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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 95 

Allmänhetens frågestund 
Dnr 2018/143 101 
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Sven-Olof Karl borg ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
Han konstaterar att tillförordnad VA-chef ordnade vattentappningsställen 
under den torra sommaren. Är kommunen lika bra på andra krisfrågor då 
samhället behöver gripa in? 

Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen 
har en krisberedskap som omfattar strategier, övningar och samverkan 
gällande olika tänkbara scenarier. 

Tobias Holmqvist ställer en fråga till bildningsnämnden om varför nämnden 
gett avslag på ansökan om skolskjuts. Han menar att friskolan i Rävemåla 
nu får ta av sina resurser som skulle gå till skolverksamhet för att låta 
bekosta skolskjuts. 

Åke Gummesson (S), bildningsnämndens 2:e vice ordförande, svarar att 
saken ska utredas. Överklagandena är föremål för rättslig behandling i 
förvaltningsrätten och nämnden avvaktar den prövningen. 

Magnus Carlberg (S) svarar att om kommunen skulle bekosta dessa resor till 
friskoleelever i kommunen, skulle även detta leda till mindre resurser för 
själva skolarbetet. Detta är ingen enkel fråga vare sig för kommunen eller 
föräldrar till elever i friskolan. 

Christer Thunell ställer en fråga: hur efterlevs likabehandlingsplanen i 
skolan? 

Mikael Jeansson (S), svarar att han utgår från att både tjänstemän och 
politiker i bildningsnämnden har efterlevt likabehandlingsplanen. 

Ann-Louise Viking ställer en fråga till Mikael Jeansson (S). Hon uppger att 
det finns en oro i Ryd med bland annat dåligt upplysta lekplatser, att någon 
skjutit med paintball i samhället samt att man helt nyligen funnit mänsklig 
avföring vid <lönen till vårdcentralen. Vilka åtgärder har vidtagits i Ryd 
sedan trygghetsvandring 2016? 

Mikael Jeansson (S) nämner att en belysningsstrategi skulle tas fram, men 
att man inte lyckats med det, bland annat beroende på bristande personella 
resurser. Skolan har gjort infmmationsinsatser till föräldrar gällande 
trafiksäkerhet. 

I Otdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (50) 

2018-09-03 

§ 95 forts . 

Camilla Nielsen uppger att hon dokumenterat slängda sopor i Ryd, intill 
Migrationsverkets boende. Barn leker nära platsen och det medför risker. 
Vad gör kommunen åt detta? 

Mikael Jeansson (S) svarar att kommunen kommer att föra en diskussion 
med Migrationsverket om saken. Ett gemensamt renhållningsbolag kommer 
att bildas för en bättre insamling av sopor. Kontinuerliga 
informationsinsatser krävs framöver. 

Camilla Nielsen frågar om kommunen har koll på hur många som bor i vaije 
lägenhet? Det är många barn i husen och huset ligger nära vägen. 

Magnus Carlberg (S) svarar att kommunen kommer att föra dialog med 
Migrationsverket. Vi vill sprida boende bättre över kommunen för att 
förbättra integrationen. 

Tobias Holmqvist läser högt ur skollagen kap 10 § 40, där det står att 
kommunen ska ordna skolskjuts på lika villkor för skola oavsett huvudman 
om det inte innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Känner ni 
till skollagen? 

Kommunfullmäktiges ordförande Barbro Svensson svarar att ledamöterna i 
bildningsnämnden kan skollagen. 

Anette Weidenmark (KD) svarar att det finns ekonomiska och 
organisatoriska svårigheter i dessa fall. 

När det gäller skolpengen läggs alla kostnader ihop. Läromedel, personal, 
skolmat och hyra för lokaler. Rektorn måste använda sin skolpeng för att 
betala hyra. I Rävemåla fick man köpa lokalen för 1 kr. Det finns extra 
pengar eftersom friskolan inte har några skulder på lokalerna. Dessa kan 
användas till skolskjutsen. 

Justerare 

-~ 
I rt: I dJf I Otdragsbeswkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 96 

Revisorerna har ordet 
Dnr 2018/186 007 

Inga revisorer närvarande. Ärendet utgår. 

I cV I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 97 

Förslag till översiktsplan för Tingsryds kommun 
Dm 2016/78 212 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

5 (50) 

Kommunstyrelsen beslöt 2013-04-15 § 72 att ta fram en ny översiktsplan 
som ska vara vägledande i beslut om plan- och bygglovsärenden. Planen 
skickades ut på granskning 23 april - 25 juni 2018 för att få in synpunkter 
från berörda myndigheter, allmänheten med flera. Kommunen har tagit 
ställning till inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande, och 
översiktsplanen har utvecklats och omarbetats. Kommunstyrelsen 
godkänner upprättat förslag till översiktsplan och överlämnar planen till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I planen ska kommunerna 
ta ställning till dagens och framtida mark- och vattenanvändning. 
Kommunerna ska även redovisa hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas eller bevaras samt hur de ska tillgodose riksintressen och gällande 
miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara 
vägledande i kommunala beslut gällande exempelvis plan- och 
bygglovsärenden. Planen ska även vara vägledande för statliga myndigheter 
i fråga om tillståndsprövningar och skyddsförordningar. Krävs en sådan 
strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken, ska kommunen 
redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller kraven. 
Tingsryds kommuns gällande översiktsplan antogs år 2007. I april 2013 
beslutade kommunstyrelsen att ta fram en ny plan. Förslag till ny 
översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var i enlighet 
med 3 kap 9 § PBL (2010:900) ute på samråd under våren 2016 för att få in 
synpunkter från berörda myndigheter, företag och allmänheten med flera. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen tog hänsyn till inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse och gjorde ändringar i förslag till ny översiktsplan. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 i enligt med 3 kap 12 § PBL 
(2010:900) att den nya översiktsplanen skulle skickas ut på granskning 
mellan den 23 april - 25 juni 2018. 

I Dtdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 97 forts . 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har nu tagit ställning till inkomna 
yttranden under granskningsperioden. Olika intressen har vägts mot 
varandra och förslag till ny översiktsplan har utvecklats och 
omarbetats. 
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Kommunstyrelsen godkänner översiktsplanen och i enlighet med 3 
kap 19-22 § PBL (2010:900) skickar kommunstyrelsen vidare planen 
till Kommunfullmäktige för antagande. 

Om planen antas i Kommunfullmäktige vinner planen laga kraft tre 
veckor efter beslutet annonserats på kommunens hemsida, ifall inget 
överklagande inkommer i enlighet med 3 kap 1 § PBL (2010:900). 

Under sammanträdet föredrar miljö- och byggnadschef Camilla 
Nonman och planarkitekt Johanna Lindqvist ärendet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen i samråd 
med utvecklingsavdelningen, tekniska avdelningen och den politiska 
styrgruppen för översiktsplanen. Ärendet har diskuterats i olika forum, 
bland annat på planstrategiska rådet, under en workshop med 
utvecklingsavdelningen samt under ett avdelningsöverskridande 
planmöte. Myndigheter, företag och allmänheten med flera har även 
varit delaktiga och lämnat in synpunkter och yttranden i samband med 
att planen var på samråd och granskning. 

Besluts underlag 

I. Kommunstyrelsen § 72, 2013-04-15. Beslut ny översiktsplan 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 25, 2016-02-01. 
3. Samråds beslut Tingsryds kommuns översiktsplan 
4. Samrådshandling, Översiktsplan 2016 
5. Samrådsredogörelse 
6. Kommunstyrelsen§ 17, 2018-03-13 . Beslut gällande 

granskning 
7. Granskningshandling, Översiktsplan 2030 
8. Granskningsutlåtande 
9. Antagandehandling, Översiktsplan 2030 
10. Miljökonsekvensbeskrivning 
11. Plan- och näringslivsutskottet 2018-08-14 § 40 
12. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

I fl I Otdragsbesty,kande 
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§ 97 fo1is. 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

7 (50) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) 
yrkande 

Beslutet skickas till 
Registrator miljö-och byggnadsförvaltningen 
De båda planarkitekterna 

I cAf' I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 98 

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för 
bostadsbyggande för Tingsryds kommun 
Dnr2017/Dnr2018/421 270 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer bostadsförsörjningsprogram med 
riktlinjer för bostadsbyggande för Tingsryds kommun enligt 
protokollsbilaga. 
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2. Bostadsförsöijningsprogrammet skall revideras under nästa mandatperiod 
(2019-2022) och då skall tas hänsyn till de synpunkter som har kommit från 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att 
vaije kommun ska planera bostadsförsöijningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt planera för 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsöijningen ska enligt 
lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och 
minst innehålla: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostads beståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsö1jningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostads behovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningar. 
Möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande 
Regeringen har infö1i ett statsbidrag till kommuner för att öka 
bostadsbyggandet. Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 
1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets medel, 
totalt 1,3 miljarder kronor, fattas under slutet av november månad och 
statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018. Storleken 
på eventuellt erhållet statsbidrag står i proportion till antalet startbesked för 
byggnation av nya bostäder under aktuellt år. Det totala statsbidraget är 
uppdelat i två potter, pott A och pott B. Pott A utgör 60 procent av den 
totala stödsumman (780 miljoner kronor av 1,3 miljarder kronor för 2018). 

I U tdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (50) 

2018-09-03 

§ 98 fo1is . 

Potten fördelas mellan de bostäder som motsvarar ett behov av bostäder hos 
nyanlända i kommunen, som fått uppehållstillstånd mellan juni föregående 
år och juli innevarande år och som fanns folkbokförda i kommunen den 
31 juli. Pott B utgör 40 procent av stödsumman ( 520 miljoner kronor av 1,3 
miljarder kronor för 2018). Denna pott fördelas mellan de bostäder som 
byggs utöver behovet hos de nyanlända det vill säga de bostäder som inte 
får stöd från pott A. En kommun kan få stöd från både pott A och pott B 
samtidigt. 

Följande villkor gäller för möjligheten att söka statsbidraget 

• 

• 

• 

• 

Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett staiibesked 
som möjliggör byggande av minst en bostad. 
Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en 
folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under året. 
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod 
har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod 
har antagit en ny översiktsplan eller gj01i en översyn av planens 
aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Ett nödvändigt villkor för att Tingsryds kommun skall ha möjlighet att söka 
det här statsbidraget är således att kommunfullmäktige senast i september 
fastställer översiktsplanen samt bostadsförsörjningsprogrammet med 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Ärendets beredning 

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram, med riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, har arbetats fram av Yngve Rehnström, utredare inom 
kommunledningsförvaltningen. Underlag och synpunkter har hämtats in 
från berörda tjänstemän och från styrelsen för Vi företagare och information 
och diskussion har även genomförts i centrala chefsgruppen 
2018-02-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-09 § 127 att skicka 
förslaget för yttrande till Länsstyrelsen och Region Kronoberg med sista 
svarsdag 2018-05-31. Synpunkter på förslaget har kommit från 
Länsstyrelsen medan Region Kronoberg valde att inte lämna några 
synpunkter. 

Länsstyrelsens synpunkter redovisas i bilaga och innebär, om de ska arbetas 
in i programmet, ett relativt omfattande arbete. Mot bakgrund av den snäva 
tidsplanen för ansökan av byggbonus samt att programmet bör fastställas 
under innevarande mandatperiod föreslås att arbete med länsstyrelsens 

I U tdragsbestyrkande 
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2018-09-03 
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synpunkter istället sker i nästa revidering av programmet, vilken ska göras 
under nästa mandatperiod. · 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till bostadsförsörjningsprogram, med riktlinjer för 
bostadsbyggande, för Tingsryds kommun, Yngve Rehnström 2018-
02-16. 

2. Yttrande från Länsstyrelsen, 2018-05-30. 
3. Sammanställning av synpunkter från länsstyrelsen på brister i 

programmet. 
4. Skrivelse från ekonomichefen och utredare 2018-07-02 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 193 
6. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 194 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
Tingsryds bostäder 
Kommunchef 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Justerare 

I @ I ek I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 99 

Strategiskt inriktningsbeslut för nya arena 
Dnr 2018/472 828 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet, så att det nya 
kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet. 

Reservation 
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Mikael Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M), Gunilla Lundström (S), Gunilla 
Svensson (S), Tommy Fransson (M), Gunnar Fransson (S), Birgitta 
Söderlind-Hörberg, Åke Gummesson (S), Magnus Carlberg (S), Åke 
Nyberg (M), Johan Johansson (S), Marie Fransson (M), Ingrid Johansson 
(S), Per-Axel Persson (M), Tomas Blomster (S), Jan P Olsen (S), Willy 
Karlsson (M), Jan-Åke Cesar (S), Håkan Karlsson (S), Inge Strandberg (M) 
och Barbro Svensson reserverar sig till förmån för Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål 
om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt 
föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att 
föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrnnd av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
beslutsunderlag som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till 
strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrelsen 
beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en 
referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 
verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt 
två månader (maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla 
frågor som finns i ärendet, utan istället att belysa viktiga frågeställningar 
och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som ett 
beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om imiktningsbeslut. 

Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 
frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i 
processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 
ärendet. I~ I Otdmgsbestyrkande 
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Avsikten med ett imiktningsbeslut i fullmäktige är att den politiska 
viljeimiktningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade 
utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta gäller resurser för 
kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 
förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett imiktningsbeslut 
om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag 
till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-07-18 
2. Översiktligt beslutsunderlag ny arena samt bilagor 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 194 
4. Yrkande från Centerpartiets 2018-08-20 
5. Yrkande från Nya Moderaterna 
6. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 195 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Leon Jensen (-) och Björn 
Hvomum (TiA) att ärendet återremitteras, så att det nya kommunfullmäktige 
kan ta ställning till ärendet. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S), 
Magnus Carlberg (S), Tomas Blomster (S), Johan Johansson (S), Håkan 
Karlsson (S), Marie Fransson (M), Gunilla Lundström (S) och Gunilla 
Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens beslut samt ett tillägg till 
delbeslut 2. 

"Utredningen ska även belysa kostnaden för en upprustning av den 
nuvarande Dackehallen för att motsvara de uppställda kraven på en modem 
anläggning. Detta för att kunna göra en konekt jämförelse mellan de två 
alternativen ombyggnad eller nybyggnad." 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Johan Karlson (C), Anette 
Weidenmark (KD), Eva Hagelberg (C) och Lennart Fohlin (C) enligt 
följande: 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att upphandla extern 
konsult som genomför den beskrivna genomlysning som beskrivs i 
text i Centerpartiets yrkande från 2018-08-20. 

2. Kostnad för upphandling av extern konsult tas från KSAU' s 
utvecklingspott. 

Justerare IW JcAf{ 
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3. Ärendet kommer tidigast till kommunfullmäktige när de nya 
fö1troendevalda är valda. 

13 (50) 

Anette Weidenmark (KD), lägger till ett yrkande till ovanstående yrkande: 

Att kommunen omgående för samtal, inte bara med T AIF, utan även med 
konståkningsklubben, tennissällskapet och kägelklubben och att dessa 
föreningar tar ställning till om de alls är intresserade och hur stor 
hyreshöjning dessa föreningar tillsammans kan klara av. 

Mikael Jeansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena om återremiss mot yrkandet att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs: 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till yrkandet att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för bifall till yrkandena att ärendet ska åte1Temitteras. 

Med 15 nej-röster mot 21 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska återremitteras enligt kommunallagens bestämmelser om 
minoritetsåterremiss. 

Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande om återremiss mot Anna 
Johanssons ( c) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Anna Johanssons (C) yrkande om åte1Temiss. 
Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande om återremiss. 
Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande om återremiss. 

Med 25 nej-röster mot 11 ja-röster bifaller kommunfullmäktige Göran 
Mårds (V) yrkande om återremiss. 

Anette Weidenmarks (KD) tilläggsyrkande faller däimed. 

I Otdragsbestydiande 
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Val av interimsdirektion för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
Dnr 2018/749 170 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige beslutar att valda ledamöter i nuvarande direktion 
representerar Tingsryds kommun i interimsdirektion för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg under 
ombildande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 § 164 om en avsiktsförklaring att 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg drivs vidare med 
Lessebo kommun och Tingsryds kommun som medlemskommuner från och 
med 1 januari 2019. Beslutet fattades mot bakgrund av att Uppvidinge 
kommun beslutat om utträde ur kommunalförbundet. 

Utredningar om driften av förbundet med två kommuner pågår och det 
kommer att krävas en del beslut i förbundet under hösten utifrån nya 
förutsättningar som inte kan tas av nuvarande direktionen, eftersom den 
även innefattar Uppvidinge kommun. 

Föreslås att Tingsryds representanter i den nuvarande direktionen även utgör 
Tingsryds representanter i den interimsdirektion som ska arbeta med 
ombildningen av förbundet. Lessebo kommun har fattat ett motsvarande 
beslut. 

Valda ledamöter för Tingsryds kommun i den nuvarande direktionen är: 

Ordinarie: Mikael Jeansson, Marie-Louise Hilmersson, Birgitta Söderlind
Hörberg 
Ersättare: Barbro Svensson, Björn Elmqvist, Per-Axel Persson 

Besluts underlag 

1. Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 164 A vsiktsförklaring 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (bilaga 1) 

2. Skrivelse från tf kommunchef Daniel Gustafsson, 2018-08-15 
3. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 197 

Justerarer I 'W I J}#/ I Otdra~beswkande 
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Beslutet skickas till 
Lessebo kommun 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 101 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamhet 
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överfö1myndarnämnden östra 
kronoberg. 
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande överfö1myndarnämnden 
östra kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

För att klara kompetensförsötjning, 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 inriktningsbeslut 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. 

Besluts underlag 

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 
4. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 207 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-20 § 198 

Justerare I ~ I /#( I Otdragsbeswkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Lundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

18 (50) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Gunilla Lundströms (S) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 

I Otdragsbestyrkande 
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Motion om mötesplats/träffpunkt i Urshult 
Dm 2018/116 819 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Arbete- och 
lärandeutskottets beslut 2018-05-14 § 115. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet i Tingsryd 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. 

Arbete och lärandeutskottet har avgett följande ytttrande i beslut AoLu 
2018-05-14 § 115: 

Yttrande 

Arbete- och lärandeutskottet 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 stort 
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 orter i 
kommunen, Konga, Ryd och Tingsryd, utifrån underlag i form av antalet 
nyanlända på orterna. 

I Otdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

1. Motion gällande mötesplats/träffpunkt i Urshult 2018-01-31 
2. Tjänsteskrivelse, avdelningschef arbete och lärande, 2018-04-30 
3. Protokoll från Arbete- och lärandeutskottet 2018-05-14 § 115. 
4. Protokoll Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 200 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Arbete- och lärandeutskottet 

I A I Otdragsbestyrkande 
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Motion om mer rörelse i skolan 
Dm 2018/275 812 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

21 (50) 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion, i vilken 
de yrkar på att man ska staita 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 svai· 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 utformningen 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 sammanträdesprotokoll 2018-04-24 § 40, 

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

2018-03-14. 

I Utdragsbestyrkande 
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4. Protokoll Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 201 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Forsberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

22 (50) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Jörgen Forsbergs (V) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Bildningsnärnnden 
Motionären 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 104 

Motion angående praktikplatser för kommunens nyanlända 
Dm 2018/ 55 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till 
att arbete pågår. 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

I dag samordnas inte de kommunala praktikplatserna. Det finns ingen klar 
väg in i kommunen för de som vill ha praktik eller för de som har en 
praktikplats att erbjuda. Det finns heller inget system för handledning och 
introduktion av praktikanter. Detta leder till svårigheter vad gäller ansvar, 
uppföljning, stöttning och samverkan med utomstående aktörer. Klart behov 
finns av en tydlig praktiksamordning. 
Idag finns behov av praktikplatser från flera olika avdelningar. 
Avdelningen för arbete-lärande har i uppdraget "hitta kreativa lösningar för 
att utveckla kommunens arbete kring sysselsättning" genomfö1t flera 
studiebesök och där framkommer det att många kommuner arbetar med en 
gemensam praktiksamordning. De projekt som Tingsryds kommun arbetar 
med just nu är följande: 

Etablering samverkan Kronoberg 
Tingsryds kommun samverkar i ett länsgemensamt ESF-projekt som heter 
Etableringssamverkan Kronoberg. Syftet med projektet är att andelen som 
lämnar etableringen till arbetet eller utbildning skall öka. Ytterligare ett 
syfte är att skapa fungerande samverkansstrukturer mellan kommunen och 
Arbetsfö1medlingen. Projektet har särskilt betonat vikten av att lyfta 

I Utdragsbestyrlrande 
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kvinnornas väg till arbete eller studier. Projektet har varit igång under ett år 
och antalet inskrivna i projektet från Tingsryd är idag 31 st. Koordinatorn 
från ESK samarbete med kommunens ansvarige för 
integration/arbetsmarknad och Arbetsfö1medlingen. Väldigt tidigt i projektet 
framkom att behovet av praktikplatser är stort och här finns ett behov av att 
förbättra arbetet genom att samordna praktikplatser och uppföljning inom 
kommunens avdelningar. 

Perfect Match 
Kommunen samverkar i ytterligare ett projekt där ABF är projektägare, 
Perfect Match. 
Målgruppen är nyanlända kvinnor och män inom etableringsfasen. Det kan 
även vara de som fått uppehållstillstånd, men ännu inte blivit 
kommunplacerade eller personer som just lämnat etableringsfasen. 
Enligt statistik finns det en större procent män än kvinnor samtidigt som att 
det är en lägre grad kvinnor som får ta del av insatser samt att det tar längre 
tid för kvinnors etablering. Vi ska särskilt beakta om vi hittar metoder som 
underlättar kvinnors etablering. 
Projektets syfte är att hitta en bra modell för hur folkbildningen (ABF), 
Arbetsfö1medlingen, lokala LO-förbund och arbetsgivare inom de branscher 
de verkar tillsammans och andra lokala aktörer tillsammans kan underlätta 
etableringen - matchning till rätt arbete för nyanlända. 

Både Perfect Match och Etableringssamverkan Kronoberg arbetar mot 
samma mål - att stärka den enskilda individen att snabbare komma till 
arbete, sysselsättningen eller studier. Gemensamt för båda projekten är 
integration/arbetsmarknad och Arbetsfö1medlingen. Väldigt tidigt i projektet 
framkom att behovet av praktikplatser är stort och här finns ett behov av att 
förbättra arbetet genom att samordna praktikplatser och uppföljning inom 
kommunens avdelningar. 

Arbete- och lärandeutskottets ordförande Magnus Carlberg (S) uppger vid 
dagens sammanträde att kommunen idag har anställt en praktiksamordnare. 

Ärendets beredning 

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

Beslutsunderlag 

1. Arbete- och Lärandeutskottet 2018-05-14 § 116 
2. Tjänsteskrivelse, Arbetsmarknadssamordnare och chef arbete och 

lärande, 
3. Motion angående praktikplatser för kommunens nyanlända 
4. Protokoll Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 176 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar med instämmande av Eva Hagelberg (C) och 
Magnus Carl berg (S) att motionen bifalls med anledning av att Tingsryds 
kommun utsett en praktiksamordnare. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Anderssons (C) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Arbete- och lärandeutskottet 
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§ 105 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i syfte att 
förvaltningen/nämnden fö1tydligar var i handlingarna (leasingavtal, 
försäkringsvillkor, paragraf i konkun-enslagstiftningen) som det framgår att 
det inte skulle vara möjligt attgenomföra motionens syfte, samt att 
möjligheten inte skall gälla privata verksamheter som motionen anger. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, VON 2018-04-24 § 61 

Vård- och omsorgsnämnden har, mot bakgrund av konkurrenslagstiftning 
och försäkringsvillkor, inte möjlighet att använda leasade bilar för annat än 
det avtalade syftet. 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 

Inom omsorg funk:tionsnedsättning uppstår ibland behov av att göra 
spontana utflykter tillsammans med omsorgstagare. Vid Socialnämndens 
sammanträde 2016-06-23 togs inf01mation emot kring vad det finns för 
förutsättningar för verksamheten att använda kommunens leasade fordon för 
spontana fritidsresor med omsorgstagare inom omsorg funk:tionsnedsättning. 
Ur bland annat ett konkurrenslagstiftningsperspektiv och ett 
försäkringsperspektiv avråder juridiken från att använda leasade fordon för 
annat än det avtalade syftet. Se protokoll socialnämnden Dnr 2016/231 SN 
740. 

Besluts underlag 

1. Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-24 § 61 
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. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 § 157 
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 144 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Hvornum (TiA) yrkar med instämmande av Eva Hagelberg (C) 
åteITemiss med syfte att förvaltningen/nämnden förtydligar var i 
handlingarna (leasingavtal, försäkringsvillkor, paragraf i 
konkurrenslagstiftningen) som det framgår att det inte skulle vara möjligt att 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (50) 

2018-09-03 

§ 105 f01is. 

genomföra motionens syfte, samt att möjligheten inte skall gälla privata 
verksamheter som motionen anger. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Hvomums (TiA) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

I ,,;l:i{f I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (50) 

2018-09-03 

§ 106 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Vård- och omsorgsnärnndens yttrar i förnyat beslut VON 2018-06-21 § 81: 

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

2. Vård- och omsorgsnärnnden 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 omsorgsnärnnden 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 omsorgsnärnnden beslutar att informationen på kommunens 
hemsida uppdateras. 

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

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (50) 

2018-09-03 

§ 106 fo1ts. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om översyn av likabehandlingsprincip av transpo1t av 
avliden 

2. Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-06 § 15 
3. Kommunstyrelsen 2018-03-26 § 86 
4. Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-21 § 81 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 211 
6. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 202 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Hvornum (TiA) yrkar med instämmande av Johan Karlson (C) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Hvornums (TiA) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 107 

Förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF 
Dm 2015/640 045 

Kommunfullmäktiges beslut 

30 (50) 

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 önskemål 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 (bilaga 2). Borgen omfattade maximalt 2,5 rnkr 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 borgensmännens 
åtaganden. 

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

Besluts underlag 

1. Skrivelse från Tingsryds AIF (bilaga 1) 
2. KF 2015-12-14 § 191 (bilaga 2) 
3. Skrivelse från ekonomichefen, 2018-08-02 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 203 
5. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 203 

Beslutet skickas till 
Tingsryds AIF 
Ekonomiavdelningen 

·1 Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 108 

Angående måltider i Linneryd 
Dnr 2017/697 247, Dnr 2018/976 460 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök. 

2. Måltidsverksamheten får i uppdrag att teckna ett avtal med 
Tingsryds bostäder om hyra av kök på Lindegården. 

3. Finansiering görs genom höjning av måltidspriset. 

4. Beslutet kan verkställas inom en månad efter taget beslut. 

31 (50) 

5. En verksamhetsförändring som rapporteras i ordinarie rapportarbete som 
månadsrappo1ter, delårsrappmter och bokslut. 

6. Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget om öppnande av 
tillagningskök vid Lindegården är besvarat med hänvisning till 
ovanstående beslut. 

7. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag till att 
möjliggöra servering till allmänheten. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Tingsryds kommun har 2017-10-27 gjort en skrivelse 
med beslutsförslagen: 

1. Linnerydsskolans kök skall ej ställas om till tillagningskök 
2. Inriktningen skall vara kostverksamheten hyr köket på 

Lindegården av Tingsrydsbostäder AB 
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att servera 

mat till allmänheten i anslutning till köket på Lindegården. 

Utifrån detta görs nedan en jämförelse mellan att laga vaim mat på Örnen, 
dagsläget, alternativt på Lindegården för att förse skola och förskola i 
Linneryd med vaima måltider. Måltider till hemtjänsten levereras ifrån 
Älmegården. 

Bemanning på skolan/förskolan är 1,65 tjänst, vilket blir oförändrat oavsett 
tillagningskök. Bemanningen som behövs på Lindegården är 0,75 tjänst. 
Idag finns en utökning på Örnen med 0,25%. Tillverkas maten på 
Lindegården utgår personalökningen från ett nolläge vilket innebär att 
personalbehovet blir 

I Otdragsbestyd<ande 
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~kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 108 forts. 

stö1Te än på Örnen. På Örnen är det en ökning i den befintliga 
verksamheten. Kostnadsökningen för 0,5 tjänst blir 206 tkr. 

32 (50) 

Vid en flytt av tillagning från Örnen till Lindegården minskar följaktligen 
volymen på köket i Örnen. Minskningen är ca 35 %. 

Nu sker transpmter från Örnen till en kostnad av 232 tkr/år. I förslaget 
kommer det att ske en transpmt mellan Lindegården och skolan till en 
kostnad av 101 tkr/år. Minskade kostnader med 131 tkr. 

Köket på Lindegården kommer att hyras av Tingsrydsbostäder som angett 
en hyra på 423 tkr. 

Sammanställt blir det en kostnadsökning 498 tkr, enligt följande 206-
131 +423=498, dvs ökad personalkostnad- minskad transportkostnad + 
tillkommande lokalkostnad. 

Investering i Linnerydskolan är planerad med 2 450 000 kr, denna 
investering ligger kvar oavsett modell för måltidsförsörjning. Några mindre 
investeringar behövs även till Lindegårdens kök vid flytt av tillverkningen. 

Möjligheten att servera mat till allmänheten innebär följande. Om externa 
gäster erbjuds lunch måndag till fredag på Lindegården tillkommer en 50 % 
tjänst 206 tkr samt hyra för matsal 77 tkr. Vi beräknar att sälja 12,5 luncher 
per dag vilket genererar netto maximalt 129 tkr. Delen med extern 
serveringen innebär så en ökad kostnad på 154 tkr eller en kostnadstäckning 
med 46 %. Det kan ses som en osund konkuITens med näringslivet i övrigt. 
Enligt kommunallagen får inte offentlig verksamhet inte konkmTera med 
privat verksamhet. 

From med maj hämtar hemtjänsten sin mat på Älmegården. Om maten i 
stället hämtas på Lindegården, ca 15 pmtioner, krävs en ökning av tjänster 
på Lindegården med ca 0,4 tjänst ca 115 tkr. Dessutom minskar underlaget 
på Älmegården vilket ökar p01tionspriset där då man inte kan vara utan 
helgtjänstgöring där. Dsv det är mest effektivt att producera hemtjänstmat 
på Älmegården. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen Teknisk chef, Måltidschef, lokalstrateg och 
transportplanerare har deltagit i utredningen. Kalkyl på hyra har inhämtats 
från Tingsrydsbostäder. 

Beslutsunderlag 

Justerare I ~ I JIY( I Otdragsbesw@nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 108 forts. 

1. Skrivelse från teknisk chef, 2018-07-25 
2. Kalkyl bilaga 1 
3. Skrivelse från Socialdemokraterna 2017-10-27 
4. Medborgarförslag gällande öppnande av tillagningskök på 

Lindegården 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 204 
6. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 204 

Förslag till beslut på sammanträdet 

33 (50) 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Britt-Louise Berndtsson 
(C) och Björn Hvornum (TiA) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus Carlbergs (S) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Måltidschef 
Lokalstrateg 

Justerare I ~ I M( I Otdragsbes~kande 
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Justerar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (50) 

2018-09-03 

§ 109 

Inriktningsbeslut om familjecentral i Tingsryds kommun 
Dm 2017/704 750 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till imiktningsbeslut avseende 
etablering av familjecentral i Tingsryds kommun. 

2. Imiktningsbeslutet avser uppbyggnad av en familjecentral i Tingsryds 
kommun. 

3. Finansiering sker genom ett samarbete med Region Kronoberg och 
regleras genom ett samverkansavtal som sammanställs av styrgruppen 
när den är bildad. Den del av kostnaden som finansieras av Tingsryds 
kommun hanteras i budgetprocessen 2019. 

4. Tidsplanen avser att innan sommaren bilda en styrgrupp samt en 
arbetsgrupp. Prioriterat är även att finna en ändamålsenlig lokal för 
verksamheten. Fortsatt tidsplan utarbetas av styrgruppen när den bildats. 

5. Återkoppling sker till ansvariga nämnder och utskott av respektive 
förvaltnings- och avdelningschef. 

Beskrivning av ärendet 

Regionen har tagit ett imiktningsbeslut om att länets alla kommuner ska ha 
familjecentral. Alvesta och Tingsryds kommun är de kommuner som idag 
inte har familjecentral. En familjecentral bedriver en verksamhet som är 
hälsofrämjande för tidigt förebyggande och riktar sig till föräldrar och barn. 
En familjecentral ska innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

Arbete- och lärandeutskottet ställer sig positiv till att Tingsryds kommun 
beslutar om en inriktning avseende etablering av familjecentral i Tingsryds 
kommun. Bildningsnämnden gör likaså i beslut BN 2018-06-19 § 69. 

Beslutsunderlag 

1. Region Kronobergs sammanträdesprotokoll 2018-03-23 § 39, 
2. Familjecentral i Tingsryds kommun - imiktningsbeslut (18RGK473) 
3. Arbete- och lärandeutskottet 2017-11-13 § 218 
4. Arbete- och lärandeutskottet 2018-04-24 § 87 
5. Kommunstyrelsen 2018-05-28 § 147 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (50) 

2018-09-03 

§ 109 forts. 

6. Bildningsnämnden 2018-06-19 § 69 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 212 
8. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 208 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Louise Bemdtsson (C) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg 
(S), Mikael Jeanssons (S) och Anna Johansson (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Britt-Louise Bemdtssons 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden 
Arbete-och lärandeutskottet 

I A'i{ I Utdragsb~Wkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (50) 

2018-09-03 

§ 110 

Inriktningsbeslut för "Barnens bästa" i Kronobergs län 
Dnr 2017/570 750 

Komunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till inriktningsbeslut avseende 
Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 

2. Finansiering sker genom ett samarbete med Region Kronoberg och 
länets övriga kommuner, där kostnaden regleras utifrån 2014 års 
skatteunderlag. Detta innebär för Tingsryds kommun en kostnad om 
15 298 under 2018 och 46 359 för år 2019. F01isatta kostnader kommer 
baseras på framtida skatteunderlag. 

3. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påbörja uppbygganden 
av modellen som ska ligga till grund för det fo1isatta arbetet i länet. 

4. Återkoppling sker till ansvariga nämnder och utskott av respektive 
förvaltnings-och avdelningschef 

Beskrivning av ärendet 

Följande text är hämtad från bildningsnämndens beslut: 

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas 
psykiska hälsa har försämrats, det finns ett ökande antal 
förtidspensionerade, ökade skillnader i skolresultat, levnadsvanornas i 
många fall negativa utveckling, den ojämlika hälsan och utanförskap som 
innebär enorma mänskliga och ekonomiska kostnader för att bara nämna 
några. De samhällsutmaningar vi står inför kan inte lösas av en enskild aktör 
eller i rådande strukturer och därför behövs perspektivskiften som leder till 
ett utvecklat samarbete och samhandling. 

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten sedan 
en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att arbeta på ett 
annat sätt med inspiration från Skottland och "Skottlandsmodellen" Getting 
It Right For Every Child (GIRFEC). Arbetet har fått namnet: Barnens bästa 
gäller! - i Kronobergs län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker 
uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. 
Nu behöver arbetet tas vidare. 

Justerare I &( I J?#/ I OtdmgsbesQTkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (50) 

2018-09-03 

§ 110 fo1is. 

Föreligger förslag att bildningsnärnnden ska ställa sig positiv till 
imiktningsbeslut avseende Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 
Finansiering ska ske genom ett samarbete med Region Kronoberg och länets 
övriga kommuner, där kostnaden regleras utifrån 2014 års skatteunderlag. 
Detta innebär för Tingsryds kommun en kostnad om 15 298 under 2018 och 
46 359 för år 2019. Fortsatta kostnader kommer baseras på framtida 
skatteunderlag. Tidsplanen avser att från september 2018 kunna påbötja 
uppbygganden av modellen som ska ligga till grnnd för det fmisatta arbetet i 
länet. 

Beslutsunderlag 

1. Region Kronobergs imiktningsbeslut för vidare arbete med 
Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. 

2. Protokoll från bildningsnärnnden 208-06-19 § 70 
3. Protokoll från arbete - och lärandeutskottet 2018-06-12 § 140 
4. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 209 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Britt-Louise Berndtssons 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Bildningsnärnnden 
Arbete- och lärandeutskottet 

I Otdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (50) 

2018-09-03 

§ 111 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun 
Dm 2018/722 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds kommun redovisas för kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 

1. Delårsrappmi 1:2018 Tingsryds kommun 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 169 
3. Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 168 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerare ~ I ~ I Jµ// I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (50) 

2018-09-03 

§ 112 

Delårsrapport 1 :2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
Dm 2018/709 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1 :2018 Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar delårsrappmi 1 :2018. 

Besluts underlag 

1. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21 § 29 
2. Tingsryds kommunföretag AB 2018-05-29 § 28 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 170 
4. Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 169 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Justerare y IW I~ I Otdrngsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (50) 

2018-09-03 

§ 113 

Delårsrapport 1 :2018 Tingsryds bostäder AB 
Dm 2017/709 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds bostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Besluts underlag 

1. Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21 § 18 
2. Tingsryds kommunföretag 2018-05-29 § 29 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 171 
4. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 173 

Beslutet skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 

I cff! ·•.· I 1;11 
I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (50) 

2018-09-03 

§ 114 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB redovisar delårsrappmt 1:2018. 

Besluts underlag 

1. Tingsryds Energi AB 2018-05-22 § 31 
2. Tingsryds Kommunföretag 2018-05-29 § 27 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 172 
4. Kommunstyrelsen2018-06-18 § 171 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Energi AB 

I JtJI/ I Otdragsbes~kande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 115 

Delårsrapport 1:2018 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2018/751 107 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Stiftelsen 
Tingsryds bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsryds bostäder redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

1. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 20 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 174 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

I Utdragsbestyrkande 

42 (50) 



r:.:'lTingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 116 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds Industristiftelse 
Dm 2018/751 107 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapp01t 1:2018 Tingsryds 
Industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar delårsrapp01t 1 :2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds industristiftelse 2018-05-21 § 23 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 175 
3. Kommunstyrelsen 2018-06-18§ 174 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Industristiftelse 

I Otdragsbestyrkande 

43 (50) 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 117 

Delårsrapport 1:2018 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dm 2018/709 099 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2018 Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB redovisar delårsrapport 1:2018. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 173 
2. Tingsryds kommunföretag 2018-05-29 § 26 
3. Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 172 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Kommunföretag AB 

I Otdragsbestyrkande 

44 (50) 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 118 

Årsredovisning 2017 Sydarkivera 
Dm 2018/654 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

45 (50) 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Sydarkivera ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera har fastställt 
förbundets årsredovisning för 2017 samt överlämnat frågan om 
ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunemas fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 

1. Förbundsfullmäktige kommunalförbundet Sydarkivera § 4, 2018-04-
06 jämte årsredovisning, revisionsrapport och revisionsberättelse för 
2017 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 213 
3. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 213 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 

I # I Otdragsbeswkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 119 

Årsredovisning 2017 VoB Kronoberg 
Dm 2018/765 750 

Kommunfullmäktiges beslut 

46 (50) 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för direktionen för VoB 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Jäv 

Magnus Carlberg (S) anger jäv och delar inte i behandlingen av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och verksamhetsberättelse för 
2017. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen för VoB Kronoberg. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017 VoB Kronoberg med tillhörande 
verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 214 
3. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 211 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (50) 

2018-09-03 

§ 120 

Inkomna motioner 
Dnr 2018/966 628, 2018/952 317, 2018/953 101 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att motionerna får ställas och remitterar 
dem till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktiges presidium för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Fyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige. 

Motion - Utveckla yrkesutbildningen för vuxna, författad av Anette 
Weidenmark (KD), 2018-08-01 
Motion - Belysning Väckelsång, författad av Magnus Carlberg (S), 
2018-07-23 
Motion angående redovisning av motioner och medborgarförslag, författad 
av Björn Hvornum (TiA) och Martin Uleskog (TiA), 2018-07-19 
Motion om utredning av reglering av Fiskestadssjön, författad av Marie 
Fransson (M) och Åke Nyberg (M), 2018-08-31 

Beslutsunderlag 

l . Motion - Utveckla yrkesutbildningen för vuxna, författad av Anette 
Weidenmark (Kd), 2018-08-01 

2. Motion - Belysning Väckelsång, författad av Magnus Carlberg (s), 
2018-07-23 

3. Motion ang. redovisning av motioner och medborgarförslag, 
författad av Björn Hvornum (Tia) och Martin Uleskog (Tia), 2018-
07-19 

4. Motion om utredning av reglering av Fiskestadssjön, författad av 
Marie Fransson (M) och Åke Nyberg (M), 2018-08-31 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen ( 1,2 och 4) 
Kommunfullmäktiges presidium (3) 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 121 

Inkomna interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit. Ärendet utgår. 

Justerare I@ I~ I Utdragsbestyrkande 

48 (50) 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (50) 

2018-09-03 

§ 122 

Inkomna medborgarförslag 
Dnr 2018/920 311, 2018/952 317, 2018/1045 432 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att medborgarförslagen får ställas och 
remitterar dem till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Tre medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. 

1. Medborgarförslag om att anlägga ett fysiskt trafikhinder på 
Drottningvägen i K vamamåla, av Gunilla Härlin, 2018-07-02 

2. Medborgarförslag om att inkludera Mien som en reservvattentäkt i 
den nya vattenförsörjningsplanen, av Sven-Olof Karl borg, 2018-07-
27 

3. Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som företagslots, av Sven
Olof Karlborg, 2018-09-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I~ I Utdragsbestyrkande 



�Tingsryds 
�kommun 
Kommunfullmäktige 

Juste� 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 123

Ledamöternas frågestund 
Dnr 2018/144 101 

50 (50) 

Eva Hagelberg (C) ställer frågan varför inte fullmäktiges beslut verkställs. 
Hon skrev om en motion om säker överfart, som avslogs i fullmäktige. 
Nu har en ny motion med samma innehåll författats av Magnus Carlberg 
(S). 

Magnus Carlberg (S) svarar att belysningsstrategin skulle vara framtagen till 
och med december, vilket inte blivit gjort. Då beslöt han att skriva en ny 
motion för att åter lyfta frågan. 

Anette Weidenmark (KD) ställer frågan vem som har ansvar för elljusspåret. 

Mikael Jeansson (S) svarar att det fanns en tanke innan sommaren att den 
s.k satsningen "gröna jobb" skulle kunna hjälpa till med att slå sly i
elljusspåret. Så kom den torra sommaren, vilket ledde till omprioriteringar.
Han säger att han ska ta upp tanken igen.

Protokollet skickas till 

Mikael Jeansson (S) 
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