6 (41) 

1. Kommunstyrelsen tar emot utredningsrapporten och anser därmed att 
utredningsuppdraget är slutfört. 
2. Kommunstyrelsen beslutar om en imiktning att kommunen under år 2018 
ska förvärva Bollhallen till bokfört värde. 
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda erforderliga 
beslut, avtal och köpehandlingar m.m. så att kommunfullmäktige senast i 
oktober månad 2018 kan ta ställning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Bollhallens ekonomiska föreningar, som idag äger respektive driver 
anläggningen, har tillsammans med Tingsryd United under 2017 framfört 
önskemål om att kommunen övertar ägande och drift av Bollhallen. 
Föreningarna har svårt att få ekonomin att gå ihop och att engagera 
tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konsekvensen är bristande underhåll 
och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Mot bakgrund av ovanstående gav kommunstyrelsen i juni 2017 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av ett eventuellt övertagande av Bollhallen" 
(KS 2017-06-05 § 111 ). I samband med löpande muntlig avrapportering till 
arbetsutskottet har imiktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen 
ska förvärva byggnaden i syfte att ställa om hallen till idrottshall med 
sportgolv istället för konstgräs. 

Utredningsrapport redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Bollhallsföreningen har haft årsmöte där föreningens styrelse enhälligt 
ställer sig bakom kommunens förslag enligt ovan. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Dialog och 
förankring har skett med Bildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsutskottet 
bereds tillfälle att yttra sig i ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-05. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning avseende Bollhallens framtid - steg 1 (bilaga) 
2. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-05-28 
3. Kommunstyrelsen 2017-06-05 § 111 

I Otdrngsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-18 

§ 165 forts . 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 167 
5. Protokoll från Bollhallsföreningens årsmöte, 2018-06-14 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsutskottet 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Bollhallens ekonomiska föreningar/ Tingsryd United 

I Dtdragsbestyrlrande 

7 (41) 













Ärende 6.  
Tillgänglighetsplan samt vård- 
och underhållningsplan för 
objektet Korrö 



Dnr: 2018/1077 253

















Ärende 7.  
Företagsfrukost 2018 - schema 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 15 

Företagarfrukost 2018 
Dnr 2017/843 141 

Beslut 

24 (54) 

Kommunstyrelsen beslutar att följande ledamöter representerar 
kommunstyrelsen på Vi företagares frukost/lunchmöten under 2018 med 
kommunalt arvode (ordinarie ledamöter, ingen ersättare). 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ord i kommunstyrelsen samt 
ordförande i plan- och näringslivsutskottet ska vara permanenta: 

Övriga ledamöter medverkar enligt nedan: 

Datum Namn Namn Namn 
2018-01-24 Barbro Patrik A Gunnar 
2018-03-14 Tomas Lennart Göran 
2018-05-30 Patrik A P.S Leon 
2018-08-29 Barbro Cecilia Göran 
2018-10-24 Tomas Lennart Gunnar 
2018-12-05 Patrik S Cecilia Leon 

Sammanfattning 

Det är av vikt att kommunstyrelsens representanter genomför 
medborgardialog med kommunens företagare och det kan ske vid bl.a. 
företagsfrukostar/luncher. Att i dialog med företagen utveckla kommunen 
mot kommunens vision och kommunens mål. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Andersson (M) yrkar att ordförande plan- näringslivsutskott 
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är 
permanenta deltagare vid företagarfrukostarna samt på de ändringar som är 
inlagda i ovanstående tabell. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik Anderssons (M) 
yrkande. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 15 forts. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Kommunchefen 

I Otdragsbestyrkande 

25 (54) 
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