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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 

Justerare 

I 

§ 224 

Bollhallen - Beslut om kommunalt förvärv 
Dnr 2017/376 971 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Tingsryd kommun förvärvar Bollhallen enligt upprättade handlingar. 

2. Förvärvet finansieras inom befmtlig investeringsbudget 2018 genom 

anslag för kommunfullmäktiges förfogande. 

3. Tingsryds kommun övertar ägande och drift av Bollhallen från 2018-

11-30. 

4. Planeringen för Bollhallens framtid återrapporteras löpande till 

arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet och redovisas för 

kommunstyrelsen i april och oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Bollhallens ekonomiska förening, som idag äger och driver Bollhallen, 

framförde tillsammans 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 kommunlednings

förvaltningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och konsekvenser för ett 

kommunalt övertagande av Bollhallen". Ärendet har löpande rapporterats 

till arbetsutskottet och inriktning har blivit 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. 

I Utdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 

Justerare 

§ 224 fortsättning 

Tingsryds kommun kommer att använda Bollhallen som matsal i förbindelse 

med ombyggnation av Dackeskolans kök läsåret 2018-2019. Föreningarna 

kan fortsätta nyttja bl. a. omklädningsrum. Under denna period kan 

fördjupad utredning avseende Bollhallens framtida användning genomföras. 

Denna bör kopplas till övriga pågående utredningar avseende behov och 

möjligheter för olika sport- och idrottsanläggningar, i syfte att uppnå 

optimal användning i förhållande till behov och ekonomiska möjligheter, 

både för kommunen och för föreningslivet. 

Beslutsunderlag 

1. KF 2004-10-28 § 90 Beslut om borgen och driftsbidrag 

2. KF 2005-12-15 § 131 Beslut om utökat borgensåtagande 

3. KS 2017-06-05 § 111 Uppdrag om utredning Bollhallen 

4. KS 2018-06-18 § 165 Utredning, beslut inriktning, uppdrag förbereda 

handlingar 
5. Upprättad köpehandling 

6. Protokoll från Bollhallföreningens årsmöte 2018-06-04. 

7. Skrivelse ekonomichef, 2018-09-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att återapportering av beslut även ska ske 

till kultur- och fritidsutskottet. 

Anna Johansson (C) yrkar att ärendet redovisas för kommunstyrelsen i 

april och oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) och Anna 

Johanssons (C) yrkande. 

lJ( 
I Dtdragsbestyd<ande 
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Köpekontrakt 
Mellan 769611-9168 Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening, Skolgatan 23, 362 30 

Tingsryd, nedan kallad säljaren, och 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 

Tingsryd, nedan kallad köparen, ingås följande köpekontrakt: 

§ 1. Byggnad, fastighet och köpesumma 

Säljaren överlåter genom försäljning till köparen byggnaden Bollhallen, belägen inom 

fastigheten Tingsryd Idrotten 1 för en köpesumma av 4 975 000 kronor. 

§2. Köpesummans erläggande m.m. 

Köpesumman erläggs i samband med tillträdet. Säljaren förbinder sig att slutamortera 

samtliga lån i föreningen. Ev. ränteskillnadsersättning för lånen bekostas av säljaren. 

§3. Tillträdesdag 

Byggnaden ska tillträdas fredagen den 30 november 2018. Vid tillträdet ska säljaren 

överlämna de handlingar som rör byggnaden och samtliga nycklar till byggnaden, vilket 

köparen ska kvittera (nyckelkvittens.) 

§4. Försäkringar 

Säljaren står faran för att byggnaden av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. 

Säljaren garanterar att byggnaden intill tillträdesdagen är försäkrad på betryggande sätt. 

§ 5. Avkastning_ 

Utgifter för byggnaden som belöper på tiden före tillträdesdagen ska betalas av säljaren och 

för tiden därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller för inkomster från byggnaden. 

§6. Kostnader för försäljningen 

Alla med försäljningen förenade kostnader betalas av köparen ensam med undantag av§ 2. 

1(3} 
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§ 7. Byggnadens skick 

Säljaren och köparen är medvetna om sin upplysnings- respektive undersökningsplikt. 

Köparen har beretts tillfälle att före detta kontrakts undertecknade undersöka byggnaden 

och i samband med det har säljaren delgivit köparen information om byggnadens status och 

skick. Därigenom har köparen kunnat skaffa sig kännedom om byggnadens status och skick i 

alla avseenden. Byggnaden överlåts i befintligt skick vid kontraktstecknandet och köparen 

friskriver säljaren från allt ansvar för fel i byggnaden. 

§8. Ägarförbehåll 

Säljaren förbehåller sig äganderätten till i detta köpekontrakt avyttrade byggnaden intill 

tillträdesdagen. 

§9. Nuvarande arrendeavtal 

I nuläget finns ett arrendeavtal som gäller under tiden 2005-01-01-2029-12-31 där köparen 

upplåter med nyttjanderätt till säljaren ett markområde om ca 4 000 kvm av fastigheten 

Tingsryd Idrotten 1, där man hade rätt att uppföra och bibehålla bollhall. I samband med 

tillträdesdagen för byggnaden Bollhallen så upphör gällande arrendeavtal. 

§ 10. Nuvarande kommunal borgen samt driftsbidrag 

Kommunal borgen och driftsbidrag enligt KF 2004-10-28 §90 samt KF 2005-12-15 §131 

upphör i och med tillträdet. 

§ 11. Giltighet 

Detta köpekontrakt är för sin giltighet beroende av godkännande från vederbörlig kommunal 

instans samt godkännande på extra årsmöte hos säljaren. 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt. 

Tingsryd 2018- OeJJ- I r Tingsryd 2018-

För Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening För Tingsryds kommun 

2(3) 
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Mikael Jeansson 

Ordförande Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening Kommunstyrelsens ordförande 

Säljarens namnunderskrift bevittnas: 

Härmed kvitteras att köpeskillingen betalats 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

Bilaga: Inventarieförteckning daterad 2018-09-17 

3(3) 
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~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-09-11 

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 investerings budget 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 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Beslut om utökat borgensåtagande 
Uppdrag om utredning Bollhallen 

KF 2005-12-15 § 131 
KS 2017-06-05 § 111 
KS 2018-06-18 § 165 
Upprättad köpehandling. 

Utredning, beslut inriktning, uppdrag förbereda handlingar 

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 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Utredning avseende Bollhallens framtid - Steg 1 

Förslag till beslut 

1) Kommunstyrelsen beslutar om en inriktning att kommunen under år 2018 ska för

värva Bollhallen till bokfört värde. 

2) 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. 

Sammanfattning 

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 kommunledningsför

valtningen i uppdrag "att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 

övertagande av Bol/hallen" (KS 2017-06-05 § 111). I samband med löpande muntlig 

avrapportering till ksau har inriktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen ska 

förvärva byggnaden i syfte att omvandla den till idrottshall med sportgolv istället för 

konstgräs . 

Under läsåret 2018-2019 hyr kommunen stora delar av Bollhallen i förbindelse med att 

Dackeskolans kök byggs om. Hall och cafe kommer då att användas som matsal re

spektive mottagningskök. Detta kräver att viss renovering genomförs, bland annat 

måste golvet (konstgräs) täckas. 

Föreningarnas ekonomi är högst osäker och kommunen riskerar förlora både sin inve

stering och sitt borgensåtagande. Ekonomiskt är bedömningen därför att ett kommunalt 

övertagande är en god affär för såväl kommunen som för föreningarna och allmänhet

en. 

Det finns samtidigt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 

föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda. Ett för

värv av Boll hallen blir förmodat billigare än att bygga en ny idrottshall i Tingsryd. Den 

nybyggda Elmehallen Haganäs i Älmhult kostade exempelvis 43 miljoner kronor. 

Mot denna bakgrund, och det faktum att kommunen oavsett måste renovera i förbin

delse med användningen av matsal/mottagningskök, är förslaget att kommunen förvär

var Bollhallen för en summa motsvarande bokfört värde hos föreningen (ca 5 mkr) . 

Kostnad för ombyggnation till idrottshall (golv, omklädningsrum mm) bedöms uppgå till 

ca 5-7 mkr. Total investeringsutgift för kommunen beräknas således till 10-12 mkr, vil-
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ket sannolikt bör betraktas som en låg kostnad för att tillskapa ytterligare en fullskalig 

idrottshall i kommunen. 

Den politiska viljeinriktningen bör klargöras innan slutliga köpehandlingar tas fram för 

behandling i kommunfullmäktige. Likaså måste föreningarna via extra årsmöten avge 

sin vilja i frågan. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Utredningen har genomförts av Kommunledningsförvaltningen. Dialog och förankring 

har skett med Bildningsförvaltningen. Flera möten med representanter för bollhallsför

eningarna/TUFC har ägt rum under utredningstiden. 

Bakgrund 

Behov 
Det finns generellt en större efterfrågan på inomhus träningstider i Tingsryd, från skola, 

föreningsliv och privatpersoner, än vad tillgängliga anläggningar kan erbjuda. 

Ägarförhållande 
Bollhallen ägs av Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening (här kallad EF 1 ). Den hyrs 

av Tingsryds FF Hälso- och Bol/ha/1 ekonomisk förening (här kallad EF 2) som hanterar 

drift och uthyrning. Bildningsförvaltningen och AMB har stående bokningar dagtid. Där

till hyr Tingsryd United FC (TUFC) tider av EF 2. TUFC erhåller driftbidrag från Tings

ryds kommun för att sköta uteanläggningen (fotbollsplanerna) och Bollhallens omkläd

ningsrum. 

Om Bol/hallen 
I anläggningen finns en plan (50x25 m, konstgräs), styrketräningsrum, fyra omkläd

ningsrum (används även för utomhusverksamhet), behandlingsrum, kontor, klubb

rum/mötesrum, förråd och cafeteria. 

Ekonomi 
Bollhallen byggdes 2004-2005. Enligt uppgift från bollhallsföreningarna var bygg kost

naden ca 10 500 000 kr, varav ca en tredjedel var ideella insatser. Kommunen bidrog 

med fyra miljoner kronor som betalas genom driftbidrag motsvarande amortering och 

ränta på lån, över 33 år. Föreningarna tecknade ett 49-årigt arrendeavtal om marken 

med kommunen. Kommunen gick också i borgen för lån om maximalt 2 375 000 kr (KF 

2004 och 2005). 

Tidigare politisk hantering 
Efter att Bollhallen byggdes har frågan om utveckling av kvarteret Idrotten 1 i Tingsryd 

varit uppe till diskussion vid flera tillfällen. Redan 2013 fanns en diskussion om att er

sätta bollhallens konstgräsplan med ett så kallat sportgolv samt anlägga en konstgräs

plan utomhus. Samma år diskuterades även en utbyggnad av bowlinghallen i Tinghal

len i Tingsryd. 

KS Au beslutade 2014-01-27 (§ 37 Dnr 2014-17 821) att uppdra åt dåvarande Kultur

och fritidsnämnden att inkomma med en motiverad investeringsplan för olika åtgärder. 

Samma år diskuterades också ett eventuellt kommunalt övertagande av Bollhallen. 

2017-06-05 (KS § 111 Dnr. 2017/376 971) gav kommunstyrelsen kommunledningsför

valtningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt 

kommunalt övertagande av Bollhallen. 
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Nuläge 

Föreningarna 

3(7) 

Föreningarna har under 2017 kontaktat kommunen för en diskussion kring Bollhallens 

framtid, med önskemål om att anläggningen tas över av kommunen. Föreningarna av

ser i så fall kalla samtliga medlemmar och andelsägare till extra årsmöte i avsikt att 

lägga ner sina respektive verksamheter. Bakgrunden är att föreningarna har svårt att 

får ekonomin att gå ihop och att engagera tillräckliga ideella krafter för skötsel. Konse

kvensen är bristande underhåll och att Bollhallen idag är ganska sliten. 

Bokfört värde för byggnaden uppgår till 5 169 000 kr per 2017-12-31. Föreningens lån 

uppgår till ca 4 000 000 kr per samma datum. Byggnad och lån finns i EF1. 

Föreningarnas årsredovisningar för 2017 redovisas i bilaga 1 och 2. Det kan konstate

ras att den föreningen som hanterar drift och uthyrning (EF 2) har ett negativt eget ka

pital om -213 000 kr. Revisorn lämnar särskild upplysning om detta i revisionsberättel

sen med följande formulering: "Det är angeläget att styrelsen utreder möjligheterna att 

återställa föreningens egna kapital och styrelsen är enligt 11 kap 2§ Lag om ekono

miska föreningar skyldig att hänskjuta till frågan huruvida föreningen ska träda i likvi

dation". I särskilt PM till styrelsen uppmanar revisorn styrelsen att noga följa den eko

nomiska utvecklingen och vidare att styrelsen aktivt följer upp antagen budget och 

framförallt följer likviditetsutvecklingen där man redan nu kan skönja svårigheter i fram

tiden. Revisorn skriver också att kontakt med kommunen bör göras vad gäller framti

den för "Bollhallen i Tingsryd". I årsredovisningen för EF2 framgår också att denna för

ening har en ansvarsförbindelse om 423 000 kr till den andra föreningen (EF 1). 

Föreningen (EF 2) har också en skuld till kommunen för obetalda fjärrvärmeavgifter 

under åren 2011-2016 som vid tecknande av överenskommelse om avbetalningsplan 

2017-04-05 uppgick till 314 000 kr. Under 2017 gjordes avbetalning om 76 000 kr ge

nom kvittning av del av bildningsförvaltningens hyra av bollhallen. Skulden uppgår för 

närvarande till ca 238 000 kr. Enligt överenskommelse om avbetalningsplan ska 

119 000 kr återbetalas 2018 och resterande ca 119 000 kr år 2019. Skulden ställer 

extra höga krav på föreningens inkomster, resultat och likviditet. 

Kommunens åtaganden (ekonomi) 
Av den kommunala borgen återstår 1 440 000 kr per 2017-12-31. Av det vid byggnat

ionen utlovade bidraget på 4 000 000 kr återstår vid samma datum ca 2 566 000 kr för 

kommunen att betala för amortering i framtida driftsbidrag (ränta tillkommer) Det årliga 

driftsbidraget (inkl ränta) har uppgått till ca 180 000 kr, varav amortering 122 000 kr per 

år. 

Som nämnts ovan har kommunen en fordran på föreningen avseende obetalda fjärr

värmeavgifter som uppgår till 238 000 kr. 

Bildningsförvaltningens hyreskostnad för ca 20 timmar per vecka uppgår till 144 000 kr 

per år. Föreningen har aviserat att denna hyra behöver höjas kraftigt framöver om 

återbetalning av fjärrvärmeskulden ska kunna ske. 

Kommunstyrelsen (kultur och fritid) lämnar driftsbidrag om 46 000 kr (?) per år till fot

bollsföreningen avseende omklädningsrum m.m. Den del som avser omklädningsrum 

överförs från fotbollsföreningen till bollhallsföreningen, där kostnaderna för omkläd

ningsrummen finns. 
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Användning och behov 
Bildningsförvaltningen hyr idag Bollhallen ca 20 timmar per vecka men uppger att be

hovet är större än så. ldrottsundervisning i bollhallen sker för både grundskolan och 

gymnasieskolan, i det sistnämnda fallet bl a genom fotbollsprofilen på Wasaskolan. 

Ting hallen är i princip fullbokad både dag- och kvällstid under vintersäsongen. Gene

rellt efterfrågas fler halltider för träning och motion av både skola, föreningsliv och pri

vatpersoner. 

Tillgängligheten bromsas delvis av att Bollhallen, efter 10 års användning, är sliten och 

i behov av uppsnyggning och delvis även renovering. Konstgräsgolvet är så slitet att 

det inte bör användas, bl a avger golvet ett svart stoft som upplevs som obehagligt av 

barn, föräldrar och andra användare. För att bredda Bollhallens användningsområde 

bedöms det mer lämpligt att byta ut konstgräset mot ett så kallat sportgolv. 

Tillfällig användning läsåret 2018/2019 
Under läsåret 2018-2019 ska Dackeskolans kök genomgå en omfattande renovering. 

Matsalen kommer inte att kunna nyttjas under ombyggnaden. Kommunen har tecknat 

hyresavtal med föreningarna om att hyra delar av Bollhallen för användning som mat

sal och mottagningskök under perioden. I förbindelse med detta behöver vissa an

passningar av lokalerna göras, bl a måste konstgräset täckas. 

Tingsryd United och övriga föreningar kommer att ha tillgång till omklädningsrum, kon

tor, förråd mm under denna period. 

Eventuell ombyggnad till idrottshall 

Om kommunen övertar ägandet av bollhallen bör syftet i första hand vara att omvandla 

den till en fullskalig idrottshall för att tillgodose skolans, föreningarnas och allmänhet

ens behov av träningsytor. Hallens mått rymmer med god marginal yta för den golvyta 

som krävs för helplansidrotter som tex innebandy och handboll. 

I ett första steg behöver konstgräsgolvet bytas ut mot ett sportgolv. Då nuvarande golv 

ligger på en grusbädd kommer urgrävning, isolering och nytt undergolv/konstruktion 

behöva göras innan man kan lägga in ett sportgolv. Även ventilationen inom hallen 

behöver ses över och med nya funktioner i ytorna också dimensioneras om och bytas 

ut/kompletteras. Även värme och belysning måste ses över och kompletteras/ändras 

för annan användning. 

Det kan också konstateras att hallen i allmänhet är sliten på grund av begränsat un

derhåll under senare år och att en allmän upprustning av ytskikten sannolikt behöver 

göras för uppnå förväntad standard. 

En ombyggnation till idrottshall förutsätter också att nya omklädningsrum tillskapas, då 

de befintliga fyra omklädningsrummen inte är tillräckliga för att tillgodose både idrotts

hall och fotbollsplanerna utomhus. Efter översiktlig utredning har kunnat konstateras att 

tre större omklädningsrum kan tillskapas i bollhallens övre plan som tillsammans med 

ett ombyggt rum på markplan skulle kunna tillgodose idrottshallens behov av fyra 

stycken omklädningsrum. Därmed skulle de befintliga fyra omklädningsrummen även 

fortsättningsvis kunna tillgodose behoven av omklädningsrum för fotbollsföreningen 

kopplat till utomhusplanerna. Detta förutsätter att delar av nuvarande ytor i bollhallen 

tas i anspråk, som klubbrum m.m. Eventuellt skulle nuvarande kanslirum och rehabrum 

efter ombyggnationen kunna nyttjas som kansli och konferensrum för de föreningar 

som är aktiva i hallen/området. 
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En viss överyta kommer att uppstå i markplan, som kan nyttjas till t ex förrådsutrym

men eller teknikutrymmen. Utrymme för läktarplatser kommer att vara begränsat, men 

eventuellt kan viss läktarplats tillskapas om sådant behov finns. 

Det är sannolikt lämpligt att bollhallens användning profileras i förhållande till Tinghal

lens. Båda hallarna behöver kanske inte vara fullutrustade för att klara alla idrot

ter/verksamheter utan viss profilering kan göras mellan de olika hallarna utifrån olika 

användningsområden. 

Inför en ombyggnation bör en fördjupad utredning/projektering kring bollhallens (och 

Tinghallens) användning göras i samråd med skolan och berörda föreningar. 

En grov kostnadsuppskattning för ovanstående ombyggnation har gjorts av Tings

rydsbostäder på uppdrag av Tekniska avdelningen. Enligt kalkylen bedöms utgiften 

vara i storleksordningen 5-7 mkr. Det bör noteras att detta är en mycket grov kost

nadsuppskattning utifrån ett översiktligt underlag och att siffrorna kan förändras när ett 

mer detaljerat underlag tas fram. 

En ombyggnation kan påbörjas sommaren 2019, då användningen av bollhallen som 

matsal avslutats. Första prioritet bör då vara att byta golvet så att träningsytan kan 

börja nyttas. Resterande åtgärder kan sedan påbörjas under hösten 2019. 

Eventuell köpeskilling och finansiering 

Ett förvärv av byggnaden sker lämpligen till bokfört värde. Byggnaden har ett bokfört 

värde om 5 169 000 kr per 2017-12-31 och årlig avskrivning uppgårtill 232 000 kr. Om 

förvärv/tillträde sker i slutet av 2018 skulle köpeskillingen landa på ca 4 950 000 kr. 

Förvärv till bokfört värde bedöms som en lämplig princip för kommunen att hålla sig till, 

då den dels har använts tidigare tex när kommunen förvärvade restaurangdel m.m. i 

ishallen från Taif år 2011 och dels är enkel att förhålla sig till som huvudregel vid even

tuella framtida liknande ärenden. 

En köpeskilling som motsvarar bokfört värde ger ett nollresultat i rearesultat för före

ningen och därmed ges möjlighet till avveckling av föreningarna under kontrollerade 

former med täckning för de poster som finns i föreningarnas sammanlagda balansräk

ning. En kontrollerad avveckling av verksamheterna förbättrar sannolikt fotbollsför

eningens förutsättningar att möjliggöra byggnation av konstgräsplan i egen regi (se 

nedan). 

Kommunens finansiering av förvärvet kan ske inom ramen för befintlig investerings

budget 2018, där anslag till fullmäktiges förfogande uppgår till 6 mkr. Någon detaljerad 

kalkyl för driftskostnader har ej upprättats i detta skede. Driftskostnaderna kommer, i 

likhet med övriga idrottshallar, fördelas mellan kommunstyrelsen (kultur och fritid) och 

bildningsförvaltningen. Viss finansiering finns i befintlig budget genom anslagen för 

nuvarande hyra samt driftsbidrag. 

Den sammantagna investeringsutgiften för kommunen bedöms således bli ca 10-12 

mkr för förvärv och ombyggnation. Detta måste betraktas som en förhållandevis låg 

kostnad för att tillskapa ytterligare en idrottshall med fullskalig träningsyta. 

Ombyggnationen (5-7 mkr) behöver budgeteras i 2019 års investeringsbudget. I preli

minära budgetunderlag har skissats på ett gemensamt budgetanslag om ca 20 mkr 

under åren 2019-2020 för att dels möjliggöra ombyggnation av bollhallen år 2019 och 

dels nybyggnation eller ombyggnation av gymnastikbyggnaden i Urshult år 2020. 
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Behov av konstgräsplan 

Om bollhallen övergår till idrottshall har fotbollsföreningen för avsikt att omgående på

börja arbete för att möjliggöra en byggnation av en fullskalig konstgräsplan utomhus. 

Föreningens avsikt är att själva finansiera byggnationen genom bidrag från bl a arvs

fonden och fotbollsförbundet. Från kommunen kommer behövas hjälp med 

mark/markanvisning och i samband med bidragsansökan behövs en avsiktsförklaring 

som intygar att mark kommer att kunna tillhandahållas någonstans inom kommunen för 

detta ändamål. Enligt föreningen har en dialog förts med några av de andra fotbollsför

eningarna i kommunen angående konstgräsplanen och enligt föreningen är dessa posi

tiva till en byggnation och att lämplig placering är i Tingsryds tätort. 

Ur kommunens perspektiv vore en tillkomst av en konstgräsplan positiv på flera sätt. 

Dels får kommunens alla fotbollsföreningar, med verksamhet för både vuxna och barn 

och killar och tjejer, förbättrade möjligheter till vinterträning och dels skulle det gagna 

Wasaskolans fotbollsprofilutbildning som får behov av träningsyta vintertid om bollhal

lens konstgräs byts ut till sportgolv. 

Andra önskemål/behov av idrottsanläggningar 

Det finns många tankar och ideer för att tillgodose nuvarande och framtida behov av 

idrottsanläggningar i kommunen, både inom föreningslivet och hos kommunen. Gym

nastikbyggnaden i Urshult är i mycket stort behov av underhåll och frågan om renove

ring eller nybyggnation har lyfts i arbetet med budget- och investeringsplan 2019-2021. 

Idrottshallen i Rävemåla (byahuset) övergår enligt avtal till kommunen år 2019 och en 

diskussion behöver inledas med ägande förening hur de ser på det framtida ägandet. 

Behovet av en ny ishall har förts fram på politisk nivå och utredning avseende detta har 

påbörjats. Om konstgräsplanen i Bollhallen ersätts med ett sportgolv har TUFC, som 

nämnts ovan, önskemål om en utomhus konstgräsplan och undersöker för närvarande 

möjligheter att finansiera en sådan genom olika bidrag. Tennisklubben önskar bygga 

en tennishall, utredning för detta är i slutfasen. Behovet av en ny bowlinghall med fler 

banor har påtalats många gånger och diskuterats under lång tid. 

Det finns i nuläget inga uttalade förväntningar att finansiering av dessa önskemål och 

behov ska ske uteslutande med skattemedel. Däremot är det viktigt att planeringen av 

framtida anläggningar samordnas gentemot den övergripande samhällsplaneringen 

och i tät dialog med föreningsliv och andra intressenter. 

Övervägande och slutsats 

Kommunalt perspektiv 
Ökad tillgänglighet till tränings- och motionstider inomhus är generellt positivt för folk

hälsan och till nytta för kommunens medborgare. En ökad tillgänglighet för tränings

och matchtider för föreningar och privatpersoner har länge varit ett önskemål/behov 

från de lokala idrottsföreningarna, som då skulle få förbättrade förutsättningar för sin 

verksamhet för såväl vuxna som barn- och ungdomar. Ur ett kommunalt perspektiv 

skulle ett övertagande av Bollhallen även ge positiva effekter för skolan, som då kan 

bedriva mer idrottsundervisning och även få möjligheten att göra detta i helsal, vilket är 

svårt idag. Hallens placering är ur skolans perspektiv bra, då avståndet är nära till både 

Dackeskolan och Wasaskolan. 

Även den ekonomiska aspekten talar för ett övertagande då kommunen i annat fall 

riskerar att förlora redan satsade medel. Som konstaterats ovan skulle totalkostnaden 

för att tillskapa en idrottshallyta på det här sättet bli förhållandevis låg jämfört med att 

någon gång i framtiden behöva bygga en helt ny hall. 
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Föreningens perspektiv 
Föreningarna som äger och driver Bollhallen sliter med att få ekonomin att gå ihop. Om 

ingen betydande förändring sker avseende ekonomin kommer sannolikt skicket på hal

len försämras ytterligare på grund av brist på pengar för underhåll och det finns en tyd

lig risk för konkurs framöver. Ett kommunalt förvärv av bollhallen skulle ge föreningarna 

möjlighet att avveckla bollhallsverksamheten under kontrollerade former, vilket i sin tur 

sannolikt förbättrar möjligheten att förverkliga målet om byggnation av en konstgräs

plan utomhus. 

Slutsats 
Ett kommunalt övertagande av Bollhallen utgör en del i ett större pussel som ytterst 

syftar till att främja folkhälsan. Det skulle gynna både kommunal verksamhet och före

ningslivet, vad avser såväl verksamhet och ekonomi. Sett till de fördelar och konse

kvenser som skisserats ovan, bör kommunen överväga att ställa sig positiv till förfrågan 

från föreningslivet om ett förvärv av Bollhallen. 

Förslag till tidplan och verkställighet 

Datum 
Steo 1 - inriktnim.isbeslut 
180604 
180613 el 180614 
180618 
Steg 2 - förvärv 
Juni-augusti 
180911 
180924 
181015 
1812xx 
Steg 3 - ombyggnation 
Höst 2018/vinter 2019 
Vår2019 
Sommar 2019 

Tingsryd 2018-05-28 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

Beslut 

KSAu 
EF1/EF2 
KS 

KSAu 
KS 
KF 

Förslag inriktningsbeslut 

Extra årsmöte 
lnriktningsbeslut 

Framtagande av handlingar 
Förslag förvärv 
Förslag förvärv 
Beslut förvärv 
Tillträde 

Utredning/projektering 
Upphandling 
Start ombyggnation 

1. Årsredovisning 2017 Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening (EF1) 

2. Årsredovisning 2017 Tingsryds FF Hälso- och Bollhall ekonomisk föreningen (EF2) 
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BILAGA 1 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

769611-9168 

Resultaträkning Not 2017 2016 

Nettoomsättning 144 000 198000 

Övriga rörelseintäkter 122 000 122 000 
266 000 320 000 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -31 022 -6 530 

Personalkostnader 1 0 -24 840 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2 -232 245 -232 245 

-263 267 -263 615 

Rörelseresultat 2 733 56 385 

Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 333 57 752 

Räntekostnader och liknande resultatposter -83 754 -93 543 
-34 421 -35 791 

Resultat efter finansiella poster -31 688 20594 

Skatt på årets resultat 0 0 

Arets resultat -31 688 20 594 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

769611-9168 

Balansräkning 

Tillgångar 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar . 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

BILAGA 1 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

3 5 186 812 
4 ,Q 

5 186 812 

5 419 057 
Q 

5 419 057 

5 186 812 5 419 057 

24 766 47262 
9 521 7 863 

34287 55125 

34 019 14383 

68 306 69 508 

- 5 255 118 5 488 565 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

769611-9168 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Bygg kreditiv 
Övriga långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

BILAGA 1 

Not 2017-12-31 2016-12-31 

607 825 
621 595 
~31 688 

1197 732 

4 006 500 
Q 

4 006 500 

33 505 
17 381 
50 886 

5 255118 

Inga 

Inga 

607 825 
601 001 

20 594 

1229420 

4 208 500 
0 

4 208 500 

33 505 
17140 
50 645 

5 488 565 

Inga 

Inga 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

769611-9168 

Tilläggs upplysningar 

Värderingsprinciper 

BILAGA 1 

Fordringar har efter individuell bedömning upptagits till de bolopp de beräknas inflyta. 

Om inget anges i not nedan är övriga tillgångar och skulder värderade till sina 

anskaffningsvärden. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Not 1 Personalkostnader 

Bolaget har under året haft 1 kvinna (fg år 1) anställd. 

Löner och andra ersättningar 

Sociala kostnader 

2017-12-31 
0 

(varav pensionskostnader) 

Not 2 Avskri.vningar 

0 
0 

2016-12-31 
23 381 

7 990 
0 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 
Byggnader 

Not 3 Byggnader 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

2017-12-31 
7 741 507 

Q 
7 741 507 

-2 322 450 
-232 245 

-2 554 695 

5 186 812 

20% 
3% 

2016-12-31 
7 741 507 

Q 
7 741 507 

-2 090 205 
-232 245 

-2 322 450 

5 419 057 
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Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
769611-9168 

Not 4 Inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Tingsryd f. 0 I 8 03 OC) 

rs ~~:L Lars Gustavsson 

~-

2017-12-31 
142 670 

Q 
142 670 

-120 556 
-22 114 

-142 670 

0 

Anna Pastoor 

vÄ~revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag. 

+in~n 20/t :3 /0 
J~ / 

John y Foh ·r<· Lars-Göran Johansson 

,/ 

BILAGA 1 

2016-12-31 
142 670 

0 
142 670 

-120 556 
-22 114 

-142 670 

0 



21

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Föreningsstämman i 
Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 
Org.nr 769611-9168 

Rapport om årsredovisningen 

BILAGA 1 

Vi har utfört revision av årsredovisningen för Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening för år 

2017. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen 

har utförts enligt god revisionssed. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions bevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller fel. Vid.denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den:_ 

interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grurid för 

våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bollhallen Tingsryd ekonomisk 

förenings finansiella ställning per 2017-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen. 
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Rapport oin andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens resultat samt styrelsens förvaltning för Bollhallen Tingsryd 

ekonomisk förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar 

BILAGA 1 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisonsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

~ärskilt PM har upprättats och överlämnats till styrelsen. 

[fing\r~ en 10 m~~- 2018 

/ Gl?-t~ 
Jo o Lars-Göran Johansson 
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BILAGA2 

Tingsryds FF-Hälso- Bollhall ekonomiska förening 

769613-1114 

Resultaträkning Not 2017 2016 

Nettoomsättning 425 802 446 558 
425 802 446 558 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror 0 -8 216 

Övriga externa kostnader -397 547 -477 324 

Personalkostnader 1 0 0 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 2 .Q _Q 
-397 547 -485 540 

Rörelseresultat 28 255 -38 982 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 496 -2 248 
-1 496 -2248 

Resultat efter finansiella poster 26 759 -41 230 

Skatt på årets resultat 0 0 

Årets resultat 26 759 -41 230 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 
769613-1114 

Balansräkning 

Tillgångar 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

3 Q 
0 

0 

38 683 
63 584 

102 267 

28468 

130 735 

130 735 

BILAGA2 

Q 
0 

0 

123 450 
72 355 

195 805 

9 918 

205 723 

205 723 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 

769613-1114 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkn i ngskredit 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 
Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 

76 300 
-315 743 

26 759 

-212 684 

Q 
0 

311 803 
31 616 

343 419 

130 735 

Inga 

423 200 

BILAGA2 

76 300 
-274 513 

-41 230 

-239 443 

29 643 
29 643 

406 039 
9 484 

415 523 

205 723 

Inga 

351 200 
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BILAGA2 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 
769613-1114 

Tilläggsupplysningar 

Värderingsprinciper 
Fordringar har efter individuell bedömning upptagits till de bolopp de beräknas inflyta. 

Om inget anges i not nedan är övriga tillgångar och skulder värderade till sina 

anskaffningsvärden. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Not 1 Personalkostnader 
Föreningen har ingen personal anställd. 

Not 2 Avskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 20% 
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Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomiska förening 

769613-1114 

Not 3 Inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Tingsryd '2016 Cr3 09 

2017-12-31 
42 000 

Q 
42 000 

-42 000 
Q 

-42 000 

0 

• 1,. t_Q}-:.~ j11A//d1 ~ 
uif Pet;~~~~}f '<'_,\j~-~ G_u u~stavsson Ann_a Pastoor 

. ~ 
~revisionsberättelse beträffan~ä d.;,;-na årsredovisning har avgivits denna dag. 

\ 
Tingsryd -Z.O 18 0 3 /0 

,/ 
/ 

p 

Lars-Göran Johansson 

BILAGA2 

2016-12-31 
42 000 

Q 
42000 

-33 600 
-8 400 

-42 000 

0 
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BILAGA2 

Ansvarsförbindelser 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening, 769613-1114 lämnar härmed denna 

ansvarsförbindelse till 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening 769611-9168 

å kronor 72 000 (sjuttiotvå tusen kronor) 

med anledning av att Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening avstått fordran avseende 

hyra i samband med bokslut 2017-12-31 

Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening skall dock verka för att när så ekonomin 

tillåter detta betala ovannämnda summa. 

Tingsryd 2018-

ti ~ /f~, .,,., I v;..,.)'.- ~: .. 
' ,,,--
Ulf Pet ss n ' Lars Gustavsson Anna Pastoor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Föreningsstämman i 
Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening 
Org.nr 769613-1114 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört revision av årsredovisningen för Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk 

förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

BILAGA2 

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen 

har utförts enligt god revisionssed. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions bevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har an"."änts och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden. · 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tingsryds FF Hälso- Bollhall 

ekonomisk förenings finansiella ställning per 2017-12-31 och av dess finansiella resultat för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen. 

Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på följande. Som 

:framgår av årsredovisningens balansräkning har föreningens egna kapital förbrukats. Det är 

angeläget att styrelsen utreder möjligheterna att återställa föreningens egna kapital och 

styrelsen är enligt 11 kap. 2 § Lag om ekonomiska föreningar skyldig att hänskjuta till frågan 

huruvida föreningen skall träda i likvidation. 
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BILAGA2 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens resultat samt styrelsens förvaltning för Tingsryds FF Hälso- Bollhall 

ekonomisk förening för år 2017. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet JJ.ar vi utöver vår revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisonsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
tt ärskilt PM har upprättats och överlämnats till styrelsen. 

Lars-Göran Johansson 
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PM till styrelsen i 

Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening, 769611-9168 
Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening, 769613-1114 

BILAGA2 

Då vi som revisorer granskat räkenskaperna i ovannämnda ekonomiska föreningar för 

räkenskapsåret 2017 vill vi med detta PM göra styrelsen uppmärksamma på att noga följa den 

ekonomiska utvecklingen. 

Vidare att styrelsen aktivt följer upp antagen budget och framför allt följer 

likviditetsutvecklingen där man redan nu kan skönja svårigheter i framtiden. 

Kontakt med kommunen och berörda parter bör göras vad gäller framtiden för "Bollhallen i 

Tingsryd". 

Vidare har vi noterat att i Tingsryds FF Hälso- Bollhall ekonomisk förening har fortfarande en 

betydande kassa per 2017-12-3 ~ vilket bör åtgärdas och beloppet sättas in på bank. 

Vi utsedda att granska föreningens räkenskaper önskar fortsättningsvis att få materialet i god 

t · · an årsmötet för granskning. 

~f----' 
Lars-Göran Johansson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

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 inriktning 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 framfö1t 

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 inriktningen blivit att ärendet inriktas på att kommunen 

ska förvärva byggnaden i syfte att ställa om hallen till idrottshall med 

sportgolv istället för konstgräs. 

Utredningsrapp01t 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 

Justerare 

l~ I 
I Dtdragpbestyrkande 



33

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

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 
Utvecklings avdelningen 
Bollhallens ekonomiska föreningar/ Tingsryd United 

Justerare 

l_y l 
I Otdiagsbesty,kande 

7 (41) 
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~Tingsryds 
\:!!.}liommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (41) 

2017-06-05 

§ 111 

Uppdrag utredning Bollhallen 
Dm 2017/376 971 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt kommunalt övertagande av 

Bollhallen. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Bollhallens styrelser besökte i mars månad 

kommunstyrelsens arbetsutskott för samtal om den ekonomiska situationen. 

Upprinnelsen var en ansträngd ekonomi hos den ena av de föreningar som står 

bakom bollhallen. En överenskommelse har träffats över de obetalda fordringar 

gällande fjänvärme och varmvatten som kommunen har gentemot denna 

förening. 

Det bedöms att en utredning behöver göras för ett eventuellt kommunalt 

övertagande av Bollhallen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 55, 2017-03-06 

Överenskommelse mellan Tingsryds kommun avseende kvittning och 

avbetalning av skuld 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 118, 2017-05-22 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

I Otdragsbe,fyrlrande 2017-06-07 
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8 

TINGSRYDS KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfulhnäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2005-12-15 12 
2005-12-05 15 
2005-11-28 18 

ollhallen Tingsryd Ek förening 
konomiavdelningen 

Juslerare 

Kf § 131 
Ks § 156 
Au§ 315 2003/306 609 

Ansökan från Bollhallen Ekonomisk Förening om utökning av 
kommunal borgen för lån till byggande av bollhallen i Tingsryd 

Kommunfulhnäktige beslutade 2002-10-28, § 90, bl a att lämna kommunal 
borgen för ett lån på maximalt 1 875 000 la-onor till byggande av bollhall i 

Tings1yd. 

I slcrivelse 2005-11-15 ansöker Bollhallen Tings1yd Ekonomisk förening 
om utölming av kommunal borgen med 500 000 la-anor. (bilaga 1) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfulhnälctige beslutar 

att utöka k01mmmens borgensåtagande med 500 000 la-onor till maximalt 

2 375 000 kronor för lån till byggande av bollhall. 
(vid bidrag från Sparbanksstiftelse eller andra skall kommunens 
borgensåtagande minskas i motsvarande grad) 

Kommunstyrelsens förslag till kommun:fulhnälctige: 

Enligt arbetsutskottet. 

Komnmnfullmälctige beslutar 

att bifalla komnmnstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrlcande 

2-005-12- 21 

012 315 - © Cov111·i~lrt K m •L'v!ENTUS BLANKETTER 04-11 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdes datum 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2004-10-28 
2004-10-18 
2004-10-11 
2004-09-20 
· 2004-09-06 

8 
11 
9 
5 
11 

Exp. vänd 

Justerare 

Kf§ 90 
Ks § 105 
Au§ 263 
Ks § 90 
Au§ 229 2003/306 609 

Ansökan från Tingsryds Fotbollsförening om kommunal borgen och 

bidrag till bollhall i Tingsryd samt arrendeavtal 

Tingsryds Fotbollsförening ansöker i slaivelse 2004-09-01 (bilaga 1) om 

bidrag och kommunal borgen för att bygga en hälso- och bollhall i 

Tings1yds tätort. 

Föreningen ansöker också om att få teclma ett arrendeavtal med kommunen 

på 49 år på tomten där hallen skall ligga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommmuullmälctige beslutar 

att lämna kommunal borgen för ett lån på maximalt 1 875 000 kronor 

(vid bidrag från Sparbanksstiftelsen eller andra skall kommunens borgens

åtagande minskas i motsvarande grad) 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teclma an-endeavtal 

att lämna ett driftsbidrag till bollhallen motsvarande föreningens kostnad 

för ränta och amo1te1ing för ett lån på 3 000 000 kr (bidraget minskas 

årligen med den minskade räntekostnaden) 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger sklivelse 

(bilaga 2) från Tingsryds Handbollsldubb, Tingsryd-Gymnasterna och 

Tingsryds Innebandyklubb. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Utdragsbestyrkande 

2004-11-04 

012 315-X • © Copyrig/1I K OMMENTIJS BLANKETIER 03·09 
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TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 

K.f § 90 forts 
Ks § 105 forts 
Au§ 263 fmis 
Ks § 90 fmis 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2004-10-28 
2004-10-18 
2004-10-11 
2004-09-20 

2003/306 609 

att åtenemittera ärendet till kommunledningsförvaltningen samt 

att remittera ärendet till kultur- och fiitidsnämnden. 

Föreligger skrivelse 2004-09-27 :från Tings1yds Innebandyklubb, 

ordförande Kjell Karlsson (bilaga 3). 

Möte har hållits med inblandade paiier där föreningaina har fått 

diskutera sina synpunkter. 

Då miljö- och byggnämnden vid bygglovprövning ej har kunnat 

godkänna bollhallens yttre utformning har detta fått ändras. 

Den nya utformningen innebär en kostnadsfördyming på 1 Mkr. 

Kultur- och fiitidsnämnden avser att behandla ärendet 2004-10-14. 

Arbetsutskottets förslag till komm1mstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

9 
12 
10 
6 

att lämna kommunal borgen för ett lån på maximalt 1 875 000 kronor 

Justerare 

(vid bidrag från Sparbanlcsstiftelsen eller andra skall kommunens borgens

åtagande minskas i motsvarande grad) 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna aiTendeavtal 

att lämna ett driftsbidrag till bollhallen motsvarande föreningens kostnad 

för ränta och ammiering för ett lån på 4 000 000 kr (bidraget minskas 

årligen med den minskade räntekostnaden) 

Utdragsbestyrkande 

012 315-X · © Copyriglrt KoMMENJUS BLANKEITER 03-09 
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TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

Kf § 90 folis 
Ks § 105 fo11s 

Sammanträdesdatum 

2004-10-28 
2004-10-18 

2003/306 609 

10 
13 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger protokoll från 

kultur- och :fritidsnäim1den (bilaga 4). 

Sven-Erik Svensson, Margareta Persson, Bengt Neikter och Arne Karlsson 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Kmmnunstyrelsens förslag till kommunfullmälctige 

att lämna kommunal borgen för ett lån på maximalt 1 875 000 la'onor 

(vid bidrag från Sparbanksstiftelsen eller andra skall kommunens borgens

åtagande minskas i motsvarande grad) 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teclma arrendeavtal 

att lämna ett driftsbidrag till bollhallen motsvarande föreningens kostnad 

för ränta och amo11eiing för ett lån på 4 000 000 la- (bidraget minskas 

ärligen med den minskade räntekostnaden) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

012 315-X · ©Copyright KoMMENTIJS BLANKETTER 03·09 
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Tillgänglighetsplan samt vård

och underhållningsplan för 
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r:.:ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 

Justerare 

i( 

§ 225 

Tillgänglighetsplan samt vård- och underhållsplan för 

objektet Korrö 
Dnr 2018/1077 253 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner att teknisk avdelning upphandlar 

konsulter för framtagande av tillgänglighetsplan samt vård- och 

underhållsplan för objektet Korrö. 

2. Finansiering sker inom ram genom budgeterade medel samt genom 

ansökan om kulturmiljövårds bidrag hos Länsstyrelsen i Kronobergs 

län. 

3. Upphandling av konsulter för uppdraget utförs under hösten 2018. 

4. När de skriftliga planerna är klara kommer dessa att redovisas för 

kommunstyrelsen. Återapportering till kommunstyrelsens 

arbetsutskott sker i februari 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Korrö utgör en av Tingsryds kommuns tre kulturmiljöer av riksintresse och i 

området finns även ett naturreservat. Det finns olika skydds- och 

riksintressen kring Korrö som överlappar varandra. Länsstyrelsen i 

Kronbergs län (Länsstyrelsen) anser att Korrö är ett av länets viktigaste 

besöksmål. I området finns även geologiska intressen, värdefulla biotoper, 

hotade arter och området ingår i bevarandeplanen för Natura 2000. 

Naturreservatet förvaltas enligt reservatsbeslutet av Tingsryds kommun som 

gett Korröstiftelsen i uppdrag att sköta reservatet. Reservatet är ett Natura 

2000-område enligt EU:s habitatsdirektiv. Syftet med reservatet är bl.a. att 

bevara åsformationen, utveckla de biologiska värdena som finns samt att 

främja möjligheterna till rekreation inom ett område som är av väsentlig 

betydelse för allmänhetens friluftsliv. Genom reservatet går Utvandrarleden 

och det finns även anlagda stigar i reservatet. 

Då Korrö Hantverksby förvaltas av Korröstiftelsen kommer en dialog föras 

med deras representanter innan upphandling av konsulter sker. 

I Utdragsbesly<kande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 

Justerare 

I 

§225 fortsättning 

Preliminär kostnadsberäkning 

Länsstyrelsen uppger att kostnaden för upprättande av en vård- och 

underhållsplan vanligtvis ligger på omkring 100 000kr, respektive 

100 000kr för en tillgänglighetsplan. 

Enligt länsstyrelsen har Tingsryds kommun möjlighet att söka kultur

miljövårdsbidrag för framtagande av vård- och underhållsplan samt 

tillgänglighetsplan för Korrö Hantverksby. Länsstyrelsen uppger att vid 

likande tillfällen har de haft möjlighet att ge bidrag till upp mot 90 procent 

av kostnaden. 

Ärendets beredning 

Teknisk avdelning har handlagt ärendet och haft avstämningsmöte med 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens rekommendationer inför en eventuell 

försäljning: 

- Framtagande av en tillgänglighetsplan för naturreservatet inom 

Korrö samt en vård- och underhållsplan för byggnaderna inom 

Korrö. 
- Framtagande av en detaljplan innehållande skydds bestämmelser för 

Korrö. 

Enligt länsstyrelsen behövs kulturhistorisk kompetens vid framtagande av 

en ny detaljplan. Länsstyrelsen har även möjlighet att på eget initiativ 

byggnadsminnesförklara hela Hantverksbyn på Korrö, vilket i så fall skulle 

innebära krav på tillstånd kring åtgärder som ska göras och som berör 

skyddsbestärnmelser. Därför rekommenderas Tingsryds kommun att i första 

hand ta fram en detaljplan med skyddsbestärnmelser. 

Länsstyrelsen uppger också att föreskrifter och åtgärder enligt skötselplan 

ska efterlevas oavsett vem som står som ägare av objektet. 

Beslutsunderlag 

1. Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen Kronoberg, 2017-10-

12. 
2. Skrivelse från lokalstrateg teknisk avdelning, 2018-08-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar, med instämmande av Patrik Ståhlgren (M), att 

det i delbeslut 4 ska tilläggas att återapportering till kommunstyrelsens 

arbetsutskott ska ske i februari 2019. 

I Utdrags bestyrkande 
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§ 225 fortsättning 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

2018-09-11 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons ( C) yrkande. 

Justerare I lltdragsbestydiande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-06-08 

Till Kommunstyrelsen 

Tillgänglighetsplan samt vård- och underhållsplan för objektet Korrö 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att tekniska avdelningen upphandlar konsulter för 
framtagande av tillgänglighetsplan samt vård- och underhållsplan för objektet 
KotTÖ. 

2. Finansieras inom ram, genom egna budgeterade medel, samt genom ansökan om 
kulturmiljövårdsbidrag hos Länsstyrelsen Kronoberg. 

3. Tidplan 
Upphandling av konsulter för uppdraget utförs under hösten 2018. 

4. Rapportering/ Återkoppling 
När de skriftliga planema är klara kommer dessa att redovisas för KsAu. 

Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen har handlagt ärendet och i samband med det haft avstämnings
möte med Länsstyrelsen i Kronobergs län (LST-G). Under hösten 2017 hade vi en av
stämningsträffmed LST-G och där framkom att de rekommenderar oss följande åtgär
der inför en ev. försäljning av Korrö; 

• Framtagande av en tillgänglighetsplan för naturreservatet inom Korrö samt en 
vård- och underhållsplan för byggnadema inom K01Tö. 

• Framtagande av en detaljplan innehållande skyddsbestämmelser för Korrö. 

Enligt LST-G så behövs det kulturhistorisk kompetens vid framtagande av en ny detalj
plan. LST-G har även möjlighet att på eget initiativ byggnadsminnesförldara hela Hant
verksbyn på Korrö vilket skulle innebära att det skulle krävas tillstånd kring åtgärder 
som ska göras här och som berör skyddsbestämmelser, så därför rekommenderar dem 
oss att i första hand ta fram en detaljplan med skyddsbestämmelser. 

LST-G menar vidare att föreskrifter och åtgärder enligt skötselplan ska efterlevas oav
sett vem som står som ägare av objektet. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt avstämning med LST-G så hamnar kostnaden för en vård- och underhållsplan 
vanligtvis på ca 100 000 kr och för en tillgänglighetsplan så landar det på samma nivå 
d v s ca 100 000 kr. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 {vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Enligt LST-G så finns det möjlighet för oss att söka kulturmiljövårdsbidrag hos dem för 
framtagande av Vård- och underhållsplan samt Tillgänglighetsplan för Ko1Tö Hant
verksby och de har ibland haft möjlighet att ge bidrag på upp mot 90 % av kostnaden. 

Bakgrund 
Konö utgör en av Tingsryds kommuns tre kulturmiljöer av riksintresse och i området 
finns även ett natuITeservat. Det finns olika skydds/riksintressen kring Kon·ö som över
lappar varandra. LST-G anser att Korrö är ett av länets viktigaste besöksmål. Det finns 
även geologiska intressen här, värdefulla biotoper, hotade ruter samt att området ingår i 
bevarandeplanen för Natura 2000. 

NatuITeservatet förvaltas enligt reservatsbeslutet av Tingsryds kommun och som gett 
Kon·östiftelsen i uppdrag att sköta reservatet. Reservatet är ett Natura 2000-område en
ligt EU's habitatsdirektiv och här finns flera hotade aiter. Syftet med reservatet är bl.a. 
att bevara åsformationen, utveckla de biologiska värdena som finns samt att främja möj
lighetema till rekreation inom ett område som är av väsentlig betydelse för allmänhetens 
friluftsliv. Genom reservatet går Utvandrarleden och det finns också anlagda stigar i 
reservatet. 

Då K.ol1'ö Hantverksby förvaltas av Kol1'östiftelsen så kommer en dialog att föras med 
deras representanter innan upphandling av konsulter sker. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från möte med LST-G bifogas som en bilaga till denna slaivelse. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Jonas Weidenmark, Teknisk chef 
Camilla Norrman, Miljö- och byggnadschef 
Karin Berggren, Lokalstrateg 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 

Karin Berggren 
Lokalstrateg 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 

Bilaga: MinnesanteckningarträffKol1'ö, daterad 2017-10-12. 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Minnesanteckningar träff Korrö 

Plats: Mötesrum hos Länsstyrelsen i Växjö, Kungsgatan 8, Växjö, torsdagen den 12 oktober 
2017, !dockan 15:00-16:15. 

Deltagare 

Annika Bladh, Miljövårdsenheten Länsstyrelsen i Kronobergs län (LST-G) 
Monica Andersson, Vattenvård, Miljövårdsenheten LST-G 
Heidi Vassi, Kulturmiljö, Samhällsutvecldingsenheten LST-G 
Gunnel Hemilcsson, Samhällsplanering, Samhällsutvecldingsenheten LST-G 
Filip Stmm, Mark- och exploateringsingenjör, Tekniska avdelningen, Tingsryds kommun 
Karin Berggren, Fastighetsstrateg, Tekniska avdelningen, Tingsryds kommun 

Presentation 

Samtliga mötesdeltagare presenterade sig och sin funktion. 

Inledning 

Filip Stmm, som tagit initiativ till detta möte, inledde mötet genom att gå igenom ärendet och 
förklara syftet med mötet. Försäljningen av Korrö finns med i kommunens handlingsplan 
"Hållbar ekonomi", där kommunen har beslutat att Koll'Ö är en av de fastighetsobjekt som 
skall säljas, men det är inte definierat vad som ska ingå i försäljningen. Anledningen till 
dagens möte är att Tingsryds kommun behöver ldargöra förutsättningarna för och försöka 
skapa fömtsägbarhet i försäljningsprocessen. 

Korrö Hantverksby 

Korrö Hantverksby förvaltas av Korrö stiftelsen, Smålands Museum och Tingsryds 
hembygdsförening. Området omfattas av en områdesbestämmelse som antogs år 1992. 

Natur- och lcultmmiljö av riksintresse 

K.011·ö utgör ett av Tingsryds kommuns tre lculturmiljöer av riksintresse. I området finns även 
ett nattl11'eservat. Det finns olika skydds/riksintressen kring K.oll'Ö som överlappar varandra. 
LST anser att K.orrö är ett av länets viktigaste besöksmål. Det finns även geologiska intressen 
här, värdefulla biotoper, hotade arter samt att området ingår i bevarandeplanen för Natura 
2000. 

N atull'eservatet 

Naturreservatet förvaltas enligt reservatsbeslutet av Tingsryds kommun och som gett 
K.onöstiftelsen i uppdrag att sköta reservatet. Reservatet är ett Natura 2000-område enligt 
EUs habitatdirektiv och här finns flera hotade arter. Syftet med reservatet är bl.a. att bevara 
ås-fo1mationen, utveckla de biologiska värdena som finns samt att främja möjligheterna till 
relueation inom ett område som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Genom 
reservatet går Utvandrarleden och det finns också anlagda stigar i reservatet. Den del som 
ingår i förslaget till försäljning är de tre källarbyggnadema Gordkällarna) i backen intill den 

Sida 1 av 3 
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f.d. häradsvägen, logen och parkeringen och som ingår i nattlll'eservatet. Detta område finns i 

mitten av reservatet. Det finns höga naturvärden vid Korrö och runt Ronnebyån. Enligt 
reservatsbeslut med föreskrifter ska logen med toaletter vara en öppen byggnad för 

allmänheten. Restaurering har skett med allmänna medel. 

Vattenskyddsområdet 

De befintliga vattenskyddsområdesforeskrifterna är från år 1989 och Länsstyrelsen anser att 

de bör uppdateras innan en :llirsäljning for att kunna behålla ett bra råvatten till 
dricksvattenförsörjningen, speciellt med tanke på att verksamheter som innebär risker och 

påverkan på vattenkvalitet har :llirändmts. Det kan innebära att vattenskyddsområdets 
utbredning behöver :llirändras och att nya föreslG'ifter med restriktioner i markanvändningen 
behöver tas fram. Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt att kommunen säljer 

vattentäktens bmnns- och infiltrationsområden. Det är LST-G som är tillsynsmyndighet för 

vattenskyddsområdet inom Koll'ö. 

Rekommenderade åtgärder inför ev. försäljning av Kon·ö 

Länsstyrelsen har tidigare genom åren rekommenderat kommunen, via Bygg- och 
miljöavdelningen bl.a. i samband med LST-G kommunala riksintressedialog, att ta fram en 

detaljplan med skyddsbestämmelser samt en tillgänglighetsplan och en vård- och 
underhållsplan för byggnadema inom Korrö innan försäljning blir aktuellt. Kommunen har 

även fått ta del av exempel på hur sådana kan se ut, samt att det finns möjlighet för 
kommunen att få länsstyrelsens kulturmiljöbidrag för att bekosta delar av ett sådant material. 

LST-G anser att det behövs kulturhistorisk kompetens vid framtagande av en ny detaljplan 

och att processen med framtagande av detaljplan hanterar alla frågor som behöver tas upp 
med berörda. Ev. tillkommande bebyggelse eller förändringar i bebyggelsen behöver anpassas 

till platsens förutsättningar och den kulturhistoriska miljön. Detta kan även regleras j 

detaljplanen. 

Enligt LST-G så kan vem som helst äga en fastighet som är ett natmTeservat. Beslut med 

:llireskrifter och åtgärder enligt skötselplan ska efterlevas oavsett vem som äger reservatet. En 

ny markägare måste också följa de föreskrifter som gäller. Att sälja ifrån just de delar (p-plats, 

logen, väganslutning) som möjliggör allmänhetens tillb:äde till natmTeservatet kan innebära en 

otydlighet om vem som ska göra vad samt att det hos besökaren kan skapa en osäkerhet var 

man får gå och göra inom området. Ett enklare sätt är att istället skriva ett avtal med 
intressenten om vad vederbörande kan och inte kan göra. 

LST-G har även möjlighet att på eget initiativ byggnadsminnesförldara hela Hantverksbyn 

vilket skulle innebära att det skulle krävas tillstånd kring alla Mgärder som ska göras här och 

som berör skyddsbestämmelser. I första hand bör framtagandet av en detaljplan övervägas. 

Stadgar för Koll'ö Stiftelsen 

Enligt § 1 i ovannämnda stadgar framgår att "Stiftelsen skall förvalta kommunens 
naturreservat Korrö". Samt lite längre ned i samma§ så står det att "Stiftelsen skall dessutom 

Sida 2 av 3 
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handha skötseln av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom reservatet, samt övriga 
byggnader inom området, vilka äges av kommunen". 

Med tanke på innehållet i citerade stadgar så uppmanas Filip Storm kontakta Länsstyrelsen 
Skåne beträffande ev. ändringar av dessa stadgar för ev. :llirsäljning, eftersom det är 
Länsstyrelsen Skåne som är tillsynsmyndighet över stiftelser i Kronobergs län. 

Tidigare åtgärder och bidrag 

LST-G har genom åren lämnat stora bidrag avseende olika projekt inom K.01Tö; LONA-bidrag 
för restaurering av markerna i natmreservatet, bidrag för uppmstning av logen för att 
möjliggöra allmänhetens tillträde och till toaletterna, uppmstning av sågen, kvarnen, 
vattemänna osv. Olika pa1ter har varit mottagare av dessa bidrag. EU-bidrag har även gått till 
den nuvarande a1Tendatom. 

Mötet avslutades. 

Vid anteckningarna 

Karin Berggren 

Sida 3 av 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 115 

Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är 

verksamhetslokaler 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 (55) 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att följande fastigheter ska 

försäljas: 
-Kon-ö 
-Ekeliden 
-Hembygdsmuseum Urshult 
-Ladugård Smöramåla 
-Bussterminal Ryd 
-F d Brandstation Ryd 
-Körstall Mårsslätt 
-Toalett Lunnabacken 
-Kaffestugan Linneryd 

Kommunfullmäktige konstaterar att inriktningsbeslut för försäljning av 

KmTebo redan har fattats, K.F 2015-10-26, § 167. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förbereda försäljning av 

fastigheterna och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 

Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 

Johansson (C), Britt-Louise Berndtsson (C), Mats Wembo (C) och Johan 

Karlson (C) reserverar sig till förmån för Marie-Louise Hilmerssons (C) 

yrkande. 

Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V) reserverar sig till förmån för Göran 

Mårds (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 

redovisas. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (55) 

2016-06-20 

§ 115 f01ts. Dnr 2014/119 041 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 

Kommunstyrelsen § 121, 2016-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie-Louise Hilmersson (C) yrkar med instämmande av Eva Hagelberg (C), 

Johan Karlson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C) och Lenna1t Fohlin (C) om en 

inriktning att följande fastigheter ska försäljas: Ekeliden, Ladugård 

Smöramåla, Bussterminal Ryd och f d Brandstation Ryd. 

Finns det fö1frågan om öve1tagande av toaletten vid Lunnabacken kan den 

också finnas med i inriktningsbeslutet. 

Göran Mård (V) yrkar att kommunen inte säljer Kon-ö. 

Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S), 

Annelise Hed (MP), Patrick Ståhlgren (M), Tomas Blomster (S), Anette 

Weidenmark (KD) och Barbro Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Anna Johansson (C) yrkar om ajournering. 

Sammanträdet ajourneras och återupptas. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Göran Mårds (V) yrkande 

och Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 

(huvudyrkande). 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande niot Marie-Louise Hilmerssons 

(C) yrkande för att få fram ett motyrkande mot huvudyrkandet och finner att 

kommunfullmäktige utser Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande som 

motyrkande. 

Utdrags bestyrkande 

LJJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 115 fo1ts. Dm 2014/119 041 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Marie-Louise Hilmerssons (C) yrkande. 

Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

9 (55) 
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§ 173 

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 
Dnr 2018/866 701 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande föreslår för kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom strategin Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. 

2. Utskottet för arbete och lärande ger folkhälsosamordnaren i uppdrag att 

utfo1ma ett förslag till kommunövergripande folkhälsostrategi med 

underliggande handlingsplaner där strategin Tobacco Endgame är en del 

av målområdet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). 

3. Antagandet av strategin medför inga kostnader. 

4. Ett förslag till kommunövergripande folkhälsostrategi med 

underliggande handlingsplaner presenteras för arbete och 

lärandeutskottet av folkhälsosamordnaren i december 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Tobacco Endgame-Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt 

som syftar till att mindre än fem procent av befolkningen ska vara 

dagligrökare år 2025. Det innebär att inom de närmaste åren få till stånd ett 

politiskt beslut om ett fuial då rökningen ska vara starkt reducerad och inte 

längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Omkring 12 000 

människor i vårt land dör vaije år till följd av rökning. Samhällskostnaderna 

för sjukskrivning och för tidig död i rökningens spår är en01ma. 

Tobaks- och folkhälsoexpe1ier i Sverige föreslår att regering och riksdag 

beslutar om 2025 som mål för utfasningen av rökningen i vårt land. Målet 

nås genom att Sverige på allvar och fortlöpande genomför den breda strategi 

som världshälsoorganisationens tobakskonvention anvisar - och som 

Sverige anslutit sig till redan 2005. Ett nationellt beslut om utfasning av 

rökning skulle underlätta arbetet mot ett rökfritt samhälle även på 

kommunal nivå. 

Tings1yds kommun står bakom den länsgemensarnma folkhälsopolicyn 2016 

som är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin 2015-2025 

Gröna Kronoberg 2025. Med stöd av folkhälsopolicyn ska länets kommuner, 

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta kring 

Utdrags bestyrkande 
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Arbete- och lärandeutskottet 2018-08-27 

Fortsättning § 173 

folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa. Den länsgemensamma visionen - En god hälsa för alla! För hållbar 

utveckling och tillväxt i Kronobergs län innehåller 11 målområden där 

ANDTS är ett av målen. Att anta strategin Tobacco Endgame kan ses som 

ett första steg i arbetet med en handlingsplan som tydliggör Tingsryds 

kommuns arbete i ANDTS-:frågor. 

Besluts underlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen Kronoberg och Region Kronoberg gällande 

Tobacco Endgame. 
Läns gemensam folkhälsopolicy 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Chefen för arbete- och lärande 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen i Tingsryd kommun 

Tobacco Endgame 

Dnr 2018/866 701 

i ~~NS?!X~~~s~.~ 
2018-06-18 

Ärendenummer 
700-3423-18 

Ar 2017 rökte 10 procent av invånarna i Sverige dagligen. Tobacco Endgame -

Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att mindre än 

fem procent av befolkningen ska vara dagligrökare år 2025. Det innebär att inom 

de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara 

starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. 

Vi vill uppmuntra alla kommuner i länet att fatta beslut om att ställa sig bakom 

strategin. 

Rökning bedöms vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död - och 

en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskap om 

orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet för 

långsamt. Ett stöd för ett nationellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi skulle 

gagna det fortsatta arbetet i landets kommuner. 

WHO:s tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda 

åtgärdspanel som krävs för en varaktig minskning av rökningen och därmed en 

minskad sjukdoms börda. Alltfler länder diskuterar ett perspektivskifte för att 

påskynda arbetet. 

Hittills har 184 organisationer, inkluderande alla landsting/ regioner, SKLs 

styrelse, 14 länsstyrelser och ett ökande antal kommuner, uttalat sitt stöd för 

Endgame-strategin. I Kronobergs län har såväl Region Kronoberg som 

Länsstyrelsen samt två kommuner; Älmhult och Markaryd tagit beslut om att 

ställa sig bakom strategin. 

Initiativtagare till denna opinions bildning är Tobaks fakta - oberoende 

tankesmedja (www.tobaksfakta.se) och Yrkesföreningar mot Tobak 

(www.tobaccoorhealthsweden.org). Här finns underlag för hur kommunerna kan 

gå till väga för att ställa sig bakom Tobacco Endgame strategin. 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Burman 
Landshövding 
Länsstyrelsen Kronobergs län 

Anna Fransson 
Ordf. Regionstyrelsen 
Region Kronoberg 

REGION 
KRONOBERG 
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• INLEDNING 

0 

2 

Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. 

Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län 

samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa för länets befolkning. Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att 

ha en samsyn och att arbeta tvärsektoriellt mellan offentlig sektor, näringslivet och ideburna 

organisationer. Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivån som 

beslutar både om visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet och om prioriteringar av mål

områden. Denna folkhälsopolicy är en revidering av Länsgemensam folkhälsopolicy for Kronobergs län 

med prioriteringar 2012-2015. 

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin 

Gröna Kronoberg 20251 och ska öka möjligheten till samhandling runt hur målen ska uppnås. 

Gröna Kronoberg 2025 är styrande för Region Kronoberg och vägledande för andra aktörer. 

• • 0 

HALSA PA LIKA VILLKOR 
Den svenska folkhälsopolitiken har sedan 2003 ett övergripande mål - att skapa samhälleliga 

forutsättningar for en god hälsa på lika villkor for hela befolkningen2
• En god folkhälsa handlar både 

om att hälsan ska vara så bra som möjligt men också om hur hälsan fördelar sig bland befolkningen 

eller grupper i befolkningen, exempelvis barn och unga. Detta innebär att alla ska kunna uppnå bästa 

möjliga psykiska och fysiska hälsa oavsett ålder, kön, bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet, 

språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. 

Den enskildes hälsa påverkas av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, 

integration, arbetsmarknad och samhällsplanering med mera (figur 1)3• Dessa faktorer styrs av 

politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Folkhälsoarbete är systematiska och mål

inriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik 

hälsa för hela befolkningen. För att nå en jämlik hälsa är det en förutsättning att inkludera hälsa i alla 

politikområden och att arbeta tvärsektoriellt över förvaltningsgränser. Här finns således möjligheter 

för samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika villkor. 

Figur I : Faktorer som påverkar hälsan. 
Källa: G.Dahlgren och M Whitehead. 
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GOD HÄLSAÄRAVGÖRANDE 
• • 0 

FOR HALLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet (figur 2.). Dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra och en hållbar utveckling 

förutsätter en balans mellan dessa. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av social hållbarhet4• 

Hälsans bestämningsfaktorer finns dock inom alla tre dimensionerna. 

EKOLOGISK EKONOMISK 

Figur 2. De tre dimensionerna for hållbar utveckling. 

De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare. Hälsoekonomiska 

beräkningar har visat att ojämlik hälsa medför stora kostnader för samhället. En viktig del för att 

minska den ojämlika hälsan är att öka kunskapen om hur ekonomiska beräkningar kan göras. Tidiga 

och förebyggande insatser innebär en direkt men kortsiktig kostnad medan det genererar vinst över 

tid (figur 3). Därför behövs ett långsiktigt perspektiv när kostnader för folkhälsoarbetet värderas5• 

KOSTNAD 

VINST 

TIDIGA OCH 
FÖREBYGGANDE 
INSATSER 

TID 

Figur 3. Kostnadspuckel och vinster i ett långsiktigt perspektiv på hälsoinvesteringar. 

Källa: "Framtidens folkhälsa - allas ansvar': en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 20 I 0, FHI 

3 
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Foto: matton.se 

ltJ LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY 
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Den nationella folkhälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den länsgemensamma visionen 

- En god hälsa for alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Samtliga 11 nationella 

målområden ligger som grund för det länsgemensamma arbetet: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)6 

Folkhälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen7 och den nationella strategin för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige som antogs juni 20108• 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes målområde 3 och 

11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara 

fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den 

reviderade policyn. 
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PRIORITERINGAR 
Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningar för en god 

folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av 

samhället har ett samband med hälsa9• En stor del av det arbete som är kopplat till målområde 1 

handlar om lokala insatser. Som stöd för arbetet kan lokala handlingsplaner tas fram. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 

Vision för målområde 3: I Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger varje barn möjlighet att 

utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar. 

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

Vision för målområde 11: I Kronoberg växer flickor och pojkar samt kvinnor och män upp i ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 

alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 

Till målområde 3 och 11 har regionala handlingsplaner tagits fram: Länsgemensam handlingsplan 

for barns och ungas uppväxtvillkor och Regional handlingsplan Alkohol narkotika, dopning och tobak 

(ANDT) Kronobergs län. De regionala handlingsplanerna bör följas av lokala handlingsplaner. 

Arbetet kring spel (ANDTS) är i Kronobergs län inriktat på ett förebyggande arbete med digitala 

verktyg till målgruppen barn, unga och föräldrar och hanteras inom ramen för Länsgemensam 

handlingsplan for barn och ungas uppväxtvillkor. 

Foto: Ära Karlsson 
5 
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ARENOR FÖR DET HÄLSOFRÄMJANDE 
0 OCH FÖREBYGGANDE ARBETET 

6 

I folkhälsoarbetet är det vanligt att utgå från de arenor där människor samlas och kan nås av insatser 

och åtgärder. I samverkan och utifrån de prioriterade målen bör länets aktörer arbeta hälsofrämjande 

och förbyggande på följande arenor: 

Förskola och skola ger en möjlighet att nå alla barn och unga och även deras föräldrar och är 

därmed en bra arena för ett aktivt folkhälsoarbete. Även om hemmet inte är någon offentlig arena är 

det viktigt med insatser som stärker och stödjer föräldraskapet. 

För att nå vuxna är arbetsplatsen en viktig arena för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Högskola och universitet är studenters arbetsplats och därför är både företagshälsovården och 

studenthälsan betydelsefulla samarbetspartners i detta arbete. 

Hälso- och sjukvården ska erbjuda tillgång till en god och jämlik vård för alla. Förutom att erbjuda 

vård och behandling ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Det är viktigt att i ett 

tidigt skede uppmärksamma barn och unga som far illa eller visar tecken på ohälsa. 

Fritid och föreningsliv ( civilsamhället) har en betydelsefull roll i arbetet med att skapa hälso

främjande miljöer för personer i alla åldrar och är därför viktiga samhandlingspartners till offentliga 

aktörer. En trygg och säker offentlig miljö är viktigt för alla åldrar. Alla ska kunna röra sig fritt utan 

risk och rädsla på allmänna platser. Barn och unga behöver trygga skolvägar, lekplatser och möjlighet 

att tryggt kunna ta sig hem kvällstid. 
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AKTÖRERNAS ROLLER 
Det är viktigt att samhällets olika aktörer antar en helhetssyn i samverkan, både gentemot andra 

aktörer och i den egna organisationen. För att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

länet är det viktigt att alla aktörer bidrar till en ökad samhandling i folkhälsoarbetet. Att samhandla 

innebär att föra samtal om nuläge och mål, att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Alla 

alnörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer behöver leda, samordna 

och följa upp arbetet. 

44 iiäiHM• ,, .. 
DETCÖRAS 

OCH AV VILKA? 

Figur 4. Samhandlingstrappa. 

Kommunerna i Kronobergs län - har ett lagstadgat tillsynsansvar inom ett flertal områden och det 

yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Kommunerna har ansvar för det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs på de olika arenorna som finns i kommunen. 

Folkhälsosamordnare, eller motsvarande funktion, med ett tydligt mandat bör finnas. 

Samordnaren ska kunna delta aktivt i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. 

Region Kronoberg- har ett ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård samt för regional tillväxt 

och utveckling10• Detta innefattar kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, 

miljö- och klimatfrågor, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor 

och kultur. Region Kronoberg har även en samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region 

Kronoberg kartlägger och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området 

samt ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län - har regeringens uppdrag att verka för att nationella mål far 

genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förutsättningar. Länsstyrelsens roll är bland 

annat att samordna insatser i länet genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

Exempel på sakområden är jämställdhet, folkhälsa (bland annat ANDT, förebyggande arbete och 

tillsyn), våld i nära relationer, mänskliga rättigheter och etablering av nyanlända. 

Näringslivet, polisen, universitetet och ideburna organisationer - kompletterar det läns

gemensamma folkhälsoarbetet. Samverkan och samhandling ska utvecklas och förstärkas i samråd 

med övriga berörda aktörer. 

POLITISK STYRNING 
Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för en positiv hälso

utveckling i befolkningen och kan utjämna skillnader i hälsa. Kommunfullmäktige och Region

fullmäktige är den politiska beslutsnivån som beslutar både om visionen för det länsgemensamma 

folkhälsoarbetet och om prioriteringar av målområden. 

0 

7 
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D STRUKTUR FÖR LÄNSGEMENSAMT FOLKHÄLSOARBETE 
Det strategiska arbetet på regional nivå ska ha en tydlig struktur för att bli effektivt. Varje aktörs roll 

och ansvar beskrivs i föreliggande policy. 

Länets kommunchefer, regiondirektör, områdespolischef och länsråd agerar ledningsgrupp för det läns

gemensamma folkhälsoarbetet. De fattar beslut om arbetsordning, handlingsplaner kopplade till den 

länsgemensamma folkhälsopolicyn samt om uppdrag för nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete. 

Nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete består av kommunala samordnare för ANDT och/eller 

folkhälsoarbete, ANDT-samordnaren från Länsstyrelsen i Kronobergs län samt tjänstepersoner från 

Region Kronoberg. Nätverket ska hålla ihop och driva den länsgemensamma folkhälsopolicyn med 

tillhörande handlingsplaner framåt samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte. 

Den regionala samverkans- och stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 

samt skola arbetar med frågor som rör samverkan och samarbete mellan Region Kronoberg och 

kommunerna. Strukturen består av ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, nätverk för skolchefer samt tre tvärgrupper (barn, vuxna, äldre). 

• UPPFÖLJNING 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets kommuner 

och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och aktualitetspröva den länsgemensamma folkhälso

policyn. Detta ska ske för varje ny mandatperiod. 

De regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län) ansvarar för årlig 

uppföljning av länsgemensamma handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden 

uppföljning av lokala handlingsplaner. 

1 www.regionkronoberg.se/gronakronoberg 
2 Regeringskansliet (2003) Mål för folkhälsan prop. 2002/03:35. 
3 Folkhälsoinstitutet (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. 
4 Brundtlandrapporten FN-rapporten Vår gememamma framtid 1987 
5 Folkhälsoinstitutet (2010) . Folkhälsopolitisk rapport 2010 & Nilsson I & Wadeskog A (2008). Det är bättre att stämma i 

bäcken än i ån - Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnande insatser kring barn och unga. 

6 Regeringskansliet (2008). En förnyad folkhälsopolitik. Prop.2007/08: 110. 
7 UNICEF (2012). Barnkonventionen. 
8 Regeringskansliet (2010a). Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige strategimål. 

9 Folkhälsoinstitutet (2011 d). Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. 

10 Regleras enligt den statliga förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713). 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(14) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-08-14 

§ 45 

Information om Samverkansplan mellan Skola och 
Näringsliv 
Dnr 2018/998 140 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att ställa sig bakom 
Samverkansplanen mellan Skola och Näringsliv efter viss justering 
och föreslår att Samverkansplanen ska innehålla roller och inte 
namn. 

2. Plan- och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom Samverkansplanen mellan Skola och Näringsliv. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade om godkännande av Samverkansplan Skola -
Näringsliv 2017-2019, § 11/2017-04-26. 

Utvecklingschef Christina Gutierrez Malmbom informerar om 
Samverkansplan mellan Skola och Näringsliv och betydelsen av att även 
kommunledningsförvaltningen är involverad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar bifall till ärendet med instämmande av Mikael 
Jeansson (S) 

Beslut skickas till 

Utvecklingschef 
Bildningsnämnden 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-04-26 

§ 11 

Samverkansplan Skola-Näringsliv 2017-2019 
Dnr 2017/72 619 

Beslut 

14(24) 

1. Bildningsnämnden godkänner samverkansplan Skola-Näringsliv 2017-

2019, bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsledare Linda Wågström infonnerar om samverkansplan för 

Skola-Näringsliv 2017-2019. 

Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan 

mellan skola och näringsliv i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande och 

inspirerande samarbete fu· givande för båda parter. Arbetet ska bidra till att 

skapa kunskap och förståelse för företagen i kommunen samt att skapa fler 

företagsamma unga människor både i och utanför skolan. Insatserna ska 

bidra till att presentera det breda och varierande lokala näringslivet i 

Tingsryds kommun och få undervisningen tydligt förankrad i verkliga 

situationer och arenor utanför skolan. Kreativitet och nyfikenhet ska 

stimuleras och genomsyra innehållet i samverkansplanen. De upplägg och 

insatser som samverkansplanen innehåller ska vara ömsesidigt enkla för 

såväl skola som näringsliv att ta till sig och genomföra. Insatserna i 

samverkansplanen ska vara tydligt utformade och väl förankrade. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna samverkansplan 

Skola-Näringsliv 2017-2019. 

Jv.IBL-information har ägt rum den 20 april 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Linda Wågström, 2017-04-03. 

2. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tings1yds kommun 2017-2019. 

Beslutet skickas till 
Publiceras på kommunens hemsida 

Utdrags bestyrkande 
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Syfte 

Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i 

Tingsryds kommun. Ett väl fungerande och inspirerande samarbete är givande för båda parter. Arbetet ska 

bidra till att skapa kunskap och förståelse för företagen i kommunen samt skapa fler företagsamma unga 

människor både i och utanför skolan. Insatserna ska bidra till att presentera det breda och varierande lokala 

näringslivet i Tingsryd kommun och få undervisningen tydligt förankrad i verkliga situationer och arenor 

utanför skolan. Kreativitet och nyfikenhet ska stimuleras och genomsyra innehållet i samverkansplanen. De 

upplägg och insatser som samverkansplanen innehåller ska vara ömsesidigt enkla för såväl skola som 
näringsliv att ta till sig och genomföra. Insatserna i samverkansplanen ska vara tydligt utformade och väl 
förankrade. 

Mål 

Förbättra resultatet i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking på frågeställningen kring samverkan 

skola/näringsliv, samt att öka samverkan mellan skola och det lokala näringslivet. 

Målgrupp 
Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare, elever 

och vårdnadshavare samt näringslivet. 

Bakgrund 
I grundskolans läroplan framgår att entreprenöriellt lärande och samverkan skola/näringsliv ska genomsyra 

hela utbildningssystemet. Entreprenörskapskompetenserna är viktiga och hjälper till att bygga grunden för 
framtida sociala, kulturella och ekonomiska värderingar. Det är dagens och framtidens elever som ska skapa 

framtidens arbetsplatser. Därmed är det av stor vikt att skolan bidrar till att främja elevernas egen kreativitet, 

samarbetsförmåga, handlingskraft och lust till att vara mer företagsam. 

Världen har förändrats och "Alla medborgare behöver i våra dagar livslångt lärande. Vi behöver utveckla våra 
färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte bara för att kunna utnyttja vår personliga potential och 
aktivt delta i det samhälle vi lever i, utan också för att ha en chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig 

förändring" Mot denna bakgrund antog 2006 Europaparlamentet en europeisk referensram för livslång lärande 

med åtta nyckelkompetenser, där initiativförmåga och företagaranda är en av dessa. Nyckelkompetens är 

enligt denna gemensamma referensram den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, 
aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. (Nyckelkompetenser för livslångt lärande - en 
europeisk referensram 30 december 2006/L394) 

Regeringskansliet tog därefter fram en strategi som legat till grund för styrdokumenten som gjorde inträde 

2011 i vår skola. 

Bakgrund lokalt 
Vi Företagare och Barn- och utbildningsnämnden har arbetat för en ökad samverkan. Drivkraften har varit 
ambitionen att presentera det breda och varierade lokala näringslivet och få undervisningen på alla nivåer mer 

förankrad i verkligheten. Ökad kunskap om näringslivet och möten med goda förebilder stimulerar framväxten 

av nya entreprenörer, en avgörande faktor för fortsatt utveckling av en landsbygdskommun som Tingsryd. 
Samverkansgruppen har blivit det forum som har tagit fram planen och också samverkansaktiviteterna 

tillsammans med lärare och företagare. 

Antagen av Barn- och utbildningsnämnden XXXX-XX-XX 
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Samverkansgruppen 

I samverkansgruppen sitter f.n. 

Lina Greek 
Jenny Persson 
Maria Nordahl 
Roy Johnson 
Robin Brevestedt 

SYV, Dackeskolan 
SYV, Wasaskolan 
SYV, Tingsryd Lärcenter 
Lärare Trojaskolan 
Lärare Dackeskolan 

lina.greek@tingsryd.se 
jenny.persson@tingsryd.se 
maria.nordahl@tingsryd.se 
roy.iohnson@tingsryd.se 
robin.brevestedt@tingsryd.se 

Patrik Gustafsson Lärare Wasaskolan patrik.gustafsson@tingsiyd.se 
Christina GutierrezMalmbom Utvecklingschef Christina.GutierrezMalmbom@tingsryd.se 
Johan Wingren Rektor Dackeskolan johan.winqren@tingsryd.se 
Uno Midenheim Rektor, Wasaskolan uno.midenheim@tinqsryd.se 
Je_ns Vikingsson Kostchef, Tingsryds kommun jens.vikingsson@tingsryd.se 
Linda Wågström Utvecklingsledare linda.wagstrom@tinqsryd.se 
Anne Sommer Vi Företagare kontor@viforetagare.com 
Magnus Pleijel Nelson Garden magnus.pleijel@nelson.se 
Representant från · Ung Företagsamhet kronoberg@ungforetagsamhet.se 
Jennifer Carlsson Autoverkstan jennifer.carlsson@autoverkstan.se 
Marika Sunesson Sparbanken Eken marika.sunesson@sparbankeneken.se 

Samarbetsorganisationer 

Företeckning och kontaktuppgifter till samtliga företag i Tingsryds kommun: http://www.forreg.nu/tingsryd 

Förutom det lokala näringslivet samarbetar vi i kommunen med följande organisationer som kan fylla en 
funktion i samverkan mellan skola och näringsliv och som kan nytljas i större utsträckning; 

• Vi Företagare 
• Tingsryd handel 
• Ung Företagsamhet 
• LRF 

Skolans uppdrag och kommunens insatser 
"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
Skolan kan därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap" 
(LGR11). 

"Skolans mål är att varje elev: 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

• har inblick i närsamhäl/et och dess arbets- förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder." 

(Lgr-11; Skolan och omvärlden 2.6) 

Olika insatser har funnits med kontinuerligt sedan länge, andra insatser är nya för denna samverkansperiod. 
Fokus under 2017-2019 kommer att ligga på kompetensförsörjning i Tingsryds kommun. 
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FÖRSKOLA F-KLASS-AK 3 ÅK4-6 ÅK7-9 

Enklare Enklare studiebesök/ Studiebesök, Studiebesök, 
studiebesök/ arbetsplatsbesök arbetsplatsbesök och arbetsplatsbesök och 
arbetsplatsbesök yrkesintervjuer yrkesintervjuer 

Föräldrar Föräldrar informerar PRAO-dag med PRAO: 
informerar om om sina yrken redovisning Ak 8 - kommunprao 1 
sina yrken vecka och 

Ak 9-1 vecka 
Roll och Roll och yrkeslekar Föräldrar och 
yrkes lekar förteträdare för olika 

yrken, branscher och 
organisationer bjuds 
in till skolan. 

Vårt samhälle Vårt samhälle Se möjligheterna 
- ett läromedel från - ett läromedel från - ett läromedel från 
Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet 
Till äggsaktivitet Till äggsaktivitet Tilläggsaktivitet 
Minikonsultema Minikonsultema Möte meden 

entreprenör 
Min framtid 
- ett läromedel från 
Ung Företagsamhet 

Företrädare för yrken, Företrädare för yrken, 
branscher och branscher och 
organisationer bjuds organisationer bjuds in 
in till skolan. till skolan. 

Vid planering av ett Vid planering av ett 
ämnesområde ämnesområde fundera 
fundera på vilka på vilka externa aktörer 
externa aktörer kan kan man bjuda in? 
man bjuda in? 

Pedagoger Pedagoger 
kompetensutvecklas kompetensutvecklas 
genom studiebesök i genom studiebesök i 
arbetslivet utanför arbetslivet utanför 
skolan. skolan. 

Studie-och Studie-och 
yrkesvägledning yrkesvägledning och 

gymnasieinformation 

Framtidsdag 

Företagssafari i åk 8 

Entreprenörskapsdag Entreprenörskapsdag 
för åk5 och 6 föråk7 

Vårdprao åk 8 

Mot nya höjder 

Tingsryds 
kommun 

GYMNASIUM 

Studiebesök, 
arbetsplatsbesök och 
yrkes intervjuer 

APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) 

APL-företagen är resurser 
för programmen, i både 
undervisning och studie-
och studie- och 
yrkesvägledning. 

UF-företagande 
-en processutbildning från 
Ung Företagsamhet 

Företrädare för yrken, 
branscher och 
organisationer bjuds in till 
skolan. 

Pedagoger 
kompetensutvecklas 
genom studiebesök i 
arbetslivet utanför skolan. 

Studie-och 
yrkesvägledning och 
högskoleinformation 

Framtidsdag 

Samarbete med 
Teknikcollege 
Samarbete med Vård- och 
omsorgscollege 
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Ung Företagsamhets utbildningskoncept Vårt samhälle 

Tingsryds 
kommun 

I läroplanerna betonas vikten av att stimulera kunskaper och förmågor som kan lägga grunden för 

entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att använda sin kreativitet och nyfikenhet för att lösa problem och 

förverkliga sina ideer. Entreprenörskap handlar om att få eleverna att känna självtillit, ge dem mod att ta risker 

och tro på sina ideer. Utbildningskonceptet Vårt Samhälle riktar sig främst till grundskolans tidiga åldrar. 

Under fem pass får eleverna lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och 

arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Eleverna får 

träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp. 

Ung Företagsamhets utbildningskoncept Se möjligheterna 
I läroplanerna betonas vikten av att stimulera kunskaper och förmågor som kan lägga grunden för 

entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att använda sin kreativitet och nyfikenhet för att lösa problem och 

förverkliga sina ideer. Entreprenörskap handlar om att få eleverna att känna självtillit, att ge dem mod att ta 

risker och tro på sina ideer. Utbildningskonceptet Se Möjligheterna riktar sig främst till grundskolans senare 

hälft och upp till gymnasiet och syftar till att stimulera kompetenser som är grundläggande för 

entreprenörskap. Genom utbildningskonceptet får eleverna gå igenom fem pass (moduler). Under passen får 

eleverna lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper. 

Tilläggsaktiviteter 
Ung Företagsamhet erbjuder också flera tilläggsaktiviteter som utveckling av koncepten. Dackeskolan arbetar 

med Möte med en entreprenör, en tilläggsaktivitet till Se möjligheterna. 

Minikonsulterna är en liknande tilläggsaktivitet men till Vårt samhälle. Vid uppföijning av skolorna erbjuds 

dessa som fortbildning och utveckling av koncepten. Ung Företagsamhet har även fler tilläggsaktiviteter som 

kan erbjudas. 

Min framtid och ekonomi 
Min framtid och ekonomi handlar om att möta utmaningar för unga idag. Många unga som hamnat utanför 

arbetsmarknaden har svårt att hitta motivation till vi~are studier eller vägar in i arbetslivet. Unga är idag i 

behov av att utveckla en ökad tro på sig själva och kunskap om ekonomi och arbete. Min framtid och 

ekonomi riktar sig till de äldre årskurserna i grundskolan. Läromedlet består av tre delar med två avsnitt i varje 

del. Varje del avslutas med att eleven får tillämpa sina kunskaper och förmågor. I flera uppgifter finns möj

lighet för eleverna att söka sig vidare i sin förståelse för utbildning och ekonomi. Alla pedagoger i skolan kan 

använda läromedlet Min framtid och ekonomi. Vare sig du arbetar som ämneslärare, klasslärare, skolledare 

och studie- och yrkesvalslärare, så finns det anledning att arbeta med elevernas framtid. 

Samverkan med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) 
Det Svenska lantbruket berör alla människor. I kommunen finns kontaktpersonen Carl-Fredrik Albinsson som 

erbjuder lärare bondgårdsbesök. Nästan allt på matbordet har sitt ursprung på våra gårdar. De gröna 

näringarna· med jord, skog och djur och växter samt miljö och energi ger också arbete åt över 400 000 

människor. Med kunskapsmaterialet Det Svenska lantbruket vill LRF ge barn och ungdomar en introduktion till 

de gröna näringarna. I det svenska lantbruket finns en naturlig koppling till många av läroplanens viktiga 

frågor om djur, natur och miijö. I arbetet med det svenska lantbruket aktualiseras växter, djur och deras 

livsmiljö, liksom det ömsesidiga beroendet mellan människa och miljö. Det svenska lantbruketfinns som del 1 

och 2 med lärarhandledning. Materialet är anpassat efter läroplanen för åk 4-5. På ett pedagogiskt sätt 

förklaras sambandet mellan det svenska lantbruket och vad vi äter och konsumerar, samt aktuella miljö- och 

energifrågor. 
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Företagssafari 

Tingsryds 
kommun 

Elever i åk 8 besöker i mindre grupper tre företag under en förmiddag. På det sista företaget får varje grupp 

ett uppdrag. Efter det arbetc1r eleverna med uppdragen i skolan. Företagen kommer sedan till skolan och 

lyssnar på elevernas redovisningar. 

Entreprenörskapsdag 
En dag där elever i åk 5, 6 och 7 besöker lokala företagare. Besöket inriktar sig mot den tekniska utvecklingen 

och för- och efterarbetas i klassrummet. Detta efterföljs av en halvdag där representanter från skola och 

näringsliv möts. Föreläsningar, goda exempel och nätverkande. 

Framtidsdag 
Tanken med framtidsdagen är att inspirera eleverna och visa bredden av möjligheter som finns för dem i 

framtideri. Framtidsdagen består av en mässa med utställare från olika typer av verksamheter (både inriktat 

på studier och yrken) samt inspirationsföreläsningar. Framtidsdagen vänder sig till eleverna i åk 7, 8 och 9 

(frivilligt) samt åk 1, 2 och 3 på gymnasiet. 

PRAO 
Syftet med PRAO är att elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter ska öka. PRAOn ska 

bidra till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna och underlätta deras studie- och yrkesval. I årskurs 

8 genomför eleverna kommun-PRAO. Syftet med den PRAOn är att eleverna ska få kunskap om de yrken 

som finns inom kommunen, hur kommunen fungerar och vilka förväntningar som ställs på en anställd i 
Tingsryds kommun. I årskurs 9 får eleverna väija om de vill ha en traditionell PRAO-plats som de själva 

ordnar. Inför gymnasievalet i årskurs 9 ger det eleverna en chans att testa på det yrke som de funderar på att 

utbilda sig till. Från och med höstterminen 2016 erbjuds också en annan variant av PRAO-vecka för årskurs 9, 

en vecka med studiebesök, föreläsningar och övningar. Målet med veckan är att eleverna ska få en bredare 

kunskap om vilka yrken, branscher och utbildningar som finns och kunna reflektera över sig själva i 
förhållande till dem. 



Ärende 8 

Redovisning av ärenden inom 

kommunstyrelsens område 

som är äldre än sex månader 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 

Justerare 

~/ 

§ 227 

Redovisning av ärenden inom kommunstyrelsen område 

äldre än sex månader 
Dm 2018/981 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar emot 2018 års sammanställning av ärenden 

äldre än sex månader enligt bilaga. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur motioner och medborgaförslag kan presenteras externt. 

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar: 

3. Redovisning av ärenden äldre än sex månader ska ske till 

kommunstyrelsen i mars och oktober varje år. 

Beskrivning av ärende 

Tingsryds kommuns reglemente för kommunstyrelse och nämnder, kapitel 1 

§ 3 hanterar rapporteringsskyldighet. Rapporteringsskyldigheten innebär att 

nämnden en gång per år ska redovisa oavgjorda ärenden som är äldre än sex 

månader. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av ärenden äldre än sex månader, nämndsadministratör, 

kansliavdelning 2018-09-10. 

Förslag till beslut 

Anna Johansson (C) yrkar, med instämmande av Mikael Jeansson (S), att 

redovisning av ärendet äldre än sex månader ska ske till kommunstyrelsen i 

mars och oktober varje år. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons ( C) yrkande. 

Beslut skickas till 
Kanslichef 

I Otdragsbestyrkande 
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Dnr 2014/23 101 

( 

Dnr 2014/340 379 

Dnr 2014/592 841 

Dnr 2016/78 212 

Lnr201611ss 318 

Dm 2016/247 059 

tJ11/~1k :l. ksuv lif;/1; -01-/1 f J.)f.-
U l (4) 

Redovisning av ärenden äldre än sex månader 

1. Motion - en giftfri kommun 
Datum: 2014-01-20 

Upphandlingssamordnare får i uppdrag att utreda motionen. 

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och hållbarhetsamordnare, år 

2014. 
Ärendet utreds nu av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

2. 400kV-ledning mellan Nybro kommun och Olofströms kommun 

Datum: 2014-08-12 

Ärendet handläggs av utvecklingsavdelningen. 

3. Handlingsplan infrastrukturförstärkning 

Datum: 2014-11-25 

Ärendet upprättades av näringslivsutvecklare och utreds av 

utvecklingsavdelning. 

4. Översiktsplan Tingsryds kommun 
Datum: 2016-05-12 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-03 § 97. Antagandebeslutet har 

tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2018-09-07. 

Ärendet handläggs av planavdelningen. 

5. Medborgarförslag - Enskilda vägar och bredband 

Datum: 2016-04-20 

Ärende bereds av kommunledningsförvaltningen. 

Återremiss från arbetsutskottet, 2016-10-24 § 302 till 

kommunledningsförvaltningen för inväntande av svar från Tingsryds Energi 

AB gällande synpunkter kommunens utbyggnad av bredband via fiber. 

6. Motion - översyn av inköps- och upphandlingspolicy 

Datum: 2016-06-23 

Ärendet utreds av ekonomiavdelningen. 
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Dm 2016/3 77 093 

Dm 216/527 093 

Dm 2017/324 106 

p,nr 2017 /3 26 609 

2 (4) 

7. Uppdrag gällande utredning om öppna trådlösa nätverk 

Datum: 2016-10-06 

Arbetsutskottet ger, 2016-10-03, kommunledningsförvaltnmg~n i uppdrag 

att göra en utredning om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommuns orter. 

Yttrande från utvecklingschef 2017-08-30. 

Arbetsutskottet ger 2017-09-04, kommunchef tillsammans med 

utvecklingsavdelning och teknisk avdelning, i uppdrag att utreda kostnad, 

lämplig lokalisering och grundläggande uppföranderegler. 

8. Bredbandsutbyggnad, HovetS byanät 

Datum: 2017-04-25 

2017-05-16 inom ansökan om förskottsbetalning motsvarande sökt EU

bidrag för fiberutbyggnad från Hovets byanät. Kommunchef får 

utredningsuppdrag. 
Arbetsutskottet återremitterar 2017-08-07 § 167 ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för inhämtande av fördjupad information. 

Wexnet AB översände 2017-08-28 utredning avseende förändrad 

stamnätsträckning för framtida fiberkabel. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-02 att avvakta ovan nämnd utredningen. 

Ärendet utreds av utvecklingsavdelningen. 

9. Servicepunkt Urshult 
Datum: 2017-05-08 

Tjänsteskrivelse av kommunstyrelsens ordförande 2017-05-08 remitteras 

efter kommunstyrelsens beslut 2017-06-05 § 112 till 

kommunledningsförvaltningen för att utreda möjligheterna för imättande av 

s.k. servicepunkt i Urshult samt vilket innehåll en sådan servicepunkt skulle 

kunna ha. 
Ärendet utreds av kommunledningsförvaltningen. 

10. Motion - Musik på skolans toaletter 

Datum: 2017-05-08 

Ärendet remitterades till bildningsnämnden 2017-05-10. 

Yttrande från Bildningsnämnden 2017-08-23 § 53 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 167 ger kommunchef i uppdrag att i 

samråd med rektorer bereda ärendet genom att se till förutsättningar 

inklusive kostnader för förlaget. 

Ärendet utreds av tekniska avdelningen. 
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Dnr 2017/341 824 

Dnr2017/354 800 

Dnr2017/376 971 

Dnr 2017 /430 312 

Dnr 2017/437 403 

Dnr 2017/834 059 

3 (4) 

11. Motion - Föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier 

Datum: 2017-05-15 

Kultur- och fritidsutskottet, 2017-10-09 § 87 återrapporterar ärendet för 

fördjupad utredning. 
Ärendet utreds av utvecklingsavdelningen. 

12. Jämställdhetsintegrering inom kultur- och fritidsområdet 

Datum: 2017-05-19 

Upprättad av utvecklingschef. 

Kultur- och :fritidsutskottet ger, 2017-05-17 § 60, utvecklingsavdelningen i 

uppdrag att se över jämställdhetsarbetet inom kultur- och :fritidsområdet. 

Ärendet bereds av utvecklingsavdelningen. 

13. Uppdrag utredning bollhallen 
Datum: 2017-06-01 

Ärendet utreds av kommunledningsförvaltningen. 

14. Samarbetsavtal Sydostleden 
Datum: 2017-06-13 

Kommunstyrelsen, 20 i 7-09-11 § 160, godkänner sam.arbetsavtal och ger 

utvecklingsavdelningen tillsammans med andra berörda avdelningar att 

utreda: 

- Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds 

kommun gällande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 

- Behov av skyltning och underhåll av befintlig skyltning 

- Kostnadsberäkna underhåll och ta fram ett förslag till underhållsplan 

över en tre-eller fyraårsperiod 

- Undersöka hur man kan mäta nyttjandet av Sydostleden uppdelat på 

tre olika delsträckor och vad det skulle kosta 

Ärendet utreds av teknisk avdelning och utvecklingsavdelning. 

15. Motion - framtagande av miljöprogram och utbildningsdag i 

miljöfrågor för Tingsryds kommun 

Datum: 2017-06-14 

Ärendet utreds av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

16. Motion - revidera kommunens inköpspolicy inklusive riktlinjer 

Datum: 2017-12-20 

Ärendet bereds av ekonomiavdelningen. 
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Dnr 2017/560 049 

Dnr 2017/792 512 

Dnr 2017/791 882 

f ~ 2018/007 312 

Dnr 2018/27 312 

/ 
L~..r 2018/116 819 

Dnr 2018/237 311 

17. Motion-rapport om hållbar ekonomi 

Datum: 2017-09-11 

Ärendet bereds av kommunledningsförvaltningen. 

18. Medborgarförslag - Trafiksäkerhet i Linneryd 

Datum: 2017-12-11 

Ärendet bereds av tekniska avdelningen. 

4 (4) 

19. Medborgarförslag-Filialbibliotek på Lindegården 

Datum: 2017-12-18 

Ärendet bereds av bildningsnämnden. Bildningsnämnden, 2018-08-28 § 82, 

överlämnade yttrande till kommunstyrelsen. 

20. Cykelvårdsstation i Tingsryds kommun 

Datum: 2018-01-04 

Skrivelse inlämnat till kommunfullmäktige 2018-01-04 av Centerpartiet. 

Kommunstyrelsen, 2018-01-22 § 20, återemitterar ärendet till kommunchef 

för fördjupat utredning. 

Ärendet bereds av tekniska avdelnihgen. 

21. Medborgarförslag - Cykel- och gångväg Älmeboda- Rävemåla 

Datum: 2018-01-12 

Ärendet bereds av tekniska avdelningen. 

Frågor angående utredningen besvarade av kommunsekreterare på 

arbetsutskottets sammanträde 2018-06-04 § 188. 

22. Motion - om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar. 

Datum: 2018-01-22 

Ärendet återemitterades av kommunfullmäktige, 2018-09-03 § 105 till vård

och omsorgsnämnden. 

23. Motion - förbättra säkerhet på väg 120 och Sydostledens dragning i 

Urshults samhälle 
Datum: 2018-02-26 

Ärendet bereds av tekniska avdelningen. 



Ärende 9 

Utredningsuppdrag gällande 

Tenn isha I len 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20) 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-09-12 

Justerare 

n?t J 
I c..f 

§ 49 

Tennishall i Tingsryd 
Dnr: 2017/738 828 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att låta Tingsryd tennissällskap uppföra en 

tennishall i Tingsryd tätort på mark som bedöms lämpad för ändamålet. 

Beaktande av parallell utredning gällande multisportarena bör tas, då 

dess utfall blir vägledande i beslut om placering för tennishallen. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ge Tingsryd tennisklubb ett 

investerings bidrag motsvarande kostnaderna för kommunens egna 

avgifter i form av, framtagande av detaljplan, bygglovskostnader samt 

framdragande av vatten- och avlopp. Finansiering sker i ksau:s 

utvecklingspott. Föreningen ombeds återkomma med bidragsansökan 

när konkret kalkyl finns framtagen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav i uppdrag till Utvecklingsavdelningen att svara på 

följande frågor till tidigare skrivelse från Tingsryds Tennissällskap (TS): 

*Var vill Tingsryds TS bygga?* 

I första hand är det området bredvid Lians, som man uttryckt intresse för, 

men kan vara öppna för andra förslag. 

Om det skulle bli aktuellt med nyproduktion av andra anläggningar, så 

skulle Idrotten 1 kunna vara ett lämpligt alternativ. 

Dock bör man i första hand se Mårslyckeområdet som det bäst lämpade 

alternativet. Detta på grund av att redan befintlig verksamhet med utebanor 

och fastighet som rymmer omklädningsrum, klubbrum samt en tennisshop. 

Dessutom för att kunna ge föreningen möjlighet till att kunna erbjuda 

helhetslösningar för eventuella träningsläger, då ett tätt samarbete finns med 

Tingsryd Resort. 

*Befintliga grusplaner, som Tingsryds TS redan disponerar, vill man ha 

fortsatt tillgång till, för sommarbruk, då detta är den största verksamheten 

för föreningen.* 
Tingsryds TS ställer sig positiv till att de befintliga planerna placeras i 

anslutning till tennishallen, men har uttryckt att man inte kan bära kostnaden 

för en eventuell flytt av dessa. Området som nämns ovan möjliggör för att 

både anlägga tennishall, 3 stycken utebanor och parkeringsplatser. 

utctragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-09-12 

J(2s.\. re 
{ I !;, / 

,,_,,t,,r 

§ 49 forts 

Dm: 2017/738 828 

Föreningen ställer sig positiv till ett långt arrendeavtal med kommunen, som 

kan komma att justeras mot ett driftsbidrag enligt gällande 

föreningsstödssystem. 

Föreningen menar att flera års väntan som beskrivs i samband med att 

kommunen ska arbeta fram ett planprogram samt detaljplan, är väldigt 

beklagligt. En första kontakt i ärendet togs med kommunen för ca tre år 

sedan. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samråd med Filip Storm, 

plan- och exploateringsingenjör, Per Ingströmer, trafikingenjör och Johanna 

Lindqvist planarkitekt. 
Samrådsmöte har hållits med representanter från styrelsen i Tingsryd 

tennisklubb, Roger Olsson, kassör, och Tobias Karlsson, ordförande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidssamordnare, 2018-04-24 

Kommunstyrelsen§ 54, 2018-02-19, Kommunens engagemang i Tingsryds 

tennissällskaps projekt gällande tennishall i Tingsryd 

Yttrande från Johanna Lindqvist, planarkitekt, 2018-04-24 

Skrivelse från Tingsryd tennisklubb, 2017-11-21 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Tekniska avdelningen 
Kultur- och fritidssamordnare 

Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds Tennissällskap 

I OtdragsbeSlyrkande 
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r.ltingsryds 
\:!!!}Kommun 

Kommunlednings· 
förvältningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-24 
Dnr:2017/738 828 

Kommunstyrelsen 

Kommtmens engagemang i Tingsryds tennissällskaps projekt gällande 
tennishall i Tingsryd 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att låta Tingsryd tennissällskap uppföra en tennishall i 
Tingszyd tät01t pä mark som bedöms lämpad för ändamålet. Beaktande av parallell 
utredning gällande. multi Sportarena bör tas, då dess utfall blir vägledande i beslut 
om placering för tennishallen. 

2. Kommunstyrelsen stäl.ler sig positiva till atl ge Tingsryd tennisklubb ett investe
ringsbidrag motsvarande kostnaderna för kol'Illllunens egna avgifter i form av, fram
tagande av detaljplan, byggloyskostnader samt framdragande av vatten- och avlopp. 
Finansiering sker i ksau:s utvecklingspott. Föreningen ombeds återkomma med bi
dragsansökan när konktet kalkyl finns framtagen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till Utvecklingsavdelningen att svara på följande frågor 
till tidigare skrivelse. 

: *Vart vill tennisklubben bygga? 
I första hand är det området bredvidLions, som man uttryckt intresse för, men kan vru:a 
öppna för andra förslag. 
Om det skulle bli aktuellt med nyproduktion av andra anläggningar, så skulle Idrotten 1 
kumia vara ett lämpligt alternativ. 
Dock bör man i första hand se mårslyckeområdet som det bäst lämpade altemativet, 
detta på grund av att redan befintlig verksamhet med utebanor,och fastighet som zym

mer omklädningsrum, klubbrum samt en tennisshop. 
Samt att kunna ge föreningen möjlighet till att kunna erbjuda helhetslösningar för even
tuella träningsläger, då ett tätt samarbete finns med Tingsryd Resort. 
*Befintliga grusplaner som klubben redan disponerar, vill de fortsatt ha tillgång till, för 

sommarbruk, som är den största verksamheten för föreningen. 
De ställer de sig positiva till att de placeras i anslutning till tennishallen, men har ut
tryckt att de inte kan bära kostnaden för en eventu.ell flytt av dessa. Området som.nämns 

ovan möjliggör för att både anlägga tennishall, 3 stycken utebanor och parkeringsplat
ser. 
Föreningen stället sig positiv till ett långt ~endeavtal m.ed kommunen, som kan 
komma att justeras mot ett driftsbidrag enligt gällande foreilingsstödssystem. 
Föreningen tycker dock att ytterligare flera års väntan som beskrivs i samband med att 
kommunen skall arbeta fram ett planprogram samtdetaljplan, är väldigt beklagligt innan 

man kan ta ett besked. 

1(2) 

Tingsryds kCJmmuo 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsldc} 
kommunen@tingsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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2(2) 

Eftersom gör att de kan gå vidare med sina egna ansökningar till övriga extema finan
siärer, då det redan gått tre år sedan man i ett första skede pratade med berörda tjänste
män och politiker i detta ärende. 
Detta projekt höjer kommunens attraktivitet, dels för möjligheten till ökad motion och 
friskvård, men även en bidragande del till att bli en mer attraktiv kommun för eventuell 
framtida inflyttning. 

Ärendets beredning 
Ä:tendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samråd med filip Stomi plan- och ex
ploateringsingenjör, Per Ingströmer, trafikingenjör och Johanna Lindqvist planarkitekt. 
Samt i samrådsmöte med Representanter från styrelsen i Tingsryd tennisklubb Roger 
Olsson kassör och Tobias Karlsson Ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 54, 2018-02-19, Kommunens engagemang i Tings1yds tennissäll
skaps projekt gällande tennishall i Tingsryd. 
Tjänsteskrivelse frän Johanna Lindqvist, samt tidigare skrivelse från Tingsryd ten
nisl<lubb. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Tingsryds. tennissällskap 

Kommunledningsforvaltningen 

Kenth Axelsson 
Kultur-och fritidssamordnare 
Utvecklingsavdelningen 

Clnistina Gutierrez Malmbom 
Utvecklfugschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posl/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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1=.r: 
MIIJ<l• och byggnadsröNallnlngen 

Johanna Lindqvist 
_ 0477-442 20 

Johanna.linclqvist2@1ingsryd.sfl 

'TJANSTESKRIVELSE 

2018-04_;24 
Dnr:2017/738 828 

UTVECKl,..INGSAVDELNINGEN 

1(4) 

Yttrande över kommunens engagemang i Tingsryds tennissällskaps .projekt 

gälland~ tennishall i Ting$rydJ § 54, 2018-02~19 · 
Förslag till beslut 

- Miljö och .byggnadsförval~gen föte$lår Kommunstyrelsen att utreda mpjligheten 
att etablera en tennishall i Mårslyckeomi'ådet, inom 1;a,marna för det plauprpgram 
som slca tas :fr~. 

Beskrivn'ing av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-02-19 .att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
litreda hur Tingsryds·kolJll]lun kan vara bel).jälplig gentemot Tingsryds teI).Ilissäilsk~p i de
rns projekt ~ällande te:nnis4all i Tingsryd, -

Tenniskluqben. ser gärna att tennisballen etableras norr om Mårslycke camping och väg 
120 (Se bild 1 ). De har inget emot att utömhusbanorrta vid campingen flyttas, men i så fall 

an.ser de att kommunen får bekosta det.. Marken ät kommuna1t ägd och ·utgörs till största 
del_ AV &ke~m,IU'k och öppen mark. lnom Oilll."ådet .finns en föte detta, förs~ola, en dagvatten
dåmm samt en lada där Lians c1ub bedriver lQ_ppmarknad. Området OJI1ges ·av en stenn;mr 
som kan vara av kulturhistorisk betydelse. l den västra och östra delen har Län~styrelsen 
pekat ut ·skyddsvärda träd. Området är inte planlagt och utpekat stlm ett utredningsområde i 
den fördjupade översiktsplanen för Tingsryds tätort. För att bygga här krävs det att man tar 

fram en n:y detaljplan. 

Om området skulle bli aktuellt för byggnation är det viktigt att möjliggöra tra:fiksäla:a lös
ningar för bil, gång- och cykeltrafikanter. Placeringen av tennishall mittemot campingen 
non om väg 120 im1ebär att oskyddade trafikanter måste korsa väg 120 :('dr att ta sig från 

Tingsryds tätort eller ,can;i.pingen tilltenni$hallen. Med tanke på.att det'är en större länsv~g 

med över 3000 fordohspassager per dag_ och 10 % tung trafik bör passagen göras plruifii., 
d.v.s. i tunnel. Tunne.111 måste placeras .så att den inte lnnebät· en omväg oavsett om den 
oskyddade trafikanten ska ta sjg mot/från campingen eller Tingsryds t.äto1t eftersom oskyd
dade trafikanter 'inte accepterar 01).wägar. En tu1mel lcostar 1nins't 2 MIG- ,att bygga. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett plan_program för Mårslyckeområdet för att ut ... 

re~a eventqella int:ress~~onflilct~r och ta ställning till hur området ~ka utvedl<la,s. MilJö- och 
byggnadsförvaltningen anser att detta område bör ty.rtllnas inom rarnama för planprognltn
met I samband med det kan kommunen bedöma om området är lämpligt för en tennishall. 

Med tapke .på mängden tr~fik på väg 120 och i närheten till denna skulle området exempel

vis kunna var.a mer passande för ett för~tag som vill marknadsföra produkter och enkelt 
l'1Ullla transportera dessatill sina kunder. AI'betet med att ta fråm ett ·plan.program och en 
detaljpl~ beräknas-ta ca 3 är. 

Kommunen har identifierat ytterligare ett oml'åde i anslutning 1ill Dackehal,len :och idrotts
platsen som ,~kulle lrunria v~a al<;tuellt.for byggnation (Se biJ,d 2), Ow~det ät·p\atil,agt-so!ll 

'Tingsryds ·komrqun · 
Bo~BB 
36~ 22 Tingsryd 

l>l;lsöksadress 
Torggatan 12 
'Tingsryd 

telefon :fax 
0471441 OÖ (vx) ·Of7'7 313 00 

e-pqsUhemsida 
mbf@tingstyd.se 
www.tingsryd-.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018.;04-24 2(4) 

park- och plantering och för att bygga här krävs en detaljplaneändring. Marken är kommu
nalt ägd, outnyttjad och Utgörs till stor del av skog som fungerar som bullerskydd för bo
städerna västei· om området. En storskalig exploatering av bostäder är inte lämpligt med 
tanke på problematiken kring buller. En fritidsanläggning skulle däremot vara möjlig att 
anlägga och kan fungera som bullerskydd mot vägen. Arbetet med att ta fram en detaljplan 
beräknas ta ca 1-2 år. 

Området kan nås med bil via Skolgatan. I anslutning till området finns befintliga gång- och 
cykelvägar som kan nyttjas. Byggnation i detta läge möjliggör förtätning av Tingsryds 
tätort och samlokalisering av fritidsanläggni11gar. Med tanke på det centra.la läget är det en
kelt att ta sig dit, framförallt for yngre personer utan körkort som i dagsläget generellt f'ar 
alldeles för lite motion. 

Att ta fram en detaljplan kostar mellan 100 000-400 000 kr1 beroende på hur omfattande 
planen är. Bygglovskostnadema för en byggnad på ca 5000 kvm ligger på ca 140 000 kro
nor. Utöver detta tillkommer kostnader for framtagande av nybyggnadskm1:a, utstakning 
och inmätning. Att koppla på vatten- och avlopp kostm· ce 90 000-150 000 kronor. 

Ärendets beredning 
Äi·endet har handlagts av miljö- och byggnadsforvaltningen i samråd med utvecldingsav
delningen. tekni.ska avdelningen samt Tingsryds tennisförening. Förslagen har även disku
terats under en planberedning med Länsstyrelsen och Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 54, 2018-02-19, Kommunens engagemang i Tingsryds tennissällskaps 
projekt gällande tennishall i Tings1yd. 

Kommunstyrelsens beslut ska sldckas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Johanna Lindqvist 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Tingi:;ryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

Camilla No11man 
Miljö- ()ch byggnadschef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhernsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Bild 1-Mårslycke. 

Bild 2 - Tingsryds tätort. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

2018-04-24 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

3(4) 

e-posUhemslda 
mbf@lingsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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llngsryds t<ommun 

Box 

362 21 Tingsryd 

Proiekt tennishall i Tingsryd 

W17 -U~ 21 

flnr --------1 

De senaste 6-7 åren har tennisen I Tingsryd utvecklats mycket positivt framförallt på ungdomssldan. 

Idag har vi ca 60 aktiva ungdomar som både tränar organiserat men även eget spel. Totalt har vi 130-

140 medlemmar där.samtliga är aktiva. Föreningens verksamhet vänder sig till den breda massan och 

det finns Ingen elitidrott I föreningen som kostar en massa pengar, Tennis är en mycket bra 

motlonssport som när man väl lärt sig spela kan man göra det resten av livet. Idag har Vi medlemmar 

från S år till BO år som spelar aktivt. 

Idag kan föreningen Tingsryds TS endast erbjuda träning I maj, juni och augusti månad eftersom vi 

bara har tre grusbanor att bedriva verksamhet på. Vi får ständigt förfrågningar från både barn och 

vuxna som vill lära sig spela tennis men eftersom vår säsong är så kort kan vi endast hjälpa runt 30 

personer per säsong och då är det kanske fem nybörjare. Möjligheten till tider I Tinghallen gör också 

att endast ett fåtal kan spela tennis från oktob.er till april. Idag har vi en grupp på sex personer som 

spelar en gång I veckan I Tinghallen, VI har 10 ungdomar som kör till Växjö/Ronneby 1-4 gånger I 

veckan för att kunna spela tennis och med vuxna så är det ca 30 personer som åker tlll dessa städer 

för att kunna spela tennis vintertid, Sen finns det ännu fler I kommunens övriga orter som åker till 

hallar under Vintern för att spela. 

Eftersom vi vet att många vill lära sig spela tennis och många vill spela även vintertid har vi (TTS) 

börjatdlskutera att bygga en tennishall I Tingsryd, VI har varit på ett par möten med kommunen för 

att diskutera en plats som man kan bygga en hall på. Vi har Inte fått något svar än utan bara vilka 

platser som skulle kunna vara möjligt. För att förenlrigen ska kunna starta detta projekt som kräver 

mycket Jobb måste vi veta att vi har en plats att bygga hallen på. Detta besked behöver vi få Innan vi 

kan starta. Föreningen ser gärna att denna plats bllr nere I Mårslycke på marken Jämte Lions 

loppmarknad. 

Vårtanke är att bygga en hall med två tennisbanor, en padelbana och ett par badmintonbanor. Padel 

är en mycket populär sport och den är lättare att lära sig än tennis vilket vi tror.skulle öka 

beläggningen i hallen och öka antalet medlemmar I föreningen. Även badminton göratt fler skulle 

utnyttja hallen. Det skulle även kunna gå att spela bordtennis om det finns Intresse för det. 

Kostnaden för hallen kan bll från 5.000 .. 000 kr och uppåt beroende på vilken typ av hall man väljer. 

Föreningen har för avsikt att bygga hallen utan någon finansiering från kommunen men vi skulle 

ÖPPEN 
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gärna se att kommunen kunde ta kostnader för tex vatten och avlopp, bygglov och eventuellt en 

detaljplansändring. Enligt uppgifter från kommunen skulle detta handla om ca soo,ooo kr. övrig 

finansiering är tänl(t att komma från fonder, bidrag, privat näringsliv och privatpersoner. 

Varje år är det flera föreningar runt om I landet som gör förfrågningar om träningsläger både till 

föreningen och Tingsryd Resort men eftersom vi Inte kan erbjuda träning vid dåligt väder väljer de att 

lägga sina läger på andra orter, 

Vi har förstått att det finns en del i kommunen som är skeptiska till att vi skulle klara av att få en 

tennishall I Tingsryd att gå runt vilket förmodligen är anledningen till att vi Inte fått besked om en 

plats att bygga på sedan första mötet för tre år sedan. Om det är så här tycker vi det är mycket 

tråkigt när vi har en förening och många kommuninvånare som vill satsa på en hall. VI tror även att 

det skulle vara mycket positivt för kommunen med en ny och fräsch hall som kan användas för 

motion. En tennishall i kommunen skulle bli ett utmärkt komplement till beffntllga hallar och övriga 

föreningars verksamheter. 

Det finns flera orter mindre än Tingsryd som byggt tennlshallar och som har en mycket bra 

verksamhet för både ungdomar och de senaste åren har även många tennisföreningar jobbat 

framgångsrikt med integration av nyanlända barn. Med tanke på Intresset för tennis I Tingsryd tycker 

vi det vore synd att Inte ta till vara det läget som är nu. Det är dags att det händer något positivt i 

Tingsryd och för dess invånare. 

Med Vänlig hälsning 

~gsryds~rt=·· 
' /) 
L~~j(__;t;, 
Tobias Karlsson 
Ordförande 

ÖPPEN 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dm 2018/658 210 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-24 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Finansdepartementet, civilministern 
Skrivelse 2018-08-10 
Gällande handlingsplan Agenda 2030 - handlingsplan 

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2 

Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018-

2022 

3. Arbete och lärandeutskottet 2018-08-27 § 174 
Förändring i lagen gällande kommunal avtalssamverkan -

alkoholhandläggning 

4. Ekonomichef Daniel Gustafsson 
Tjänsteanteckning gällande avslutat borgensåtagande Tingsryds 

skytteförening, 2018-08-17 

5. Tf kommunchef Daniel Gustafsson, 
Beslut att utse kontaktperson och samordnare dataskydd 

kommunledningsförvaltningen 

6. Länsstyrelsen Skåne 
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

7. Länsstyrelsen i Kronbergs län 
Landshövding Ingrid Burman 
Minnesanteckningar möte med anledning av rådande och kommande 

forderbrist samt risken för vattenbrist, 2018-08-09 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2018/1048 

2018/1050 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-24 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 
verkställda remisser: 

Remiss från Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, 

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå ändring 

i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen". 

Översänt till miljö- och byggnadsförvaltningen för yttrande. 

Tingsryds kommun ska svara senast 2018-11-16 

Remiss från länsstyrelsen Kronobergs län 

Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025 

Översänt till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

Svarsdatum senast 2018-10-15 

I Otdragsbestyrliande 



Ärende 12 

Delegationsbeslut 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-09-19 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegations beslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Fattade delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunsty

relsen. 

Jörgen Wijk 

Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Anmälan av delegeringsbeslut -
Antagande av leverantör, Filmning av 
kommunfullmäktige. Öppna kanalen 
Växjö 
Beslutsdatum: 2018-08-31 
Delegat. Daniel Gustafsson, Tf. 
kommunchef 

Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Avtal, Filmning av 
kommunfullmäktige 
Öppna Kanalen i Växjö 
Beslutsdatum: 2018-08-22 
Delegat: Jörgen Wijk, kanslichef 
Delegeringsbeslut 2018 -
Tf. Kanslichef Helena Clemendtson 
Kanslichef Jörgen Wijk 
Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Borgen för lån -
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
RÖK 
Beslutsdatum: 2018-08-27 
Inkl. Låneavtal 
Lånenummer: 102312, 102311 
Delegat, Daniel Gustafsson, 
Ekonomichef 
Delegerings beslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringbeslut -
Ärende: Borgen för omsättning av lån 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Beslutsdatum: 2018-09-05 
Delegat: Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-09-24 

KS 2018.4043 
delegationsbeslut 

2018/26 002 

KS 2018.4182 
delegerings beslut 

2018/282 002 

KS 2018.4249 
delegations beslut 

2018/26 002 

KS 2018.4359 
delegationsbeslut 

2018/26 002 

Sida 1 (4) 

KS 2018-08-14 

2018-09-24 DG 

KS 2018-08-23 

2018-09-24 HC 

KS 2018-08-28 

2018-09-24 DG 

KS 2018-09-06 

2018-09-24 DG 

2018-09-18 15:28 
Antal:14 HADEL 
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DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-09-24 

e 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4377 

Antagande av leverantör, delegationsbeslut 
laboratorietjänster SYNLAB Analytics 
& Services Sweden 
Belsutsdatum: 2018-09-05 
Bilaga: Beslut, upphanling av 
laboratorietjänster SYNLAB 
Delegat, Daniel Gustafsson, Tf 
kommunchef 
Delegeringsbeslut år 2018, 2018/26 002 

Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringsbeslut - Ks 2018.4498 

Ärende: Hyra, förlängning, MF- delegationsbeslut 
maskiner (Multifunktionsskrivare) 
Ricoh 
Beslutsdatum: 2018-09-11 
Delegat: Daniel Gustafsson 
Delegerings beslut år 2018, 2018/26 002 

Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4499 

Ärende: Borgen för omsättning av lån - delegationsbeslut 
Industristiftelsen 
Beslutsdatum: 2018-09-10 
Delegat Daniel Gustafsson, 
ekonomichef, Delegat Daniel Gustafsson 
Delegerings beslut år 2018, 2018/26 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

002 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4500 

Ärende: Borgen för omsättning av lån- delegationsbeslut 
TUFAB 
Beslutsdatum: 2018-09-10 
Delegat Daniel Gustafsson, ekonomichef 
Delegerings beslut år 2018, 2018/26 002 

Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

Sida 2 (4) 

KS 2018-09-06 

2018-09-24 DG 

KS 2018-09-14 

2018-09-24 DG 

KS 2018-09-14 

2018-09-24 DG 

KS 2018-09-14 

2018-09-24 DG 

2018-09-18 15:28 
Antal:14 HADEL 
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Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende Utfördelning av budgetmedel 
från central löneökningspott 2018 
Beslutsdatum: 2018-09-06 
Delegat Daniel Gustafsson, ekonomichef 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-09-24 

Ks 2018.4501 
delegationsbeslut 

Delegeringsbeslut år 2018, 2018/26 002 

Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringsbeslut - Ks 2018.4574 

Avtal - Möbler till förskola: delegationsbeslut 
Input interiör KC Aktiebolag 
Uniqa förskolor 
Lekolar AB 
Belsutsdatum: 2018-09-14 
Delegat: Mikael Jeansson KSO 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 2018/18 002 

Jeansson 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4575 

Avtal, Möbler för hemmiljö delegations beslut 
IKEA Svensk Försäljnings Aktiebolag 
Input interiös KC Aktiebolag 
Belsutsdatum: 2018-09-14 
Delegat, Mikael Jeansson KSO 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 2018/18 002 

Jeansson 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4576 

Avtal - Möbler för skola delegationsbeslut 

Input interiös KC Aktiebolag 
Kinnarps AB 
Lekolar AB 
Belsutsdatum: 2018-09-14 
Delegat, Mikael Jeansson KSO 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 2018/18 002 

Jeansson 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4577 

Avtal: Möbler för trädgård delegationsbeslut 
Input interiör KC Aktiebolag 
AH Produkter Aktiebolag 
Lekolar AB 
Beslutsdatum: 2018-09-14 
Delegat, Mikael Jeansson KSO 
Delegerings beslut år 2018, KSO Mikael 2018/18 002 

Jeansson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

Sida 3 (4) 

KS 2018-09-14 

2018-09-24 DG 

KS 2018-09-18 

2018-09-24 MIJ 

KS 2018-09-18 

2018-09-24 MIJ 

KS 2018-09-18 

2018-09-24 MIJ 

KS 2018-09-18 

2018-09-24 MIJ 

2018-09-18 15:28 
Antal:14 HADEL 
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DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-09-24 

Anmälan av delegeringsbeslut - KS 2018.4578 

Avtal, Möbler för Vård- och omsorg. delegationsbeslut 
Input interiör KC Aktiebolag 
Kinnarps AB 
Delegat, Mikael Jeansson KSO 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 2018/18 002 

Jeansson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

Sida 4 (4) 

KS 2018-09-18 

2018-09-24 MIJ 

2018-09-18 15:28 
Antal:14 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-08-01- 2018-08-31 

Ks 24 september 2018 

2018/328 433 2 

Beslutsdatum 2018-06-07. Godkännande av Värderingsprotokoll -

Toppkapning, 130 kV Hensmåla - Emmaboda, på fastigheten Vieboda 

1:2. 

Delegat: Filip Storm 

2018/994 511 1 

Beslutsdatum 2018-08-01. 0763 2018:20,Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Lokgatan i 

Tingsryd. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/995 511 1 

Beslutsdatum 2018-08-03. 0763 2018:21, Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Plogvägen i 

Tingsryd. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/882 510 5 

Beslutsdatum 2018-08-13. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-08-16 -

2020-08-15. Serienummer 0763-15440-50K-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/971 510 2 

Beslutsdatum 2018-08-13. Delegationsbeslut, avslag på ansökan om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad - passagerare. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/999 430 2 

Beslutsdatum 2018-08-14. Tekniska chefens yttrande angående 

Skogsstyrelsens begäran om samråd om planerat biotopskyddsområde 

på fastigheten Tingsryd Skåra måla 1:36. Ärendenummer SK 293-2018. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/1006 299 1 

Beslutsdatum 2018-08-14. Uppsägning av hyreskontrakt för lokal inom 

del av Tingsryd 29:2, Stationen i Tingsryd. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/973 269 2 

Beslutsdatum 2018-08-14. Upplåtelse av allmän mark gällande 

matserveringsvagn på övre torget i Tingsryd, Överheten 4, 16 augusti 16 

november 2018 kl. 09:00-20:00. Sökande Khalil Khalouf. 

Delegat: Jonas Weidenmark 
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2018/1010 971 1 

Beslutsdatum 2018-08-01. Hyreskontrakt bostad, hyresvärd Tingsryds 

kommun och hyresgäst, Eva Forsell gällande RYD 42:1, Hökgatan 3 C, 

362 56 RYD. 

Delegat: Karin Berggren 

2018/1004 430 2 

Beslutsdatum 2018-08-16. Yttrande till från Tekniska chefen till 

Skogsstyrelsen gällande planerat biotopskyddsområde på fastigheten 

Tingsryd SÅNNAHULT 2:5, ärendenummer SK 275-2018. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/914 269 2 

Beslutsdatum 2018-07-03. Upplåtelse av allmän mark gällande inofficiell 

hundutställning, Tingsryds Resort, 17 augusti kl. 16:00-20:00 och 18 

augusti 08:00-20:00. Sökande: Svenska Cao da Serra da Estrela 

Föreningen, SKK. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/1022 255 1 

Beslutsdatum 2018-08-20. Nyttjanderätt till Geodata via 

Geodatasamverkan mellan Tingsryds kommun (uppdragsgivare) och 

renhållningsbolaget Södra Smålands avfall och miljö AB 

(uppdragstagare). 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/958 510 3 

Beslutsdatum 2018-08-21. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-08-24 -

2023-08-23, serienummer 0763-15443-44K-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/972 510 3 

Beslutsdatum 2018-08-21. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-08-24 -

2023-08-23. Serienummer 0763-15441-49M-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/323 269 5 

Beslutsdatum 2018-08-21. Upplåtelse av allmän mark gällande politiskt 

torgmöte, Södra kajen i Urshult 2018-08-26 kl. 10:00-18:00. Sökande: 

Socialdemokraterna i Tingsryd, Suzanne Thyborn. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/663 311 8 

Beslutsdatum 2018-08-14. Kontrakt mellan Tingsryds kommun och 

Gatu- & Väg Väst AB, avseende renovering av 2 broar över Bräkneån vid 

Stenfors i Tingsryds kommun. 

Delegat: Jonas Weidenmark 
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2018/955 510 4 

Beslutsdatum 2018-08-23. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-08-28 -

2023-08-27. Serienummer 0763-15445-37K-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/956 510 4 

Beslutsdatum 2018-08-23. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-08-28 -

2023-08-27. Serienummer 0763-15444-89K-P. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/1046 979 1 

Beslutsdatum 2018-06-11. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

Tingsryds kommun 212000-0621, IT-enheten och Advitum AB, 556671-

9448 Kraftvägen 2, 382 36 Nybro. 

Delegat: Mikael Jeansson 

2018/1047 979 1 

Beslutsdatum 2018-05-24. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

Tingsryds kommun, IT-enheten och ATEA Sverige AB. 

Delegat: Mikael Jeansson 

2018/1051 979 1 

Beslutsdatum 2018-05-21. Ramavtal gällande köksutensilier mellan 

Tingsryds kommun 212000-0621och Meniga Foodservice AB 556044-

4647. Startdatum 2018-06-01 med slutdatum 2021-05-31. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/963 510 3 

Beslutsdatum 2018-08-28. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-02 -

2019-09-01. Serienummer 0763-15442-59K-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/957 510 5 

Beslutsdatum 2018-08-31. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-05 -

2023-09-04. Serienummer 0763-15446-58M-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/962 510 5 

Beslutsdatum 2018-08-30. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-05 -

2019-09-04. Serienummer 0763-15447-55M-F. 

2018/335 269 3 

Beslutsdatum 2018-08-29. Upplåtelse av allmän mark gällande 

Torgmöte på Torget i Ryd och Torget i Tingsryd, fredag, lördag, söndag 

29 augusti till 9 september, kl. 10:00-14:00. Sökande Tingsryd Moderata 

partiförening. 
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2018/1071 450 1 

Beslutsdatum 2018-08-21. Fullmakt, Tingsryds kommun ger Växjö 

Kommun i uppdrag att genomföra gemensam upphandling av 

slamtömningstjänster, slamtömning i Tingsryds kommun. 

Delegat: Mikael Jeansson 

2018/1041 510 3 

Beslutsdatum 2018-08-31. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-11-

2023-09-10. Serienummer 0763-15449-37M-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/27 4 269 4 

Beslutsdatum 2018-08-31. Upplåtelse av allmän mark, uppställning av 

mobilt poliskontor på torget i Ryd, 2018-02-28 - 2019-06-31 kl. 09:30-

11:30. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/838 255 16 

Beslutsdatum 2018-08-20. Servitutsavtal mellan Tingsryds kommun 

härskande fastighet HÖNSHYLTE 1:14, och Sveaskog Förvaltnings AB 

tjänande fastighet RAMSBERG 1:33. 

Delegat: Jonas Weidenmark 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
aug-18 aug-17 

Riket 3,6 3,8 

Kronoberg 3,6 3,7 

Tingsryd 3,6 3,4 

18-24 år 
Arbetslösa % 
aug-18 aug-17 

Riket 4,7 5,3 

Kronoberg 4,8 5,8 

Tingsryd 4, 1 6,2 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

aug-18 aug-17 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

48 
15 
27 

283 

46 
107 

0 

268 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
aug-18 aug-17 aug-18 aug-17 

3,1 3,3 6,7 7, 1 
4,3 4,5 7,9 8,2 
3,9 4,3 7,5 7,7 

Aktivitetsstöd% Total arbetslöshet 
aug-18 aug-18 aug-18 aug-17 

4,2 4,9 8,9 9,2 
5,7 6,4 10,5 12,2 
6, 1 10,2 10,2 16,4 
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Lägen hetsstatisti k Tingsryds bostäder 2018-09-04 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 
6 321 511 
5 51 188 
3 31 128 
1 21 69 
8 54 88 
0 5 62 
0 0 8 
0 0 57 

23 483 1111 
118 
617 
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LÄGENHETSST ATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 
lägenheter 2018-09..04 i% 2018-06-11 2018-09-30 2018-10-31 2018-11-30 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 5st Vipan, 13 st Odeng 3 st Sandg 
lediga 1 0 1 4 0 6 1% 2 1 5 5 ?Ost Dacke/Hall/Storg, 229 st övrigt 
bostadskö 6 19 73 137 86 321 302 115st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 2 kv.Troja, 1 O centrum bv, 
lediga 0 2 3 0 5 3% 3 1 2 2 2 Skogsgatan, 36 övrigt 
bostadskö 3 14 26 8 51 47 1 Sandgatan, 5 byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 31 övrigt 
lediga 0 1 2 0 3 2% 1 5 1 3 
bostadskö 0 5 17 9 31 33 4 byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 20 övrigt, 1 Klockvägen 10 
lediga 0 0 0 1 1 1% 1 1 1 1 
bostadskö 1 2 9 9 21 25 3 byte 

VÄCKELSANG 500 88 1 2 31 39 15 54 övrigt 
lediga 0 2 5 1 8 9% 4 3 1 1 
bostadskö 0 5 15 24 10 54 58 11 st byte 

RÄVEMÅLA, 600 62 22 30 10 5 övrigt 
lediga R 0 0 0 0 0% 1 0 0 1 
bostadskö R 1 1 3 5 6 2 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 
bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 
bostadskö 0 0 0 0 0 

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 23 2,1% 12 11 10 14 
Bostadskö 483 471 
Ovrig bostadskö 0 11 36 45 34 126 118 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 609 589 
Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 
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