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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 248 

Delårsrapport 2:2018 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2018/751 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2018 Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar delårsrappo1t 2:2018. 

Beslutsunderlag 

1. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-09-24 § 42 

rtdragsbestyrliande 

27 (37) 
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Dnr: 2018/751 107 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-24 

§ 42 

Delårsrapport 2018-08-31 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrapport 2018-08-31 

2. Översända delårsrapp01ten till Tingsryds kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Bjöm Davidsson redogör för delårsrappo1t 2018-08-31 
(bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-08-31 

Exp: Tingsryds kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 

1(3) 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
18-09-20 

DELÅRSRAPPORT 2018-01-01- 2018-08-31 

Verksamheten 

Från 1 :e januari höjde Tingsrydsbostäder hyran med 0,65 %, vilket motsvarar en genomsnittlig 
höjning på 8,05 kr per kvadratmeter. Vid början av året uppgick antalet lediga lägenheter till 
0,6 %, vid periodens slut uppgår de lediga lägenheterna till 2,3 %. Hyresbortfallet uppgår till 

0,9 mkr vilket är en minskning på ca 0,1 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. 

Under året har personalen utökats med tre tjänster. En ny tjänst som målare, en ny reparatörs
tjänst och ytterligare en fastighetsskötare i Tingsryd. Detta leder till något högre kostnader för 

personal men ska också innebära minskade kostnader för reparationer och underhåll. 

De energisparprojekt Tingsrydsbostäder har genomfört de senaste åren har minskat energi
förbrukningen med 23,9 % sedan 2007. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Investering i renovering av taket på vårdcentralen i Ryd under perioden uppgår till 1,4 mkr, 
berälmad total kostnad är ca 2 mkr. Under året kommer Tingsrydsbostäder att investera i fiber 
till en ca kostnad av 1,6 mkr i Linneryd och Väckelsång. Under sensommaren påbörjades 
renoveringen av Torggatan 10, Tingsryd med fönsterbyte och ime underhåll. Investering där 

uppgår vid periodens utgång till 0,6 mla:. Installationen av fiber i Linneryd är färdigställd och 
Väckelsång kommer att genomföras under slutet av året. Likvida medel uppgår till 12,9 mla:, 
en ölming med 5, 7 mla: sedan årssldftet. 

Tingsrydsbostäder betalar en borgensavgift till Tingsryds kommun med 0,5 % till en totala 
kostnad på l,21Y.lla.· för 2018. 

Resultat 

Periodens resultat visar på en vinst på 9,2 mkr, vilket är en förbättring med 3,9 mla: jämfört 
med föregående år. Kostnaderna för värme, el, vatten och sophämtning är i stort sett samma 

som förra året trots ökade kostnader av nätavgifter för el. Reparationskostnaderna har minskat 
med 0, 7 mla:, vilket är en kraftig minslming. Underhållskostnaderna beräknas uppgå till ca 6,5 

mkr vid årets slut vilket är lägre än budgeterade 8,3 mlcr, framförallt på grund av minskade 
kostnader för lägenhetsunderhåll. Under årets sista fyra månader har en hel del planerat 
underhåll beställts, bland annat utbyte av golvmattor i ett helt bostadsområde och trapphus

målning. 

Prognosen för räntekostnaderna för 2018 är 0,8 mlcr lägre än för 2017, detta på grund av bra 
räntevilllcor på de lån som skrevs om under slutet av 2017 och beräknade omskrivningar av lån 
till betydligt bättre räntor än idag. Prognosen för år 2018 visar på en vinst på 7,7 mla: före 

bokslutsdispositioner och skatter. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder ~ ..,, IL 
o~~~~~ 
Victoria Magnesson .;Jfrn~avidsson 
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01 - 2018-08-31 (tkr) 

Prognos Budget 

not 1801-1808 1701-1708 2017 2018 2018 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter brutto 3 46 972 46141 69 479 70 858 70 285 

Hyresbortfall 4 -921 -1 038 -1 552 -1 532 -1 422 

Hyresintäkter netto 46 051 45103 67 927 69 327 68 863 

övriga intäkter 5 1 919 776 4297 2 800 1 863 

Summa nettoomsättning 47 970 45 879 72 224 72127 70 726 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 6 -2 253 -4 605 -7 748 -6 500 -8 361 

Driftskostnader 7 -21 153 -20 693 -32 505 -32 912 -32 936 

Fastighetsskatt -567 -557 -875 -850 -850 

Avskrivningar 8 -7 757 -7 474 -11 362 -11 649 -11 652 

Nedskrivningar K3 0 0 -1100 -2 000 -2 000 

Summa driftskostnader -31 730 -33 329 -53 590 -53 911 -55 799 

Resultat före avskr. 16 240 12 550 18 634 18 216 14 927 

Administrationskostn. 9 -4 069 -3 846 -5 395 -6 354 -6 342 

Resultat eft. avskr. 12171 8 704 13 239 11 862 8 585 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 0 0 2 2 2 

Ränteintäkter 0 8 75 85 85 

Räntekostnader -2 051 -2 552 -3 703 -2 977 -2 953 

Borgensavgift -838 -817 -1 225 -1 257 -1 261 

Summa finansiella poster -2 889 -3 361 -4 851 -4147 -4127 

Resultat efter 
finansiella poster 9 282 5 343 8 388 7 716 4458 

Bokslutsdisp. 0 0 -1 644 -1 929 -1 115 

Resultat före skatt 9 282 5 343 6 744 5 787 3 344 

Skatt -37 0 -1 976 -1 273 -438 

Periodens resultat 9 245 5 343 4 768 4514 2 906 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2018 (tkr) 

not 2018-08-31 2017-08-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 278 520 281 738 
Mark 10 14 310 14 283 
Markanläggningar 11 482 557 
Inventarier 12 5 012 5 483 
Pågående nybyggnationer 13 0 0 
Pågående ombyggnationer 13 4 376 6 869 
Summa materiella tillgångar 302 700 308 930 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 14 40 40 
Andra långfristiga fordringar 14 157 153 
Summa anläggningstillgångar 197 193 

Summa anläggningstillgångar 302 897 309123 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 323 265 
Kundfordringar 802 434 
Skattefordran 1 488 940 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 660 167 
Summa kortfristiga fordringar 3 273 1 806 

Kassa och bank 16 21 610 1 490 

Summa omsättningstillgångar 24 883 3 296 

Summa tillgångar 327 780 312 419 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2018 (tkr) 

not 2018-08-31 2017-08-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2282 2 282 

Reservfond 20199 20199 

Summa bundet eget kapital 22 481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 20275 15 506 

Periodens vinst 9 245 5 343 

Summa fritt eget kapital 17 29 520 20 849 

Summa eget kapital 52 001 43 330 

Obeskattade reserver 18 5 415 3 771 

Avsatt till pensioner 3 016 3 334 

Uppskjuten skatt 1 791 1 398 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 254192 248 095 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 327 4453 

övriga kortfristiga skulder 20 769 703 

Förskottsbetalda hyror 5158 5 242 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 2 111 2 093 

Summa kortfristiga skulder 11 365 12 491 

Summa eget kapital och skulder 327 780 312 419 
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Not 1 Redovisnings principer 

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan. · 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår 

förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som fastigheter har skillnaden i förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 

komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 

som kostnad i resultaträkningen. 

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Nyttjandeperiod 
5-10 år 
5-10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 

som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 

byggnader: Nyttjandeperiod 

- Stomme 100 år 

- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40-50 år 

- Hissar, ledningssystem 

- övrigt 

15-25 år 

10-50 år 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 

andra företag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 

dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinnings

värdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 

som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 

bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 

återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 

senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas som operatloneila leasingavtal. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster I utländsk valuta räknas om Ull balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
Inte om utan redovisas till kursen vid anskaffnlngstillfället 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffnlngsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp I balansräkningen när företaget bllr part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas Inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivnlngsbehov anses 
företagets finansiella Instrument som innehas för riskspridning ingå I en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enlfgt effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 
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Förmånsbestämda planer 
Företag har valt att tillämpa de förenklings regler som finns i BFNAR 2012:1. 

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning 

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris 

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när 
arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

Färdigställandegraden beräknas som utfört arbete 

Ränta och utdelning 

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. 

Koncembidrag och aktieägartillskott 

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

Nyckelta/sdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 

väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömn

ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

Not3 
Hyres intäkter 180831 170831 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Bostäder 41 786 41 067 719 61 874 63 079 
Lokaler 3 913 3 846 67 5 767 5 870 
Garage 552 552 0 827 828 
Tillval 721 676 45 1 011 1 082 
SUMMA 46 972 46141 831 69 479 70 858 

Not4 
Hyres bortfall 180831 170831 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Bostäder -609 -703 94 -1 053 -1 064 

Lokaler -222 -233 11 -355 -333 

Garage -71 -76 5 -108 -107 

Hyresrabatter -19 -26 7 -36 -29 

SUMMA -921 -1 038 117 -1 552 -1 532 

Not5 
Övriga intäkter 180831 170831 Förändring 2017 Prognos 

2018 

Ersättning från hyresgäster 160 135 25 257 200 

Återvunna hyror 109 98 11 127 125 

Sålda tjänster 1 629 505 1124 876 2 444 

Ersättning brand 0 0 0 3 027 0 

övriga intäkter 21 38 -17 10 32 

SUMMA 1 919 776 1143 4 297 2 800 
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Not6 
Underhållskostnader 180831 170831 Förändring 2017 Prognos Budget 

2018 2018 

Bostäder -1195 -2 560 1 365 -4 697 -2 500 -3 775 

Lokaler -69 -25 -44 -93 -500 -250 

Gemensamt underhåll -887 -1 110 223 -1 292 -2 500 -2486 

Utomhus -102 -910 808 -1 666 -1 000 -1 850 

SUMMA -2 253 -4 605 2 352 -7 748 -6 500 -8 361 

Not7 
Driftskostnader 180831 170831 Förändring 2017 Prognos Budget 

2018 2018 

Fastighetssk. personalkostn. -4 046 -3 978 -68 -5 763 -6 676 -6 207 

Fastighetssk. övr. kostnader -839 -724 -115 -1 087 -1 259 -986 

Köpta tjänster städ -603 -528 -75 -891 -905 -890 

Kostn. för tillval & bostadsanp. -335 -155 -180 -457 -450 -400 

Uttagsskatt -869 -810 -59 -1 168 -1 304 -1 277 

Reparationer -2 641 -3 336 695 -4 988 -4 212 -4 828 

Vatten -2 609 -2 685 76 -3 854 -3 814 -3 892 

Fastighetsel -1 656 -1 554 -102 -2 415 -2 634 -2 682 

Uppvärmning -4 622 -4602 -20 -7 651 -7 383 -7 825 

Obligatoriska besiktningar -19 -132 113 -98 -75 -75 

Sotning, rensning ventilation 0 -50 50 -207 -50 -100 

Sophantering, miljöavgift -1 144 -1 131 -13 -1 652 -1 691 -1 656 

Försäkringskostnader -256 -278 22 -387 -384 -423 

Försäkringsskador -407 -16 -391 -641 -407 0 

Avskrivna fordringar -10 -13 3 -83 -100 -313 

Befarade kundförluster 0 0 0 -98 -50 0 

Förh.ersättning hyresgästf. -103 -76 -27 -153 -155 -155 

TV/Fiber -887 -520 -367 -754 -1 206 -1 069 

Pensionskostnader -107 -105 -2 -158 -160 -158 

Summa ~21153: ·~20 693 :. ~460 
.. 

· ~32 505 .,.32 912 ,:-32:935 
•· 

.. .. 

Not8 
Avskrivning av materiella 180831 170831 Förändring 2017 Prognos Budget 

an lägg ningstillgångar 2018 2018 

Byggnader -7 176 -6 896 -280 -10 494 -10 764 -10 808 

Markanläggningar -50 -50 0 -75 -75 -75 

Inventarier -531 -528 -3 -793 -810 -769 

Summa -7 757 -7 474 -283 -11 362 -11 649 -11 652 

Not9 
Centrala administrations- 180831 170831 Förändring 2017 Prognos Budget 

och försäljningskostnader 2018 2018 

Personalkostnader -2 391 -2 364 -27 -3 100 -3 987 -4131 

övriga kostnader -1 678 -1 482 -196 -2 295 -2 367 -2 211 

Summa -4 069 -3 846 -223 -5 395 -6 354 -6 342 

9 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 180831 170831 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 466 556 444 721 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 230 14 582 

Försäljning 0 0 

Summa anskaffningsvärden 466 786 459 303 

Ackumulerade avskrivn. en!. plan -162 094 -151 700 

Periodens avskrivn. enl. plan -7176 -6 896 

Summa avskrivnin. enl. plan -169 270 -158 596 

Ackumulerad nedskrivningar -4 686 -4 686 

Arets nedskrivningar 0 0 

Summa nedskrivningar -4 686 -4 686 

Bokfört värde vid periodens slut 292 830 296 021 

Taxeringsvärde byggnader 224 545 207 994 

Taxeringsvärde mark 39148 39148 

Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

11 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Ackumulerade avskrivn. en!. plan -969 -894 

Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -50 -50 

Summa avskrivn. enl. plan -1 019 -944 

Redovisat värde vid årets slut 482 557 

12 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 13 746 12 893 

Periodens nyanskaffningar 213 741 

Utrangeringar 0 0 

Summa anskaffningsvärde 13 959 13 634 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -8 416 -7 623 

Arets avskrivn. enl. plan -531 -528 

Utrangeringar 0 0 

Summa avskrivnin. enl. plan -8 947 -8151 

Bokfört värde vid årets slut 5 012 5483 

10 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 180831 170831 

13 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 2 251 1 491 
Nyanskaffningar 2 125 5 378 

Omklassificeringar 0 0 

Redovisat värde vid årets slut 4 376 6 869 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 0 2 857 
Nyanskaffningar 0 10 443 
Omklassificeringar 0 -13 300 
Redovisat värde vid årets slut 0 0 

14 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 

Fordringar 
Innestående återbäring HBV 157 153 

Summa 197 193 

15 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Förutbetalda försäkringskostnader 104 108 
Övriga upplupna intäkter 556 59 
Summa 660 167 

16 Likvida medel 

Bank 20 509 1144 
Postgiro 1 101 346 
Summa 21 610 1 490 

11 
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Not 

17 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond 

Eget kapital 2018-01-01 
Arets resultat 

2 282 
0 

Eget kapital 2018-08-31 2 282 

18 Obeskattade reserver 

Avsatt räkenskapsår 2013 
Avsatt räkenskapsår 2014 
Avsatt räkenskapsår 2015 
Avsatt räkenskapsår 2016 
Avsatt räkenskapsår 2017 
Summa 

19 Skulder till kreditinstitut 

180831 170831 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
20 199 20 275 42 756 

0 9 245 9 245 
20 199 29 520 52 001 

232 232 
989 989 

1 574 1 574 
976 976 

1 644 0 
5 415 3 771 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 61 192 63 095 

Summa 61192 63 095 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 193 000 185 000 

Summa 193 000 185 000 

Totalt till kreditinstitut 254192 248 095 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 41 192 0,95 16,2 

2018 20 000 3,06 7,9 

2019 61 000 1,00 24,0 

2020 47 000 1,50 18,5 

2021 50 000 0,75 19,7 

2022 35 000 0,67 13,8 

Tot. 254192 1,32 100,0 

12 



326

Not 180831 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Uttagsskatt 
Personalens källskatt 
övriga kortfristiga skulder 
Summa 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivareavgift 
Upplupna löner 
Upplupna semesterersättningar 
Upplupna sociala avgifter 
Löneskatt & avkastningsskatt 
Upplupna räntekostnader 
övriga upplupna kostnader 
Summa 

13 

202 
305 
261 

1 
769 

571 
35 

599 
230 

57 
545 

74 
2111 

170831 

283 
226 
197 

-3 
703 

486 
66 

589 
226 
137 
543 
46 

2 093 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 249 

Delårsrapport 2:2018 Tingsryds industristiftelse 
Dnr 2018/751 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2018 Tingsryds 
Industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar delårsrapport 2:2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds industristiftelse 2018-09-25 § 38 

I Otdragsbesty,kande 

28 (37) 
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Tingsryds Industristiftelse 

Justerande 

Dnr: 2018/741 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

2018-09-25 

§ 38 

Delårsrapport 2018-08-31 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner förslag till delårsrapport, bilaga TI 38.2018. 

2. Delårsrapport översänds till Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, koncernekonom, går igenom förslag till delårsrapport. 

Besluts underlag 

Förslag till delårsrapport. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Annika Johansson 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

får härmed avge 

Delårsbokslut 

för perioden 1 januari - 31 augusti 2018 

Innehåll: sida 

Delårsrapport 2 

Resultaträkning 3 

Balansräkning 4 

Noter 6 

Underskrifter 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
arg.nr 829500-4264 

DELÅRS RAPPORT 180101 - 180831 

Allmänt 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen är utsedd av 

kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och har sitt säte i Tingsryd. 

Styrelsen har följande sammansättning 2018: 

Mikael Jeansson (s), ordf. 
Lennart Fohlin ( c ), vice ordf. 
Björn Elmqvist (c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Styrelsen har under perioden haft fem sammanträden. 

Verkställande direktör är Karin Nilsson. 

Revisorer 
KPMG är utsedd revisor med huvudansvarig Michael Johansson, auktoriserad revisor. 

Ändamål 
Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å dessa, i 

förekommande fall, uppföra industribyggnader. Tingsryds Industristiftelse verkar tillsammans med TUF AB och i 

tätt samarbete med kommunens näringslivsutvecklare för att aktivt se till så att det kommunala ändamålet 

uppfylls. 

Periodens händelser 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling men fram till dess genomförande bedrivs verksamhet i bolaget. 

Den fastighet där det sker mest utveckling är Tingsryd 4:95, hästsportanläggningen, där ett företagshotell har 

inretts. 

Förväntad framtida utveckling 
I samband med beslut om koncernbildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas successivt. 

Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering eller försäljning överföras till Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB eller till extern part. 

Avskrivning 
Fastigheterna och mark har ett bokfö1t värde per 180831 på 11845 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya 

avskrivningsregler, de s.k. K3-reglerna. Totalt har detta inneburit en något lägre avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om -94 tkr (-591 tkr). Periodiseringar har gjorts för 

upplupna intäkter och större kostnadsposter. Utfall ror underhållsarbeten ligger på 88 tkr, vilket är lägre jämfört 

med föregående års 316 tkr. 

Helårsprognos för 2018 visar ett negativt resultat på ca -100 tkr. Det prognosticerade resultatet kan förklaras med 

att veterinärkliniken samt något kontor och ett större konferensrum på Travbanan fortfarande står outhyrt och att 

det finns fastigheter vars hyrestagare av olika anledningar inte fullt ut påförts sina faktiska driftskostnader. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 

med tillhörande bokslutskommentarer. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2018-09-25 

Karin Nilsson 
Verkstdllande direktör 

Sldan2 av 10 
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Tingsryds lndustrisfiftelse 
Org.nr 829500-4264 

RESUL TATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Hyreslntäkter 
övriga förvaltningsintäkter 

Vinst vid försäljning av fastigheter/inventarier 

SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 

Fastighetsskatt 

övriga externa kostnader 

Av- och nedskrivn av materiella anläggningstillg. 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Borgensavgift 

Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

Resultat efter finansiella poster 

Periodens resultat 

Not 

4 
5 

6 

7 

Delår Delår 

1801-1808 1701-1708 

1 063 923 
160 119 

12 0 
1235 1042 

-88 -316 
-7 -7 

-1102 -910 
-1197 -1 233 

-191 -450 
-1388 -1683 

-153 -641 

120 122 
-21 -22 
-40 -50 
59 50 

-1329 -1 633 

-94 -591 

-94 -591 

Prognos Budget Delår 1808 

2018 2018 % av budget 

1 600 1483 71,68'¼ 

230 120 133,33'¼ 

0 0 
1830 1 603 77,04'¼ 

-150 -170 51,76'¼ 

-7 -7 100,00% 

-1580 -1490 73,96% 

-1 737 -1667 71,81% 

-300 -232 82,33¾ 

-2 037 -1 899 73,09¾ 

-207 -296 51,69¾ 

180 180 66,67% 

-30 -35 60,00'¼ 

-60 -60 66,67¾ 

90 85 69,41'¼ 

-1 947 -1 814 73,26% 

-117 -211 

-117 -211 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

BALANSRÄKNING (tkr) 

Ars bokslut Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 2017 1801-1808 1701-1708 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningsfl7/gångar 
Byggnader, mark, markanläggning 9 10 965 11 595 10 839 

Inventarier, verktyg och installationer 10 80 73 333 

Installation annans fastighet 11 0 0 0 

Pågående nyanläggningar 12 788 177 303 

Summa materiella anläggningstillgångar 11 833 11 845 11475 

Finansiella anläggningstillgångar 
övriga långfristiga fordringar 4 919 4 799 4940 

Summa finansiella anläggningstillgångar 4919 4799 4940 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 752 16 644 16 415 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 204 118 77 

övriga fordringar 13 1 022 1 572 1 829 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 11 25 37 

Summa kortfristiga fordringar 1 237 1715 1 943 

Kassa och bank 15 2 526 1458 5136 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 763 3173 7 079 

SUMMA TILLGÅNGAR 20 515 19 817 23494 
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Tingsryds Industristiftelse 

Org.nr 829500-4264 

Årsbokslut Delår Delår 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017 1801-1808 1701-1708 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5020 5020 

Summa bundet eget kapital 5020 5020 5 020 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2714 2251 2 715 

Periodens resultat -464 -94 -591 

Summa fritt eget kapital 16 2 250 2157 2124 

SUMMA EGET KAPITAL 7 270 7177 7144 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 17 0 0 634 

Summa obeskattade reserver 0 0 634 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 18 184 184 33 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 7 000 7000 10 000 

Summa långfristiga skulder 7 000 7 000 10 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 575 339 331 

Skulder till kreditinstitut 19 5000 5000 5 000 

Övriga kortfristiga skulder 20 7 7 9 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 479 110 343 

Summa kortfristiga skulder 6 061 5456 5683 

SUMMA SKULDER 13 245 12 640 16 350 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 515 19 817 23494 

Sidans av 10 
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Tingsryds Industristifta/se 
Org.nr 829500-4264 

Not 4 • Övriga rörelseintäkter 2017 1801-1808 1701-1708 Prognos 2018 Budget2018 

Försäljning värme 19 36 19 60 

Övriga sidointäkter 100 124 100 170 120 

Summa 119 160 119 230 120 

Not 5 • Vinst vid försäljning av fastigheter/i 2017 1801-1808 1701-1708 Prognos 2018 Budget2018 

Försäljnlngspris 2660 15 2410 0 0 

Bokf värde 2655 3 2410 0 0 

Reavinst 5 12 0 0 0 

Not6 • Övriga externa kostnader 2017 1801-1808 1701-1708 Prognos 2018 Budget2018 

Administration 658 415 391 650 670 

Uppvärmning 159 103 96 150 152 

Konsumtionsavgifter 405 327 254 450 380 

Fastighetsservlce 86 100 43 150 127 

Försäkringar 167 157 126 180 161 

Befarad kundförlust 0 

Summa 1 712 1102 910 1580 1490 

Not 7 - Avskrivningar 2017 1801-1808 1701-1708 Prognos 2018 Bud9et2018 

Avskrivningar byggnader/markanl 218 184 143 280 232 

Avskrivningar förbältringsarbeten på annan rasti1 43 0 43 0 

Avskrivning inventarier och fordon 35 7 27 10 

Summa avskrivningar 296 191 213 290 232 

Återföring av felaktigt avskriven mark 

Nedskrivnin!i! 237 

Summa 0 0 237 0 0 

Totalt av- och nedskrivningar 296 191 450 290 232 

Not 8 • Arets skatter 2017 

Redovisat resultat före skatt -177 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 0 

Schablonskatt periodiseringsfond 0 

Arets skatt 0 

Skatt hänförligt till tidigare år 136 

Förändring uppskjuten skall K3 151 

Summa skatter 287 

Not 9 • B:tg9nader och mark+ markanlägg1 2017 1801-1808 1701-1708 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 20110 20074 20110 

Nyanskaffning 201 

Om klassificering B17 

Avyttring/utrangeringar -237 -15 -237 

UB anskaffnlngsvärde 20074 20876 19 B73 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början B291 8 509 8 291 

Periodens avskrivning enligt plan 218 184 143 

Avyttringar/utrangeringar -12 

UB ack avskrivningar 8 509 8 681 8 434 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

Nedskrivningar 

Vid årets början 600 600 600 

Arets nedskrivningar 0 

Summa nedskrivningar 600 600 600 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnaderln 10 965 11595 10 839 

Taxertngsvärde, byggnader 1160 1160 

T axertngsvärde, mark 295 295 

1455 1455 0 

Not 1 0 - Inventarier+ fordon 2017 1801-1808 1701-1708 

Ackumulerad anskaffningsvärde 

Vid årets början 400 100 400 

Nyanskaffningar 

Avyttringar -300 

UB anskaffnlngsvärde 100 100 400 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets bö~an 40 20 40 

Avyttring -55 

Periodens avskrivning enl plan 35 7 27 

UB ack avskrivningar 20 27 67 

Redovisat värde vid periodens slut, Inventarier o 80 73 333 

Not 11 - Installation annans fastigheter 2017 1801-1808 1701-1708 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 2941 0 2941 

Omklassificering (pelletspanna) 

Avyttring (panncentral och pelletspanna) -2941 -2941 

UB anskaffnlngsvärde 0 0 0 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 488 488 

Arets avskrivning 43 43 

Avyttring -531 -531 

UB ack avskrivningar 0 0 0 

Redovisat värde vid periodens slut, installation a 0 0 0 

.Not 12 • Pågående lnvesterln!! 2017 1801-1808 1701-1708 

Ackumulerade anskaffnlngsvärde 

Vid årets början 0 788 0 

Periodens investeringar, ombyggn 989 206 303 

Slutförda -201 -817 

Summa pågående investering 788 177 303 

TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I 11 833 11 845 11475 
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Tingsryds Industrislille/se 

Org.nr 829500-4264 

Not 13 • övriga fordringar 

Skattefordran 

Skattekonto 

Skattefordran föreg år 

Momsfordran 

Summa fordran 

Not 14 • Fönitbet kostnader och uppi. lntäkt1 

Förutbet kostnader 

Summa 

'Not 15 .• Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

:Not 16 , Resultatdisposition 

Balanserad vinst 

Arets resultat 

Totalt 

Not 17 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond ~014 

Periodiserlngsfond 2015 

Periodiserlngsfond 2016 

Upplösning av p.fond 2014, 2015, 2016 

Summa 

Not 1 8 - Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29} 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

i Not 19 - Unesammandraa r 2018 

2017 1801-1808 1701-1708 

905 603 603 

59 70 361 

898 815 

58 1 50 

1 022 1572 1 829 

2017 1801-1808 1701-1708 

11 25 37 

11 25 37 

2017. 180M808 1701~1708 

1578 

948 

2526 

2017 

2714 

-464 

2250 

2017 

175 

292 

167 

-634 

0 

2017 
33 

151 

184 

0 

1458 

1458 

818 

4 318 

5136 

Förfallodag Ränta Unebelopp Amortering Korlfr.del 

2019-02-13 0,03% 5000 

2021-09-15 0,62% 2000 

2018-09-24 0,38% 

Summa 7000 

Not 20 • Övriga kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

-

- 5000 

6000 6000 

2017 1801-1808 1701-1708 

7 7 7 

2 

7 7 9 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

Not 21 • Uppi, kostnader och förutb. intäkter 

Upplupna kostnader 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyresintäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.) 

Summa 

Not 22 • Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Eventualförpliktelser 

Örnen 17 
Tingsryd 4:95 
Ryd 11:1 
Ryd 1:145 
Summa Inteckningar 

2017 

142 

337 

479 

2017 

24675 

Inga 

500 
23125 

400 
650 
~ 

1801-1808 

7 

103 

110 

1701-1708 
98 

3 

90 

152 

343 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4284 

Tingsryd den 25 september 2018 

Karin Nilsson 
VerksWl/a11cfe direktör 

Mikael Jeansson 
Orcfj/Jra11cfe 

Patrick Ståhlgren 

Lennart Fohlin 
Vice ordj/Jnmcfe 

Jan-Åke Cesar 

Björn Elmqvist 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

usterare 

§ 250 

Mått och målvärden för kommunövergripande mål i budget 

2019 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till mått och målvärden för kommunövergripande mål 2019 

godkänns enligt protokollsbilaga. 

2. Mått och målvärden införlivas i kommunstyrelsens budgetförslag för 

2019 som ska behandlas av kommunfullmäktige den 12 november 2018. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med beslut om preliminäit budgetförslag för 2019 (KS 180820 § 

221) beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober ta fram förslag 

till mått och målvärden kopplade till de kommunövergripande 

verksarnhetsmålen i budgeten. 

Ett större arbete kring kommunens mål och målstyrning planeras att 

påbörjas under 2019. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Kommunens 

centrala chefsgrupp har informerats om förslaget 2018-10-04. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till mått och målvärden för kommunövergripande mål 2019 

2. Skrivelse från ekonomichef, 2018-10-04 

3. Förslag till Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk 

plan 2020-2021 (KS 180820 § 221) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens 

yrkande. 

t rags estyr an e 
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~Tiru!sryds 
\:!:)kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Mått och målvärden för kommunövergripande mål i budget 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till mått och målvärden för kommunövergripande mål 2019 godkänns enligt proto

kollsbilaga. 

2. Mått och målvärden införlivas i kommunstyrelsens budgetförslag för 2019 som ska behandlas 

av kommunfullmäktige den 12 november 2018. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med beslut om preliminärt budgetförslag för 2019 (KS 180820 §221) beslutade 

kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 

sammanträde 22 oktober ta fram förslag till mått och målvärden kopplade till de kommunöver

gripande verksamhetsmålen i budgeten. 

Förslag till mått och målvärden bifogas i bilaga. 

Ett större arbete kring kommunens mål och målstyrning planeras att påbörjas under 2019. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Kommunens centrala chefsgrupp har 

informerats om förslaget 2018-10-04. 

Beslutsunderlag 
Förslag till mått och målvärden för kommunövergripande mål 2019 (bilaga) 

Förslag till Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021 (KS 180820 

§221) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Kommunövergripande mål - kommunfullmäktiges styrkort 

Budget2019 

Medborgare 

Prioriteringar 
Kommun- Mått 

Riks- Utfall Mål 2019 
övergripande mål snitt 2017 

Kvalitet och Medborgare och Nöjd-Medborgarindex, NMI 55 55 rikssnitt 

service övriga intressenter Medborgarundersökning 
ska uppleva att 
kommunen har en Andel nöjda inom äldreomsorg, 82 82 90 

god kvalitet och särskilt boende % 

service i 
Andel nöjda inom äldreomsorg, 89 92 90 

verksamheterna. 
hemtjänst% 

Nöjdhetsindex elever 92 90 

Kunskap och Kommunen ska Andel avgångselever i åk 9 82,5 67,3 82,5 rikssnitt 

lärande säkerställa en med behörighet till 
likvärdig skola med gymnasieskolans 
goda kunskaps- yrkesprogram % 
resultat. 

Genomsnittligt meritvärde i 197 164 197 

åk 9, lägeskommun, pojkar skillnad 

Genomsnittligt meritvärde i 233 221 233 
högst 

rikssnitt 

åk 9, lägeskommun, flickor 

Trygghet och Kommunen ska Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst 1,28 1,3 

social verka för ett socialt 
Sjukpenningtalet, dgr/reg 

hållbarhet hållbart samhälle 
11 13,4 11 rikssnitt 

där trygghet samt försäkrad 

goda uppväxt- och Andel brukare inom barn- och 88 83 88 rikssnitt 
levnadsförhål- ungdomsvården som blivit nöjd 
landen för alla ger eller ganska nöjd med 
förutsättningar för kommunens insats % 
en god hälsa och 
ett gott liv. 

Medborgar- Medborgaren ska Nöjd-Inflytande-Index, NII, 40 45 

inflytande och känna delaktighet Medborgarundersökning 

demokrati och ha inflytande i 
Valdeltagande 84 rikssnitt 

verksamheterna 
-

och samhälls- kommunalval, % 

utvecklingen. Medborgarförslag, andel som 80 

besvaras inom sex månader % 

1) Resultat NMI för Tingsryd medborgarundersökning år 2015: 54 

2) Resultat i mätning år 2018: 86 % 

3) Resultat år 2018: 79,4 % 

4) Resultat NII för Tingsryds medborgarundersökning år 2015: 42 

5) Valdeltagande år 2018: 82,9 %. Nästa val genomförs år 2022. 

Not 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Samhälle 

Prioriteringar 
Kommun-

Mått 
Riks- Utfall Mål 2019 Not 

övergripande mål snitt 2017 

Tillväxt och Befintliga och nya Andel företag med tillgång till 70 53 80 1) 

attraktivitet invånare ska vilja bredband om minst 
bo, verka och 100 Mbit/s % 
utvecklas i 
kommunen. Andel hushåll med tillgång till 78 45 80 1) 

bredband om minst 

100 Mbit/s % 

Antal färdigställda nya 40 80 2) 

bostäder i kommunen fr o m 
2016 

Nöjd-Region-Index, NRI totalt, 60 60 rikssnitt 3) 

Medborgarundersökning 

Antal folkbokförda 12 451 12 451 4) 

Nettoinflyttning 116 70 

Näringsliv och Kommunen ska Ranking av företagsklimat 260 250 5) 

arbete skapa enligt Svenskt Näringsliv 
förutsättningar för 

Arbetslöshet 18-64 år % 6,5 7,1 6,5 rikssnitt 
ett starkt 
näringsliv, lokal Andel personer som påbörjat 50 
tillväxt, fler jobbspår som gått till 
arbetstillfällen och självförsörjning inom 6 mån 
ökad efter avslutat etablerings-
sysselsättning. program% 

Föreningsliv Kommunen ska Nöjd-Region-Index, NRI 61 61 rikssnitt 6) 

och fritid skapa fritidsaktiviteter, 
förutsättningar för Medborgarundersökning 
ett starkt och 
varierat 
föreningsliv som 
möjliggör en aktiv 
fritid för 
medborgarna. 

Miljö och Kommunen ska Andel miljöfordon inom den 14 16 20 

klimat vara en god geografiska kommunen % 
förebild inom 

Andel kommunala 37 9 25 
miljöområdet och 
genom samarbete miljöfordon% 

med medborgare, Andel ekologiska livsmedel % 28 45 50 
företagare och 
andra aktörer ska Andel återvunnet material av 39 39 rikssnitt 7) 

vår gemensamma hushållsavfall % 

miljö- och 
Ranking av Sveriges 271 240 8) 

klimatpåverkan 
minska. Miljöbästa kommun 

1) Fastställt mål år 2020: 95 % 

2) Fastställt mål år 2020: 100 nya bostäder 

3) Resultat NRI för Tingsryd medborgarundersökning år 2015: 56 

4) Antal invånare 2018-06-30: 12 428 st 

5) Resultat rankning år 2018: plats 267 

6) Resultat NRI fritidsaktiviteter för Tingsryd medborgarundersökning år 2015: 57 

7) Resultat för Tingsryd år 2016: 32 % 

8) Resultat ranking för Tingsryd år 2018: plats 254 

Tingsryds kommun, Kommunfullmäktige, Budget 2019 2(3) 
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Ekonomi 

Prioriteringar Kommun- Mått 
Riks- Utfall Mål 2019 

övergripande mål snitt 2017 

Ekonomi och Kommunen ska ha Resultat i % av skatteintäkter 3,3 1,1 

kostnads- en stabil och och generella statsbidrag 

kontroll långsiktigt hållbar 
Självfinansiering av 

ekonomi som ger 
203 100 

handlingsutrymme investeringar % 

för framtiden. Förändring av -25 -10 

låneskulden, mkr 

Alla nämnder ska hålla sin 100 100 
budget% 

1) Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det långsiktiga målet 2,0%. Resultatet ska aldrig 

understiga 1,0%. 

Medarbetare 

Prioriteringar Kommun- Mått 
Riks- Utfall Mål 2019 

övergripande mål snitt 2017 

Arbetsgivare Kommunen ska Hållbart 79 79 rikssnitt 

och vara en attraktiv Medarbetarengagemang, 

medarbetare arbetsgivare med HME-index 
stolta och 

Sjukfrånvaro, % 6,7 7,4 6,0 
kompetenta 
medarbetare som 
trivs på sitt arbete. 

1) Resultat år 2018: 76. Nästa mätning sker år 2020. 

Process 

Prioriteringar Kommun- Mått 
Riks- Utfall Mål 2019 

övergripande mål snitt 2017 

Effektivitet och Kommunen och Nämndernas måluppfyllelse % 80 

arbetssätt dess verksamheter 
Uppfyllande av 

ska arbeta effektivt 
100 

och med moderna tjänstegarantier% 

arbetssätt, så att Bedömning av kommunens 84 90 
en god kvalitet för samlade system för intern 
medborgarna kan kontroll% 
uppnås till en rimlig 
kostnad. 

Tingsryds kommun, Kommunfullmäktige, Budget 2019 3(3) 

Not 

1) 

Not 

1) 

Not 
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ivttrande angående skrivelse 
om trygghetsboende 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 251 

Yttrande angående skrivelse om trygghetsboende 
Dnr 2018/551 744 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen hänvisar ärendet till Tingsryds bostäder, vilka har 

möjlighet att arbeta vidare med frågan inom ramen för gällande planering 

och kommunövergripande styrdokument. 

Beskrivning av ärendet 

Patrick Ståhlgren lämnade 2018-04-19 in en skrivelse till kommunstyrelsen 

avseende behovet av trygghetsboende. Inför kommunstyrelsens behandling 

av skrivelsen lämnas härmed nedanstående yttrande. 

Frågor om kommunala byggnationer hanteras lämpligen inom ordinarie 

budgetprocesser för kommunen och dess bolag. Då frågan i det är fallet 

gäller bostäder ska den i första hand hanteras i budgetprocessen för 

Tingsryds bostäder. AB och Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

I liggande förslag till affärsplan för Tingsrydsbostäder 2019-2021 finns 

planering och finansiering för nyproduktion av bostäder, vilket således 

innebär att byggnation av så kallat trygghetsboenden är möjlig inom ramen 

för bolagets gällande planering. V ad gäller kvarteret Örnen i Tingsryd så 

pågår arbete med detaljplan, vilken bland annat ska ge svar på hur många 

bostäder som kan rymmas i området. 

Stöd för skrivelsens intentioner återfinns i flera av kommunens 

övergripande styrdokument. Bland annat har behovet av så kallat 

''mellanboenden"/trygghetsboenden lyfts fram i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2018-09-

03. Mål om fler bostäder finns ibland annat i bostadsförsörjh.ingsstrategi, 

kommunövergripande mål i budgeten samt ägardirektiv för 

Tingsrydsbostäder. År 2016 genomförde kommunen ett aktieägartillskott 

om 20 mkr till Tingsrydsbostärder AB i syfte att möjliggöra byggnation av 

nya bostäder i kommunen. 

Sammantaget kan konstateras att Tingsrydsbostäder, inom ramen för 

gällande styrdokument från fullmäktige, har möjlighet att arbeta vidare med 

frågan ombyggnation av trygghets boenden. 

I Otdragsbestydiande 
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~Tingsryds 
\:!!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

fortsättning § 251 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Patrick Ståhlgren 2018-04-19 

2. Skrivelse från ekonomichef2018-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag i beslutsunderlag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 

Ståhlgren (M) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tmgsryds 
~.kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

Dnr: 2018/511 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Till kommunstyrelsen 

Yttrande angående skrivelse om trygghetsboende 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsen hänvisar ärendet till Tingsryds bostäder, som har möjlighet att arbeta vidare 

med frågan inom ramen för gällande planering och kommunövergripande styrdokument. 

Beskrivning av ärendet 
Patrick Ståhlgren har 2018-04-19 lämnat in skrivelse till kommunstyrelsen avseende behovet av 

trygghetsboende. Inför kommunstyrelsens behandling av skrivelsen lämnas härmed nedanstå

ende yttrande. 

Yttrande 
Frågor om kommunala byggnationer hanteras lämpligen inom ordinarie budgetprocesser för 

kommunen och dess bolag. Då frågan i det är fallet gäller bostäder ska den i första hand hante

ras i budgetprocessen för Tingsrydsbostäder AB och Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

I liggande förslag till affärsplan för Tingsrydsbostäder 2019-2021 finns planering och finansie

ring för nyproduktion av bostäder, vilket således innebär att byggnation av s k trygghetsboenden 

är möjlig inom ramen för bolagets gällande planering. Vad gäller kvarteret Örnen i Tingsryd så 

pågår arbete med detaljplan, vilken bl aska ge svar på hur många bostäder som kan rymmas i 

området. 

Stöd för skrivelsens intentioner återfinns i flera av kommunens övergripande styrdokument. Bl a 

har behovet avs k "mellanboenden"/trygghetsboenden lyfts fram i kommunens bostadsförsörj

ningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2018-09-03. Mål om fler bostäder finns i bl a 

bostadsförsörjningsstrategi, kommunövergripande mål i budgeten samt ägardirektiv för Tings

rydsbostäder. 2016 genomförde kommunen ett aktieägartillskott om 20 mkr till Tingsrydsbostä

der AB i syfte att möjliggöra byggnation av nya bostäder i kommunen. 

Sammantaget kan konstateras att Tingsrydsbostäder, inom ramen för gällande styrdokument 

från fullmäktige, har möjlighet att arbeta vidare med frågan ombyggnation av trygghets boen

den. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen vid kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till kommunstyrelsen från Patrick Ståhlgren. 

Kommunstyrelsen beslut skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Tingsryd 2018-10-01 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

744 
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Skrivelse 

Medborgarkontoret 

2018 -04- 1 9. 

Tingsryds Kommun 

Till kommunstyrelsen i Tingsryd 

Dags för trygghetsboende i Tingsryds kommun! 

MODERATERNA 

I Tingsryd har vi en väl utbyggd äldreomsorg med bland andra Örnen som är ett toppmodernt särskilt 

boende som kan hantera kvalificerad medicinsk omsorg. Vad vi idag saknar är ett mellansteg mellan 

egna hem och behovsprövat särskilt boende. Den så kallade flyttkedjan fungerar idag inte utan äldre 

människor sitter idag fast i villor som ofta är för stora med trädgårdar som kräver underhåll. 

Ett mellansteg är de så kallade trygghetsboendena där man hyr sin egen lägenhet men har tillgång till 

hemtjänst, äldreomsorg och annan service. 

I kvarteret Örnen planeras ett antal nya hyreshus med cirka 30 lägenheter per huskropp. 

Lägenheterna kommer att få ett mycket vackert läge med utsikten över sjön Tiken. I detta kvarter är 

det mycket lämpligt att bygga en huskropp som trygghetsboende. Vi har här närheten till medicinsk 

personal på Örnen, vårdcentral med apotek, tandläkare, restaurang, bad- och motionsanläggning. 

Det är även gångavstånd till torget med affärer och bibliotek. Detta skulle vara ett mycket attraktivt 

boende för våra seniorer och ett trygghetsboende skulle fylla en mycket efterfrågad lucka i de 

tillgängliga boendeformerna. 

Vi moderater vill ta initiativ till att bygga trygghetsboende i kvarteret Örnen som en första etapp. 

Som andra etapp vill vi bygga trygghetsboende i Väckelsång i anslutning äldreboendet Solhaga. 

Tredje etappen är motsvarande trygghetsboende intill Solängen i Ryd. Då kan vi erbjuda ett tryggt 

boende för alla kommundelar. 

För Moderaterna i Tingsryd 

Patrick Ståhlgren 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 99 

Strategiskt inriktningsbeslut för nya arena 
Dm 2018/472 828 

Beslut 

Kommunfullmäktige åtenemitterar ärendet, så att det nya 

kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet. 

Reservation 

11 (50) 

Mikael Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M), Gunilla Lundström (S), Gunilla 

Svensson (S), Tommy Fransson (M), Gunnar Fransson (S), Birgitta 

Söderlind-Hörberg, Åke Gummesson (S), Magnus Carlberg (S), Åke 

Nyberg (M), Johan Johansson (S), Marie Fransson (M), Ingrid Johansson 

(S), Per-Axel Persson (M), Tomas Blomster (S), Jan P Olsen (S), Willy 

Karlsson (M), Jan-Åke Cesar (S), Håkan Karlsson (S), Inge Strandberg (M) 

och Barbro Svensson reserverar sig till förmån för Patrick Ståhlgrens (M) 

yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål 

om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt 

föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att 

föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrnnd av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt 

beslutsunderlag som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till 

strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrelsen 

beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en 

referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 

verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt 

två månader (maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla 

frågor som finns i ärendet, utan istället att belysa viktiga frågeställningar 

och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som ett 

beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om imiktningsbeslut. 

Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 

frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänlct ske som nästa steg i 

processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 

ärendet. 

I dfl( I Utdragsbesty,kande 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (50) 

2018-09-03 

§ 99 folis. 

Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska 

viljeimiktningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade 

utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta gäller resurser för 

kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 

förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett imiktningsbeslut 

om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag 

till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-07-18 

2. Översiktligt beslutsunderlag ny arena samt bilagor 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 194 

4. Yrkande från Centerpaliiets 2018-08-20 
5. Yrkande från Nya Moderaterna 
6. Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 195 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Leon Jensen (-) och Björn 

Hvomum (TiA) att ärendet åtenemitteras, så att det nya kommunfullmäktige 

kan ta ställning till ärendet. 

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

Magnus Carlberg (S), Tomas Blomster (S), Johan Johansson (S), Håkan 

Karlsson (S), Marie Fransson (M), Gunilla Lundström (S) och Gunilla 

Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens beslut samt ett tillägg till 

delbeslut 2. 

"Utredningen ska även belysa kostnaden för en upprustning av den 

nuvarande Dackehallen för att motsvara de uppställda kraven på en modem 

anläggning. Detta för att kunna göra en konekt jämförelse mellan de två 

alternativen ombyggnad eller nybyggnad." 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Johan Karlson (C), Anette 

Weidenmark (KD), Eva Hagelberg (C) och Lennart Fohlin (C) enligt 

följande: 

1. Kommunfullmäktige åtenemitterar ärendet för att upphandla extern 

konsult som genomför den beskrivna genomlysning som beskrivs i 
text i Centerpartiets yrkande från 2018-08-20. 

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

utvecklingspott. 

I □!dragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

_(po 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 99 forts. 

3. Ärendet kommer tidigast till kommunfullmäktige när de nya 

förtroendevalda är valda. 

13 (50) 

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

Att kommunen omgående för samtal, inte bara med T AIF, utan även med 

konståkningsklubben, tennissällskapet och kägelklubben och att dessa 

föreningar tar ställning till om de alls är intresserade och hur stor 

hyreshöjning dessa föreningar tillsammans kan klara av. 

Mikael Jeansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena om åtenemiss mot yrkandet att ärendet ska 

avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Omröstning begärs: 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för bifall till yrkandena att ärendet ska åteITemitteras. 

Med 15 nej-röster mot 21 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 

ska återremitteras enligt kommunallagens bestämmelser om 

minoritetsåtenemiss. 

Ordförande ställer Göran Mårds (V) yrkande om åtenemiss mot Anna 

Johanssons (c) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige 

bifaller Anna Johanssons (C) yrkande om åtenemiss. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande om återremiss. 

Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande om återremiss. 

Med 25 nej-röster mot 11 ja-röster bifaller kommunfullmäktige Göran 

Mårds (V) yrkande om återremiss. 

Anette Weidenmarks (KD) tilläggsyrkande faller dfumed. 

I Otdragsbestyrkande 
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~'firu?sryds 
\:!)kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

§ 99 forts . 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tingsryds AIF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (50) 

2018-09-03 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-20 

§ 195 

Strategiskt inriktningsbeslut för nya arena 
Dm 2018/472 828 

Beslut 

8 (48) 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk imiktning att medverka till 

att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram 

förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som 

presenteras för kommunfullmäktige senast under våren 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs 

ut av privat finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga 

kringytor för en modern anläggning. Förslaget ska vidare innefatta 

utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i eller i anslutning till 

arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 
4. Kommunstyrelsen f'ar i uppdrag att avsätta budgetmedel för 

utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

5. Utredningen ska belysa behovet och kostnaderna för samtliga 

verksamheters behov, exempelvis tennishall och ny konstgräsplan och en 

helhetslösning för att täcka dessa behov ska redovisas. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Lars Nilsson (C), och Gunnar 

Engblom (MP), reserverar sig till förmån för Anna Johansson (C) förslag. 

Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål 

om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt 

föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att 

föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt 

beslutsunderlag som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till 

strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrelsen 

beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en 

referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 

verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt 

två månader (maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla 

frågor som finns i ärendet, utan istället att belysa viktiga frågeställningar 
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\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (48) 

2018-08-20 
§ 195 forts . 

och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som ett 
beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inriktningsbeslut. 

Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 

frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i 

processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 

ärendet. 

Avsikten med ett imiktningsbeslut i fullmäktige är att den politiska 

viljeinriktningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade 

utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta gäller resurser för 

kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 

förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett inriktningsbeslut 

om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag 

till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

Möjliga beslutsformuleringar 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till ett strategiskt 
inriktnings beslut för en ny arena 
kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till 

att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram 

förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som 

presenteras för kommunfullmäktige senast under våren 2019. 
3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs 

ut av privat finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga 

kringytor för en modem anläggning. Förslaget ska vidare innefatta 

utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i eller i anslutning till 

arenan, tex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 
4. Kommunstyrelsen rar i uppdrag att avsätta budgetmedel för 
utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

Om kommunfullmäktige ställer sig negativa till ett strategiskt 
inriktnings beslut för en ny arena kan följande beslutsformuleringar 

användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att i nuläget inte 

medverka till att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan 

för den befintliga ishallen/arenan som kan lyftas i kommande budgetarbeten. 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-20 

§ 195 fo11s. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för 

utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-07-18 

2. Översiktligt beslutsunderlag ny arena samt bilagor 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 194 
4. Yrkande från Centerpartiets 2018-08-20 
5. Yrkande från Nya Moderaterna 

Förslag till beslut på sammanträdet 

10 (48) 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen åtell'emitterar ärendet för att 

upphandla extern konsult som genomför den beskrivna genomlysning som 

beskrivs i text i Centerpartiets skrivelse 2018-08-20. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet avgörs idag samt att 

kommunstyrelsen beslutar enligt följande punkter: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till 

att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram 

förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som 

presenteras för kommunfullmäktige senast under våren 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs 

ut av privat finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga 

kringytor för en modem anläggning. Förslaget 
ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i 

eller i anslutning till arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 

4. Kommunstyrelsen f'ar i uppdrag att avsätta budgetmedel för 

utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

5. Utredningen ska belysa behovet och kostnaderna för samtliga 

verksamheters behov, exempelvis tennishall och ny konstgräsplan och en 

helhetslösning för att täcka dessa behov ska redovisas. 

Göran Mård (V) yrkar på åtell'emiss för fördjupad utredning. 

Tomas Blomster (S) yrkar om ajournering. 

Sammanträdet aj oumeras. 
Sammanträdet återupptas. 

Tomas Blomster (S) och Mikael Jeansson (S) instämmer i Patrick 

Ståhlgrens (M) yrkande ovan. 

I Utdragsbestyrkande 
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2018-08-20 

§ 195 fo1ts. 

Beslutsgång 

11 (48) 

Ordförande betraktar Patrick Ståhlgrens (M) yrkande som huvudförslag och 

ställer Anna Johanssons (C) yrkande mot detsamma. Han finner att 

kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 8-ja röster mot 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Patrick 

Ståhlgrens (M) yrkande. 

Ja röstar Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S),Åke Gummesson (S), 

Patrick Ståhlgren (M), Patrik Andersson (M), Åke Nyberg (M), Roger 

Rydberg (SD) och Mikael Jeansson (S). 

Nej röstar Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Lars Nilsson (C), Göran 

Mård (V) och Gunnar Engblom (MP). 

I Otdragsbestyrkande 
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Till Kommunstyrelsen 

YRKANDE 
Ärende 6. 
Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena. 

Moderaterna yrkar i enlighet med förslaget till positivt inriktningsbeslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till att en ny 
arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds täto1t. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram förslag till 
byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som presenteras för 
kommunfullmäktige senast under våren 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs ut av privat 
finasiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga kringytor för en modern 
anläggning. Förslaget ska vidare omfatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör 
finnas i eller i anslutning till arenan, tex en bowlinghall och/eller andra verksamheter. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom 
ramen för KSAU's utvecklingspott. 

Vidare yrkar Moderaterna att punkten 2 kompletteras med att utredningen även ska belysa 
kostnaden för en upprnstning av den nuvarande Dackehallen för att motsvara de 
uppställda kraven på en modern anläggning. Detta för att kunna göra en konekt 
jämförelse mellan de två alternativen ombyggnad eller nybyggnad. 

Moderaterna yrkar vidare att en 5:e att-sats läggs till beslutet. 

5. Utredningen ska belysa behovet och kostnaderna för samtliga verksamheters behov, 
exvis tennishall och ny konstgräsplan mm och en helhetslösning för att täcka dessa 
behov ska redovisas. 

För Moderaterna i Tingsryd 

~~ 
Patrick Ståhlgren Patrik Andersson 

w~ 
Åke Nyberg 
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Kommunstyrelsen 2018-08-20 

Ärende 6 
Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena. 

En förnyelse eller upprustning av hall för idrottsutövande i Tingsryd kan 
behövas. 
I underla2et till detta ärende har viss avgränsning gjorts och beskriver att 
många fragor kräver fördjupad utredning. 

"Det finns idag frågetecken kring anläggningens tekniska och -ekonomiska 
livslängd för bl a grundläggning, konstruktion, tekniska installationer 
(kyla, avfuktning, ventilation, belysning, värme) mm. Bland annat har 
man under senare år vid ett flertal tillfällen haft problem med isen, varvid 
kylanläggningen fått repareras. Om man vill skapa sig en tydligare bild av 
framtida behov och kostnader för investeringar, underhåll och teknisk 
livslängd så bör man upphandla en extern konsult som har tillg·ång till 
olika kompetenser inom området p g a en ishalls komplexitet som 
anläggning. Detta bör i så fall göras innan ett eventuellt ställningstagande 
till strategiskt inriktningsbeslut." 

Centerpartiet ser att det behövs fler utredningar innan inriktningsbeslutet 
fattas av Kommunfullmäktige, då detta är av så stor vikt inför :framtida 
driftbudgetar och prioriteringar. 
Vi står även inför en ny mandatperiod och det är viktigt att 
förtroendevalda i nya Kommunfullmäktige får vara delaktiga i 
inrlktningsbeslutet. 

Centerpartiet yrkar: 
Att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att upphandla extern 
konsult som genomför den beskrivna genomlysning som beskrivs i text 
ovan. 

Att kostnad för upphandling av extern konsult tas från KSAU 's 
utvecklingspott. 

Att ärendet kommer tidigast till KF när de nya förtroendevalda är valda. 

Centerpartiet i Tingsryds kommun 

--
Lars Nilsson 
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~Tmgsryds 
~kommun 

Komm unledningsfö rvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-07-18 

Till kommunfullmäktige 

Strategiskt inriktningsbeslut för en ny arena 

Beskrivning av ärendet 

1(1) 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål om att en ny arena 

kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte 

de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 §114 att ge kommunlednings

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som möjliggör kommunfull

mäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrel

sen beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en referensgrupp 

inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt två månader (maj

juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla frågor som finns i ärendet, utan istället 

att belysa viktiga frågeställningar och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som 

ett beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inriktningsbeslut. Beslutsunderlaget 

innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många frågor kräver fördjupad utredning, vilket 

är tänkt ske som nästa steg i processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 

ärendet. 

Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska viljeinriktningen behöver 

vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta 

gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 

förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett inriktnings beslut om ny arena, kunna 

ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag till byggnation, ägande, lokalisering och 

finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

Möjliga beslutsformuleringar 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till ett strategiskt inriktnings beslut för en ny arena 

kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till att en ny arena 

byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort 
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2(2) 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram förslag till bygg

nation, ägande, lokalisering och finansiering som presenteras för kommunfullmäktige senast 

under våren 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs ut av privat finansiär 

och att arenan innehåller två isytor med lämpliga kringytor för en modem anläggning. Förslaget 

ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i eller i anslutning till 

arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom ramen för 

ksau:s utvecklingspott. 

Om kommunfullmäktige ställer sig negativa till ett strategiskt inriktnings beslut för en ny arena 

kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att i nuläget inte medverka till att en 

ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan för den befintliga 

ishallen/arenan som kan lyftas i kommande budgetarbeten. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom ramen för 

ksau:s utvecklingspott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Se utförligare beskrivning i besluts

underlaget. 

Beslutsunderlag 
Översiktligt beslutsunderlag (bilaga 1) 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Tingsryds AIF 
Kommunstyrelsen 

Lennart Johansson 
Tfkommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Översiktligt beslutsunderlag avseende ny arena 

Inledning 

Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 (bilaga 1) framfört önskemål 

om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller 

den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin 

verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 (bilaga 2) att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som 

möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avse

ende en arena. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att skapa en referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 

verksamheter efter uppkomna behov. 

Under processen har en lokal privat aktör visat intresse för att bygga, äga och hyra ut en 

ny arena till föreningen eller kommunen. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Beslutsunderlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, teknisk 

chef, lokalstrateg, samordnare kultur och fritid, miljö- och byggnadschef samt utredare. 

Arbetet i gruppen har letts av ekonomichefen. Utredaren har tillsammans med ekonomi

chefen varit aktivt arbetande med utredningsarbete och rapportskrivande. 

Avgränsning av uppdraget har gjorts genom att i detta skede inte innefatta del två.i upp

draget från kommunstyrelsen, d v s att skapa en referensgrupp med deltagare inom id

rott, föreningsliv, näringsliv och kommunala verksamheter. Istället är tanken att denna 

grupp skapas och aktiveras i ett senare skede om fullmäktige ställer sig positiva till ett 

inriktningsbeslut om ny arena, d v s i samband med en eventuell fördjupad utredning. 

Arbetsgruppen har utgått ifrån att en eventuell ny arena ska ligga i eller i anslutning till 

Tingsryds tätort. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt två månader 

(maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla frågor som finns i ärendet, 

utan istället att belysa viktiga frågeställningar och perspektiv på frågan och att därmed 

kunna fungera som ett beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inrikt

ningsbeslut. Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 

frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i processen om 

fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med ärendet. 

1 
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2(15) 

Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska viljeinriktningen 

behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan här 

stor fråga. Detta gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventu

ellt projekt. Under 2019 förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett in

riktnings beslut om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta för

slag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Allmänt 
Att utöva idrott i olika former är viktigt för många av kommunens invånare och det 

finns inom kommunen starka traditioner inom bland annat ishockeyn och inom hästs

porten. Många kommuninvånare uppskattar också möjligheten att se matcher och täv

lingar på elitnivå. För kommunen innebär det också god PR att det finns lag och täv

lande på elitnivå. Detta medverkar till att ge en positiv bild av kommunen och att göra 

Tingsryds kommun känd i hela landet. Föreningarna bidrar vidare ofta med stor ung

domsverksamhet, arbetstillfällen, inflyttning och omsättning för det lokala näringslivet. 

Men för att kunna utöva idrott i olika former och för att möjliggöra tävlande på elitnivå 

krävs det faciliteter som idrottshallar och arenor med tillräckligt bra standard. Frågan 

om behovet av idrottslokaler inomhus har varit aktuell under flera år och bland annat 

gjordes en utredning inom Kultur- och fritidsförvaltningen år 2011, Kof § 105/2011-12-

07. 

Planer för att bygga nya idrottshallar och arenor finns inte med i förslaget till ny över

siktsplan och om en ny ishall/idrottsarena skall byggas är det viktigt att se de behov som 

finns inom olika idrottsverksamheter och sträva mot en helhetslösning. Naturligtvis kan 

inte allt genomföras vid samma tillfälle, men det är viktigt att ha en plan för helheten så 

att en eventuell byggnation av en ny arena ryms inom en vision och helhetslösning vad 

gäller idrottsutövning inom Tingsryds kommun. 

Behov inom olika idrotter 
Det finns nu behov och önskemål om bättre tillgång till idrottshallar och arenor inom 

flera olika idrotter inom Tingsryds kommun. Här redovisas en kort sammanställning: 

• Ishall. Hallen är omodern och sliten med bland annat för få och för små omkläd

ningsrum, ett för litet och för omodernt gym samt otillräckliga kommersiella ytor 

och behöver enligt ishockeyföreningen ersättas av en ny hall för att leva upp till 

dagens förväntningar på en modem ishockeyarena. Dessutom finns det behov av 

mer istid för bl a ungdomsverksamhet riktade mot både flickor och pojkar. 

• Bowlinghall. Hallen har för få banor och verksamheten kan och har behov av att 

utvecklas. Nuvarande bowlinghall har 4 banor och för matchverksamhet på elit

nivå är behovet 8 banor. Bowling är en uppskattad sport/aktivitet bland allmän

heten. Eventuell byggnation av en ny bowlinghall har diskuterats under en längre 

tid och en ny hall skulle eventuellt kunna inkluderas i en ny idrottsarena. 

• Tennishall, med både inomhus- och utomhusbanor. Det finns idag ingen egen 

tennishall med inomhusbanor. Tennissällskapet driver frågan själva och vill bygga 

vid Mårslycke. De planerar att finansiera bygget själva, men vill att kommunen 

bidrar med marken och står för anslutningar för vatten och avlopp mm. Förening

en önskar svar från kommunen så att de kan starta sin planering och söka bidrag 

från externa finansiärer mm. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §54 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan vara be-
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hjälpliga gentemot tennissällskapet i deras projekt gällande tennishall i Tingsryd. 

Utredningen har ännu inte Guni 2018) presenterats för kommunstyrelsen. 

• Bollhallen. Mot bakgrund av behovet av ytterligare idrottshallyta i Tingsryd samt 

ägande förenings svårigheter med ekonomi och ideella resurser beslutade kom

munstyrelsen 2018-06-18 § 165 om en inriktning att kommunen under 2018 ska 

förvärva Bollhallen i Tingsryd. Avsikten är att genom byte av golvet samt till

skapande av fler omklädningsrum skapa ytterligare idrottshallyta i Tingsryd till 

gagn för både skolverksamhet och föreningsliv. Kommunfullmäktige ska ta ställ

ning i ärendet senast i oktober månad 2018. 

• Konstgräsplan. Inriktningen att kommunen ska förvärva bollhallen och lägga om 

till idrottshallgolv innebär att träningsmöjligheterna för fotboll på konstgräs vin

tertid upphör. I samband med dialog kring kommunens förvärv av bollhallen har 

Tingsryd United framfört att man har för avsikt att omgående påbörja arbete för 

att möjliggöra en byggnation av en fullskalig konstgräsplan utomhus. Föreningens 

avsikt är att själva finansiera byggnationen genom bidrag från bl a arvsfonden och 

fotbollsförbundet. Från kommunen kommer att behövas hjälp med bl a markan

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

eningarna i kommunen angående konstgräsplanen och enligt föreningen är dessa 

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

• Tinghallen. Används idag för skolverksamhet samt handboll, innebandy och 

gymnastik mm. Inriktningen att bollhallen ska bli idrottshall innebär att bollhallen 

och Tinghallen kan ha lite olika profil för att passa olika verksamheter. Dessutom 

möjliggörs mer tider och bättre möjligheter för förråd etc. Skulle dessutom en ny 

bowlinghall rymmas i en ny arena ökar möjliga ytor ytterligare fört ex gymnastik

föreningen. 
• Gymnastikbyggnaden i Urshult är i mycket stort behov av underhåll och i pre

liminärt förslag till investeringsbudget för perioden 2019-2021 har avsatts investe

ringsmedel för att kunna genomföra ny- eller ombyggnation år 2020. 

• 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. 
• Simhall/badanläggning. Kommunens simhall/badanläggning Vattenpalatset 

Kaskad ägs av kommunägda bolaget Tufab och drivs för närvarande av Medley. 

Simhallar har generellt sett ett högt slitage och därmed höga underhållskostnader 

och en begränsad teknisk och ekonomisk livslängd. Kaskad byggdes för drygt 25 

års sedan, vilket innebär att badanläggningen börjar bli gammal och att kommu

nen inom en inte alltför lång framtid kan komma att ställas inför valet mellan total 

ombyggnation/renovering, nybyggnation eller ingen simhall alls i Tingsryd ( en 

mindre simhall finns i Linneryd). Då simhallar är förenade med stora kostnader är 

det viktigt att beakta även denna lite mer långsiktiga fråga tillsammans med arena

frågan för att ha beredskap för framtiden. Kanske bör mark finnas i anslutning till 

en ny arena som i framtiden, om man då bedömer att så är lämpligt och genom

förbart, möjliggör byggnation av simhall i anslutning till arenan? Simhall och 

ishall i nära anslutning till varandra möjliggör sannolikt en god driftsekonomi, ex

empel på detta finns bl a i Tyringe i Skåne. 

Den nuvarande ishallen/arenan 

Den nuvarande ishallen (Nelson Garden Arena, f d Dackehallen) byggdes 1969 efter 

dåvarande standard och har under årens lopp renoverats och byggts om och till i olika 

omgångar. Sedan 2008 har kommunen investerat drygt 25 mkr i hallen i standardhö-

3 



367

4(15) 

jande åtgärder/underhåll avseende bl a utbyte av ståplatsläktare, ny sittplatsläktare och 

nya mediaplatser, brand- och säkerhetsåtgärder, köp av restaurang- och kanslidel och nu 

senast 2017 byte av sarg. Aktuellt bokfört värde per 2018-06-30 är ca 21,6 mkr. 

Hallens stomme består i huvudsak av limträbågar samt stålpelare i mindre omfattning. 

Fasad är uppförd med träpanel och plåt. Hallens takkonstruktion består av glespanel i trä 

med isolering och taktäckning av papp. Det finns en isyta och maximalt 3 550 personer 

får vistas i byggnaden samtidigt, varav 1 155 är sittplatser.Totalt finns sju omklädnings

rum för lagen, varav tre fasta (A-lag, 120 och 118) och fyra allmänna. Byggnaden inne

håller även kanslilokaler för Taif, restaurang, undervisningslokal och grupprum, ett 

mindre gym, kiosker, förråd m.m. 

Ishallen ägs och driftas av kommunen. Taifs nyttjande av hallen regleras i ett nyttjande

rättsavtal som beslutades i december 2012. Föreningen betalar en årshyra om för närva

rande 535 tkr. Avtalet gäller till och med utgången av år 2023. 

Kommunens årliga bruttokostnad för driften uppgår till ca 6,4 mkr (2017) inklusive 

energi, löpande underhåll/reparationer, vaktmästare, städ och kapitalkostnader. Av dessa 

kostnader betalar således Taif drygt 0,5 mkr i årshyra. Utöver Taifs verksamhet nyttjas 

hallen främst av Tingsryds skridskoklubb, skolan samt för allmänhetens åkning (minst 3 

timmar per vecka enligt avtalet). Skridsko klubben betalar hyra för nyttjade timmar ( ca 

15 tkr per år) och skolan betalar internt inom kommunen ett fast årsbelopp (60 tkr per 

år) för sitt nyttjande för idrottsundervisning. 

Angående hallens status så kan generellt konstateras att den i många delar är omodern 

jämfört med de arenor som byggts under de senaste 10-15 åren. Detta gäller bl a läktar

platser, temperatur, omklädningsrum, förråd, kiosker och kommersiella ytor, parke

ringsytor samt allmänna ytor. Ett särskilt underhållsbehov kan noteras för omklädnings

rummen, som är slitna. 

Det finns idag frågetecken kring anläggningens tekniska och ekonomiska livslängd för 

bl a grundläggning, konstruktion, tekniska installationer (kyla, avfuktning, ventilation, 

belysning, värme) m.m. Bland annat har man under senare år vid ett flertal tillfällen haft 

problem med isen, varvid kylanläggningen fått repareras. Om man vill skapa sig en tyd

ligare bild av framtida behov och kostnader för investeringar, underhåll och teknisk 

livslängd så bör man upphandla en extern konsult som har tillgång till olika kompeten

ser inom området p g a en ishalls komplexitet som anläggning. Detta bör i så fall göras 

innan ett eventuellt ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hallen under alla år fungerat för den verksamhet 

som bedrivits där, dock med begränsningar som ökat under senare år i takt med att id

rotten, omvärlden och förväntningarna har förändrats. Sannolikt är driftskostnaden för 

hallen relativt hög jämfört med nya anläggningar med mer modem teknik för kyla, ven

tilation etc. 

Taifs synpunkter angående brister i nuvarande ishall 

I bilaga 3 redovisas de synpunkter som vi har fått från TAIF när det gäller brister i be

fintlig ishall och de önskemål de har när det gäller byggandet av en ny arena. Här ges en 

sammanfattning av de brister som TAIF upplever med befintlig ishall. 

• Hela ishallen är sliten och i stort behov av upprustning, bl a upplever man brister i 

ky lanläggningen. 
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• Det finns enbart en isyta vilket ger stora begränsningar i verksamheten, se nedan. 

• Det är för få omklädningsrum vilket bl a resulterar i att det är svårt att få in fler 

flickor/kvinnor i verksamheten. Befintliga omklädningsrum är dessutom för små. 

• Gymmet är för litet och omodernt. 

• Det är brist på försäljningsytor och det är dåliga möjligheter till serveringar i re

staurang, barer eller kiosker mm. Detta ger dålig ekonomi för verksamheten i 

ishallen. 
• Det är obekvämt för publiken och för kallt i ishallen, vilket påverkar publiksiffror 

negativt. 

Föreningen lyfter särskilt fram att istiden inte räcker till för både elitishockeyn, ishock

eygymnasiet, ungdomsishockeyn, konståkning och för allmänheten. Om en ny idrottsa

rena får två isytor kommer tillgänglig istid i princip att dubbleras vilket innebär att 

grupper som idag inte kan prioriteras kan få mer attraktiva tider. Detta gäller tider för 

ungdomsishockey, konståkning och för allmänheten. Mer tillgång till istid ger också 

förutsättningar att öka andelen flickor i verksamheten, med tjejgrupper och kanske ett 

damlag. 

Eventuell byggnation av en ny arena 

Nedan redogörs för viktiga frågeställningar och perspektiv inför ett ställningstagande 

om strategiskt inriktningsbeslut om en ny arena. Redogörelsen har delats in i delarna 

innehåll och kapacitet, ägarförhållanden och juridik, lokalisering samt kostnader och 

tidsplan 

Innehåll och kapacitet 

Nedan redovisas en sammanställning av de önskemål som finns och som bör uppfyllas 

om en ny arena skall byggas, se bilaga 3 med synpunkter från TAIF. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Två isytor för ishockey . 

3500 - 4000 åskådarplatser, varav ca 3000 sittplatser och 800 - 1000 ståplatser, 

med möjlighet att i framtiden, vid behov, kunna bygga ut för att motsvara kraven 

på SHL-nivå (5000 platser, varav minst 3500 sittplatser.). 

Fler och bättre omklädningsrum, 3-4 fasta (reserverade för bestämda lag) och 6 

allmänna. Ett större för gästande lag. 

Ett större och mer modernt gym . 

För publiken en bekväm och varm arena . 

Bättre försäljnings- och serveringsmöjligheter, med bättre infrastruktur och läktare 

som är uppdelad på fler sektioner. Flera försäljningsställen utan långa köer och 

med mingelmöjligheter. 

Lokaler för kansli, kontor, personalrum, mötesrum, teknikrum, förråd och press

läktare. 
• Ett önskemål är också att processen med byggandet av en ny arena inte drar ut för 

länge i tiden. För föreningen är det angeläget att byggandet av en ny arena kan 

starta i närtid. 

Arenan bör även kunna användas för andra ändamål somt ex för utställningar, mäss

verksamheter och eventuellt konserter. 

En fråga som måste avgöras är om den gamla ishallen skall rivas eller om den skall bli 

en del av den nya arenan. Om den gamla ishallen skall rivas så kan inte detta ske förrän 
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en ny arena finns på plats för att garantera istid under byggprocessen. En annan fråga 

som måste avgöras är om den nya arenan, förutom isytor, även skall innehålla en ny 

bowlinghall och/eller annan idrottsverksamhet. Även omfattningen av cafä- och restau

rangverksamheten måste utredas. 

Ur ett kommunalt perspektiv, och sannolikt även för en eventuell privat finansiär och 

ägare, är det förmodligen en fördel om en ny arena kan innehålla fler verksamheter än 

bara ishockey och konståkning. Fler verksamheter bidrar till arenans attraktivitet och 

beläggning samt möjliggör samnyttjande av lokaler och ytor både i och utanför arenan. 

Det skulle också bidra till en bred uppslutning och förankring kring arenan. Samtidigt är 

det naturligtvis en balansgång hur omfattande byggnationen kan bli med tanke på eko

nomi och finansiering. Att ha bowlingverksamhet i arenan, med möjlighet att knyta ihop 

denna verksamhet med restaurang och cafä, är förmodligen fördelaktigt. Men även 

andra idrottsverksamheter skulle kunna vara lämpliga. I Karlskrona är ishallen sam

manbyggd med tennishall och i Växjö finns ett gym i arenan och många andra anlägg

ningar/hallar samlade på samma område i den s k arenastaden. 

Ägarförhållanden och juridik 

Det finns tre alternativ när det gäller vem som skall ta ansvar för byggnation av en ny 

arena, ishockeyföreningen TAIF, Tingsryds kommun eller en privat finansiär. För samt

liga alternativ måste kommunen anvisa mark. 

• TAIF ansvarar för byggnationen 
Det är i första hand ishockeyföreningen som är beroende av en ny ishall för sin 

ishockeyverksamhet och det skulle kunna motivera att det är föreningen som bör 

ta ansvar för byggnationen. Föreningen har dock svårt för att finansiera en sådan 

stor investering och därför är detta alternativ inte realistiskt. 

• Tingsryds kommun ansvarar för byggnationen 
Tingsryds kommun har ett intresse i att det finns bra möjligheter för idrottsutö

vande inom kommunen samt att TAIFs ishockeylag, som spelar på elitnivå, har 

bra förutsättningar för att finnas kvar på elitnivå. Men även för kommunen kan det 

vara svårt att, inom möjlig investeringsbudget, finansiera ett så pass stort projekt 

som att bygga en ny ishall/idrottsarena. 

• Privat entreprenör ansvarar för byggnationen 

En möjlig och attraktiv lösning är om en privat aktör kan finansiera byggnationen 

av en ny arena och sedan hyra ut denna till ishockeyföreningen T AIF, eventuellt 

annan idrottsverksamhet (tex bowling) och till dem som kommer att driva verk

samheten i cafä och restaurang. För det här alternativet måste det utredas vem som 

skall hyra och hur upplägget skall se ut. Skall det vara ett bolag som hyr arenan 

och som i sin tur hyr ut till olika aktörer? För att möjliggöra den här lösningen 

förutsätts sannolikt driftsbidrag från kommunen samt någon form av hyresgaranti. 

När det gäller SHL-lagen är den vanligaste lösningen när det gäller ägandet av arenan 

ett av följande två alternativ. Antingen äger ishockeyföreningen, via ett bolag hela are

nan och sköter driften av arenan eller äger kommunen arenan och hyr ut till ishockey

föreningen. För båda alternativen är den vanligaste lösningen att ishockeyföreningen 

erhåller biljettintäkterna och intäkterna från försäljning i restauranger mm under mat

cherna. 
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En mindre vanlig lösning är att arenan ägs av privata finansiärer. När det gäller Stock

holmslaget AIK ägs arenan (Hovet) av ett privat företag och ishockeyföreningen får 

hyra arenan för träningstid och matcher. Här får klubben inga inkomster från försälj

ningen och hyreskostnaderna baseras till viss del på hur många åskådare som kommer 

till matcherna. För Rögle (Ängelholm), där också arenan ägs av externa investerare, 

genom Arenabolaget AB, är upplägget ett annat. Här hyr föreningen arenan fullt ut och 

alla intäkter från biljettförsäljning och restaurangverksamhet mm tillfaller ishockey

klubben. Försäljningen sker via ett bolag, Rögle Marknads AB, som till I 00 % ägs av 

föreningen (Rögle Bandyklubb). Ängelholms kommun lämnar ett driftsbidrag till före

ningen. Även i Växjö lämnar kommunen driftbidrag till föreningen eller dess bolag. 

I bilaga 4 redovisas mer detaljerat hur man har löst frågan om ägandet och ansvaret för 

arenan när man har byggt om eller byggt nya arenor på fyra olika orter - i Växjö, 

Ljungby, Karlskrona och Ängelholm. 

Om en privat entreprenör skall bygga och äga arenan behöver de sannolikt ha en part att 

förhandla med för att inte processen skall bli för komplex. Hur skall man då göra när det 

finns flera intressenter i byggandet av en ny arena som ishockeyförening, eventuellt 

bowlingförening eller andra föreningar, restaurang-, cafä- och kioskverksamheter samt 

kommunen? En viktig fråga är också vilken roll kommunen skall ha i byggandet och 

driften av en ny arena. 

Utredningsgruppen ser det som lämpligt att det huvudsakligen är en part som förhandlar 

med den privata entreprenören som skall bygga arenan och det är inte givet att det är 

kommunen som ska vara den parten. Om kommunen skall komma överens med en pri

vat entreprenör om att bygga en arena måste sannolikt en upphandling genomföras. Det 

mest naturliga är att ishockeyföreningen, TAIF, via sitt bolag hyr och sköter driften av 

hela arenan och är den part som förhandlar med den privata investeraren. Detta innebär 

också att TAIF tar in alla intäkter från biljettförsäljning och restaurangverksamhet mm. 

Kommunen måste sannolikt stödja ishockeyföreningen med ett driftsbidrag. Om det 

skall rymmas en bowlinghall och/eller annan idrottsverksamhet i arenan får frågan om 

hur den verksamheten drivs och hur motsvarande hyra betalas utredas som en särskild 

fråga. En annan fråga som måste lösas är hur entreprenören som bygger kan erhålla en 

hyresgaranti över överskådlig tid. Andra frågor som behöver utredas djupare är juridik 

kring LOU och statsstödsregler samt hur ett eventuellt driftbidrag påverkas av att före

ningen nu bildat aktiebolag. 

Lokalisering 

När det gäller byggnation och lokaliseringen av en ny arena finns det många aspekter att 

ta hänsyn till: 
• Skall den gamla ishallen finnas kvar, som en del av en ny arena eller som en själv

ständig enhet för att möjliggöra mer istid? Om den gamla ishallen skall finnas 

kvar bör den vara en del av den nya arenan eller lokaliserad i direkt anslutning till 

den nya arenan på grund av rationaliseringsvinster när det gäller driften, t ex an

vändning av ismaskiner mm. 

• Om en ny arena skall byggas på den plats där nuvarande ishall finns kan den be

fintliga ishallen, med sin isyta, bli en del av en ny arena. Möjligheten att först riva 

den gamla ishallen för att sedan på samma plats bygga en ny arena är begränsad 

på grund av det kontinuerliga behovet av tillgång till isytan. 
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• Närheten till Wasaskolan och Dackeskolan. Särskilt kan närheten från Wasasko

lan till den nya arenan vara väsentlig med tanke på ishockeygymnasiet. Om den 

gamla ishallen inte skall finnas kvar blir det mer angeläget att avståndet mellan 

Wasaskolan och den nya arenan inte blir för stort med tanke på att eleverna i 

ishockeygymnasiet regelbundet måste röra sig mellan dessa båda platser. 

• Placeringen bör ge möjlighet till bra logistik och tillgång till parkeringsplatser. 

• Placeringen är även viktig ur marknadsföringssynpunkt. Det är en fördel om are

nan är väl synlig från riksvägen. 
• En arena centralt i samhället kan ha bidraget till den hockeykultur som finns. 

• Placeringen av en ny arena är en strategiskt viktig fråga som måste ses i ett lång

siktigt perspektiv. Bl a bör placeringen ge möjlighet till framtida expansion och 

exploatering i området. 
• Hur ser kommunens vision för arenor, idrottshallar, fotbollsplaner och konstgräs

plan mm ut? Det är viktigt att en eventuell ny arena ingår i en sådan helhetslös

ning för kommunen. 

Fem olika alternativ till byggnation och lokalisering av ny arena 

Här redovisas fem olika alternativ till byggnation av en ny ishockeyarena. För varje 

alternativ redovisas två isytor, benämnda "Arena" respektive "Träningsyta", lokali

sering av respektive isyta och vad som händer med den befintliga ishallen. 

Arena Träningsyta Lokalisering Befintlig ishall 

1. Befintlig ishall NY Befintlig Behåll 
Renovera och bygg om befintlig ishall till en ny arena och bygg ny träningsyta. Yt

mässigt innebär detta bl a att det blir svårt att få utrymme för fler försäljningsmöjlig

heter. 

2. NY Befintlig ishall Befintlig Behåll 
Bygg en ny arena på befintlig plats och använd den gamla ishallen som en tränings

yta. En nackdel med den här lösningen kan bl a vara osäkra och ökande driftskostna

der för den gamla ishallen. 

3. NY Befintlig ishall Ny Behåll 
Bygg en ny arena på annan plats, men behåll den gamla ishallen som en träningsyta. 

Denna lösning ger högre driftskostnader då det blir svårt att samordna arbete med 

skötsel, ismaskiner och omklädningsrum mm. Dessutom samma nackdel som ovan 

med osäkra och ökande driftskostnader för den gamla ishallen. 

4. NY NY Befintlig Riv 
Bygg en ny arena med två isytor på befintlig plats och riv sedan den gamla ishallen. 

Fördel med denna lösning är närheten till skolorna och det centrala läget i samhället. 

Nackdelar är att det kan bli svårt att få plats med alla verksamheter och parkeringar 

mm på den befintliga fastigheten "Idrotten 1" samt att arenan inte blir lika synlig 

som om den ligger i närheten av riksvägen. Antagligen en mer komplicerad byggpro

cess, då den gamla hallen måste användas tills den nya står färdig. 

5. NY NY NY Riv 
Bygg en ny arena med två isytor på annan plats och riv sedan den gamla ishallen. 
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Förmodligen är det alternativ 4 eller 5 som är de bästa alternativen. Det finns nackdelar 

med att behålla den gamla ishallen som till exempel osäkra framtida investerings- och 

underhållskostnader. En fråga som måste utredas vid alternativ 4 är om fastigheten "Id

rotten 1" har möjligheter att omfatta både ishockey, fotboll och eventuell bowling eller 

annan verksamhet. Det är förmodligen fördel om fotbollen kan finnas kvar på fastighet

en "Idrotten 1 ", både med tanke på närheten till skolorna och de kostnader en eventuell 

flytt skulle medföra. Om den nya arenan skulle lokaliseras till annan plats finns det 

också här gott om utrymme för en konstgräsplan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Tingsryd, antagen av kommunfullmäktige 2013-

06-27, har inte behovet av ny ishall/arena lyfts vilket innebär att inget utredningsområde 

för detta är preciserat i planen. Detta innebär att det blir stor skillnad i utredningsarbete 

och arbete med detaljplaneändringar om arenan byggs på befintlig mark (Idrotten 1) 

eller om den skall byggas på annan plats. 

Fördelen med att bygga en ny arena på fastigheten där nuvarande ishall finns är att där 

idag råder två äldre detaljplaner som möjliggör byggnation av en större arena. Marken 

där den nya arenan i så fall skall byggas behöver då inte genomgå större undersökningar 

såsom miljöbedömningar eller utredningar om kulturmiljö, förorenad mark etc. Det 

finns också möjlighet att skapa parkeringsytor norr om Wasaskolan. 

Om arenan skall byggas på annan plats måste detta utredas mer ingående för att kunna 

fastställa om det är en lämplig placering. Det området måste då också undersökas ur 

lämplighetssynpunkt vad gäller miljöbedömning, kulturhistoriska värden, geoteknik och 

trafiksituation mm. Det kommer även att bli nödvändigt med detaljplanläggning av det 

område där den nya arenan skall byggas. Utredningsarbetet och arbetet med planänd

ringar bedöms ta minst ett år efter att beslut om byggnation är taget och innebär även 

större kostnader för denna del. 

Om arenan byggs på en ny plats frigörs markyta där nuvarande ishall är belägen. Denna 

mark kan vara attraktiv för byggande av nya bostäder. 

Fyra alternativ till lokalisering 
Här redovisas fyra alternativ till lokalisering av en ny arena. För varje alternativ redovi

sas några av de för- och nackdelar som kan ses för respektive alternativ. 

• I anslutning till befintlig ishall 
Fördelar: Central placering i samhället med närhet till skolorna, främst Wasasko

lan. Det finns gällande detaljplan som möjliggör att bygga en ny arena och det 

förberedande utredningsarbetet blir mindre. Det finns också möjlighet att skapa 

parkeringsytor norr om Wasaskolan. Den gamla ishallen kan ingå som en del av 

en ny arena eller finnas kvar som en separat träningsyta. 
Nackdelar: Tillgänglig yta för byggnation är begränsad på den här fastigheten 

och det kommer inte att finnas möjligheter för ytterligare expansion i framtiden. 

För att rymma en ny arena på den befintliga fastigheten och ha tillgång till isyta 

under byggnationen måste troligtvis den nuvarande hallen ingå som en del i en ny 

arena. Arenan blir här också mer anonymt placerad och inte lika synlig som om 

den placeras vid riksvägen. Ytterligare en faktor som gör att det kommer att bli 

trångt på den här fastigheten är önskan om en ny konstgräsplan för fotboll. 
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• Vid Mårslycke (vid f d Junibackens förskola) 
Fördelar: Centralt placerad, med acceptabelt avstånd till Wasaskolan och samti

digt väl synlig från riksvägen. Kan bli ett nytt landmärke för kommunen. Bra lo

gistik med kommunikationer i olika riktningar. 
Nackdelar: Byggnation inom det här området kommer att kräva mycket utred

ningsarbete och arbete med planändringar. Det kommer att krävas en diskussion 

med Trafikverket och trafiksituationen måste troligen planeras om. Det finns 

också en problematik med dagvattenhantering inom det här området. I den fördju

pade översiktsplanen är det här området tänkt för campingverksamhet. Att bygga 

en ny arena här kan därför komma att bli komplext. Det kan vara ett problem med 

att rymma både arena/arenor och tennishall inom det här området. På fastigheten 

finns idag en f d förskolebyggnad (Junibacken) samt en ladugård där Lians bedri

ver försäljningsverksamhet. 

• I anslutning till hästsportanläggningen 
Fördelar: Möjlighet att samordna drift, restaurang, parkering, infrastruktur mm 

med hästsportanläggningen. Kan byggas söder om denna anläggning väl synlig 

från riksvägen (27:an). Platsen ger möjlighet till goda kommunikationer och par

keringsmöjligheter. 
Nackdelar: Mindre centralt belägen i samhället och mindre lämplig placering för 

elever att förflytta sig mellan Wasaskolan och arenan. Kommer att kräva arbete 

med detaljplaneändring och olika utredningar. 

• I del av fastigheten Tingsryd 4:80, utbyggnadsområde för industri 
Fastigheten är belägen norr om travet och norr om riksväg 120, se bilaga. 

Fördelar: God tillgång till färdigberedd markyta och förutsättningar för att skapa 

bra trafiklösningar med parkeringsmöjligheter. Närhet till fjärrvärmeverket. 

Nackdelar: Svårt att samordna verksamhet mm med hästsportanläggningen ef

tersom de två fastigheterna ligger på varsin sida om riksväg 120. Ocentralt läge. 

En placering här kräver att området undersöks ur lämplighetssynpunkt och vidare 

krävs detaljplanläggning av området. Begränsar tillgänglig industrimark i Tings

ryd. 

En närmare beskrivning för några av alternativen redovisas i skrivelse från miljö- och 

byggnadsförvaltningen i bilaga 5. 

Kostnader och tidsplan 

Investering 
Det är naturligtvis svårt att i det här skedet bedöma hur stor investeringsutgiften för en 

ny arena skulle bli, då allt för många faktorer är okända eller mycket osäkra. Utifrån vad 

andra arenor i landet har kostat att bygga kan dock uppskattas att det skulle kunna 

handla om ca 150-250 mkr i investering beroende på arenans utformning, storlek, inne

håll, lokalisering m.m. 

Som nämnts tidigare har en lokal privat entreprenör visat intresse för att bygga, äga och 

hyra ut en ny arena. Ur kommunens perspektiv skulle det innebära att byggnationen inte 

belastar kommunens investeringsbudget eller låneskuld, vilket naturligtvis vore positivt 

då byggnationen inte på samma sätt skulle konkurrera med andra kommunala investe

ringsbehov och inte heller påverka kommunkoncernens totala låneskuld. Kommunens 
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merkostnad för en ny arena blir istället en prioriteringsfråga i resultatbudgeten ( drift

budgeten) i form av driftskostnader/driftsbidrag, se nedan. Motsvarande finansierings

fråga i resultatbudgeten skulle uppstå även om kommunen själva bygger en ny arena, 

men då i form av bl a avskrivningar och ränta. 

Även om en privat entreprenör finansierar byggnationen av en ny arena så kan visst 

investeringsbehov komma uppstå hos kommunen ändå, t ex trafiksäkerhetsåtgärder eller 

annan infrastruktur som ligger inom det kommunala ansvarsområdet. 

Driftskostnader 
Även driftskostnader för en ny arena är naturligtvis mycket svårbedömda i det här ske

det. Det som framförallt tillkommer jämfört med idag är kapitalkostnader för avskriv

ningar och ränta (kallhyra) för själva investeringen. Vad gäller övriga driftskostnader 

som energi, löpande underhåll/reparationer, vaktmästare och städ så kan å ena sidan 

antas att ny modem anläggning blir mer effektiv avseende energi, logistik, skötsel etc 

jämfört med den nuvarande anläggningen. Å andra sidan blir totalytorna större med bl a 

två isytor och allmänt större och fler kringytor. Sammantaget kan antas att övriga drifts

kostnader totalt sett blir något högre än idag till följd av de större ytorna även om en 

höjd effektivitet uppnås i en ny arena. Nuvarande årskostnad för övriga driftskostnader 

är ca 4,5 mkr (exkl kapitalkostnader). 

För att ge en fingervisning om vilken årskostnad en ny arena skulle kunna innebära görs 

nedanstående beräkning. Observera att beräkningen endast är en mycket grov uppskatt

ning och att betydligt mer detaljerade beräkningar behöver göras om fullmäktige väljer 

att gå vidare med ett positivt inriktnings beslut om en ny arena. 

En grov kalkyl för kallhyran (kapitalkostnader) ger följande årskostnader vid olika inve

steringsnivåer: ca 13 rnkr vid investering 150 mkr, ca 17 rnkr vid investering 200 rnkr 

och ca 21 mkr vid investering 250 rnkr. Därtill tillkommer övriga driftskostnader för 

hyresgästen såsom energi, löpande underhåll/reparationer, vaktmästare och städ, vilka 

mycket grov beräknat, utifrån nuvarande årskostnad och resonemang enligt ovan, kan 

antas vara ca 6 mkr per år. Sammanlagd årskostnad för en ny arena skulle då bli ca 19 

mkr vid investering 150 mkr, ca 23 rnkr vid investering 200 mkr och ca 27 rnkr vid in

vestering 250 rnkr. Siffrorna ska jämföras med nuvarande årskostnad som är drygt 6 

mkr per år. Kostnadsökning på årsbasis kan således mycket grov uppskattas till 13-21 

mkr jämfört med idag beroende på investeringens storlek (150-250 rnkr). 

Om en ny arena ska kunna realiseras är det förmodligen en förutsättning dels att investe

ringssumman begränsas utifrån en rimlig och hållbar årskostnad för berörda parter och 

dels att kommunen är med och finansierar en andel av de ökade driftskostnader som 

skulle uppstå, då föreningen med största sannolikhet inte själva kommer att kunna fi

nansiera denna merkostnad till fullo. Det är dock rimligt att föreningen i så fall betalar 

en högre kostnad för nyttjandet än idag, bl a då en ny arena ger bättre möjlighet till in

täkter för föreningen. Som nämnts tidigare betalar föreningen idag drygt 0,5 rnkr i års

kostnad, vilket motsvarar drygt 8% av den totala årskostnaden 6,4 rnkr (2017). Rimligen 

bör föreningens kostnadsandel för en ny arena vara högre än så. Om upplägget blir att 

en privat entreprenör hyr ut arenan till föreningen så blir kommunens finansiering an

tagligen i form av ett driftsbidrag till föreningen. Nivån på driftsbidraget kan då sättas 

med fast belopp i förhållande till föreningens årshyra, varvid mellanskillnaden blir den 

del som föreningen själva ska stå för. Genom villkor för driftbidraget kan kommunen 

vid behov ställa krav på föreningen och anläggningen. 
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Om en ny arena byggs behöver således en ökad årskostnad för ishall/driftbidrag finan

sieras i kommunens resultatbudget. Det innebär att en sådan budgetpost i så fall måste 

prioriteras politiskt i budgetbesluten och med fördel byggas upp under fler än ett bud

getår. Prioritering av en viss kostnad i budgeten innebär i en kommunal budget alltid en 

ned- eller bortprioritering av något annat, då det alltid finns önskemål och behov inom 

kommunens övriga verksamhetsområden. För de närmast kommande budgetåren visar 

prognoserna, för både kommunsektorn som helhet och för Tingsryds kommun, en vi

kande skatteintäktsutveckling, vilket innebär att vi inte, med nu kända förutsättningar, 

kan räkna med att tillkommande resurser i form av tillväxt/ökade skatteintäkter kan fi

nansiera nya större anslag i budgeten. Istället blir frågan om eventuellt nya budgetanslag 

då en politisk prioriteringsfråga gentemot övriga budgetposter/verksamheter. 

Tidsplan 
Liksom kostnaderna är en eventuell tidsplan svårbedömd i det här tidiga skedet, då tids

planen bl a kommer att påverkas av vilken lokalisering som väljs. Om ett konkret för

slag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering finns framtaget våren 2019 

kan kommunfullmäktige ta slutlig ställning i frågan under första halvåret 2019. Om man 

därefter, som en grov gissning, räknar ett år för planarbete och förberedelser samt ett års 

byggtid skulle en ny arena kunna stå färdig tidigast vid halvårsskiftet år 2021. 

Taif har aviserat att det för dem är angeläget att processen med byggandet av en ny 

arena inte drar ut för länge i tiden. Även för en privat entreprenör är det sannolikt av 

betydelse att det inte blir en allt för lång tidsplan, då förutsättningar för bl a finansiering 

och resurser annars kan hinna förändras. För kommunen är det bl a angeläget att hinna 

bygga upp budgetutrymme för driftsbidrag samt att frågor kring lokalisering m.m. hin

ner blir väl genomarbetade så att långsiktigt hållbara lösningar kan nås i alla delar. 

övrigt 
Om den nuvarande ishallen rivs uppstår, förutom rivningskostnader, en bokföringsmäss

ig engångskostnad i kommunens redovisning motsvarande det bokförda värdet (för när

varande ca 21,6 mkr). Enstaka delar i den nuvarande hallen, tex den nya sargen, kan 

sannolikt användas i en ny arena. 

Om en ny arena byggs på annan plats kan marken användas till t ex bostäder och då kan 

försäljning av marken generera en intäkt till kommunen. Man kan också tänka sig att 

marken kan säljas inklusive den nuvarande hallen, varvid exploatören får genomföra 

rivningen av nuvarande hallen/arenan. 
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Sammanfattande överväganden och slutsatser 

Nuvarande ishall/arena 

Den nuvarande ishallen/arenan är funktionell men omodern och sliten samt innebär be

gränsningar för föreningens möjligheter att utveckla sin verksamhet och ekonomi. Be

gränsningarna har ökat under senare år i takt med att idrotten, omvärlden och förvänt

ningarna har förändrats. 

Det finns idag frågetecken kring anläggningens tekniska och ekonomiska livslängd för 

bl a grundläggning, konstruktion och tekniska installationer. Om man vill få en tydlig 

bild av framtida investerings- och underhållskostnader samt teknisk livslängd behöver 

fördjupad utredning göras av extern konsult. Detta bör i så fall göras innan ett eventuellt 

ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut. 

En eventuell ny arena 

En byggnation av ny arena är en strategisk fråga för kommunen som måste ses i ett 

långsiktigt perspektiv. Utgångspunkten bör vara att arenan ska finnas, fungera och fi

nansieras i upp till 50 år. Detta innebär att frågor som omfattning/storlek, lokalisering 

finansiering m.m. måste vara väl genomarbetade och förankrade så att resultatet blir en 

långsiktigt hållbar lösning för såväl berörda aktörer som kommunen och dess invånare. 

Om dessa förutsättningar uppfylls skulle en ny arena också kunna bli ett positivt ut

vecklingsprojekt i kommunen med fokus på framtid och utveckling. 

• Innehåll och kapacitet 

Det är angeläget med två isytor för att kunna lösa nuvarande brist på istider. Lämplig 

publikkapacitet i arenan är sannolikt ca 3500-4000 platser. Kopplat till ishockeyverk

samheten bör arenan även innehålla bl a omklädningsrum, förråd, restaurang/cafä, kios

ker, gym/fysträning, kansli, möteslokaler och allmänna ytor. 

Det är förmodligen en fördel om en ny arena kan innehålla fler verksamheter än bara 

ishockey och konståkning. Fler verksamheter bidrar till arenans attraktivitet och belägg

ning samt möjliggör samnyttjande av lokaler och ytor både i och utanför arenan. Samti

digt är det naturligtvis en balansgång hur omfattande byggnationen kan bli med tanke på 

ekonomi och finansiering. 

• Agarförhållanden och juridiskt upplägg 

Att en lokal privat entreprenör visat intresse för att bygga, äga och hyra ut en ny arena 

är positivt och innebär kanske ett tillfälle och en möjlighet som inte kommer tillbaka på 

länge. För kommunens del skulle det innebära att investeringsbudget och låneskuld inte 

belastas av byggnationen. Ett troligt upplägg, som förekommer på andra ställen, är i så 

fall att ägaren hyr ut till föreningen, som i sin tur erhåller driftsbidrag från kommunen. 

Fördjupad utredning behövs för kommunens roll i en sådan situation och kring lämpligt 

upplägg för ägande, hyresförhållanden, driftsbidrag, hyresgaranti etc utifrån gällande 

lagstiftning kring LOU, statsstödsregler etc. För sådan utredning krävs anlitande av spe

cialistkompetens i form av jurist. 
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• Lokalisering 

Vad gäller en eventuell ny arenas lokalisering kan konstateras att även det är en viktig 

strategisk fråga för kommunen och där kommunen har en viktig roll oavsett vem som 

bygger eller äger en ny arena. Lokaliseringen måste ses i ett långsiktigt helhetsperspek

tiv och helst ge utrymme för framtida expansion och exploatering i området runtom

kring arenan. Behovet av ny ishall/arena har inte lyfts i den fördjupade översiktsplanen 

för Tingsryd (antagen av KF 2013-06-27), vilket innebär att inget utredningsområde för 

detta är preciserat i planen. 

Ett av alternativen är att en ny arena lokaliseras på fastigheten Idrotten 1, d v s samma 

område som nuvarande ishall/arena. Här finns bl a central placering med närhet till sko

lorna och detaljplaner som möjliggör att bygga en ny arena. Ett annat alternativ till loka

lisering av en ny arena är att den placeras i Mårslyckeområdet. Här finns central place

ring med acceptabel närhet till skolorna i kombination med synlighet från riksvägen. Ur 

planperspektiv är dock det här området komplext. Övriga alternativ som presenterats i 

detta beslutsunderlag är intill väg 27 vid hästsportanläggningen eller på östra industri

området (Tingsryd 4:80). Eventuellt finns fler alternativ till lokalisering i eller i anslut

ning till Tingsryds tätort. 

• Kostnader och tidsplan 

Endast mycket grova kostnadsuppskattningar kan göras i detta skede. Investeringsutgif

ten skulle förmodligen handla om ca 150-250 mkr beroende på arenans utformning, 

storlek, innehåll, lokalisering m.m. Den årliga driftskostnaden skulle då, mycket grovt 

beräknat, bli ca 19 mkr vid investering om 150 mkr och 27 mkr vid investering om 250 

mkr. Den årliga driftskostnaden för den nuvarande ishallen/arenan är drygt 6 mkr. 

Om en ny arena ska kunna realiseras är det förmodligen en förutsättning dels att investe

ringssumman begränsas utifrån en rimlig och hållbar årskostnad för berörda parter och 

dels att kommunen är med och finansierar en andel av de ökade driftskostnader som 

skulle uppstå. Det är dock rimligt att föreningen i så fall betalar en högre kostnad för 

nyttjandet än idag. Om upplägget blir att en privat entreprenör hyr ut arenan till före

ningen så blir kommunens finansiering antagligen i form av ett driftsbidrag till före

ningen. 

Om en ny arena byggs behöver således en ökad årskostnad för ishall/driftbidrag finan

sieras i kommunens resultatbudget. Det innebär att en sådan budgetpost i så fall måste 

prioriteras politiskt i förhållande till kommunens övriga verksamheter och med fördel 

byggas upp under fler än ett budgetår. För de närmast kommande budgetåren visar aktu

ella prognoser från SKL en vikande skatteintäktsutveckling för kommunenjämfört med 

de senaste åren till följd av en förväntad vikande konjunktur. 

En grov uppskattning av tidsplan är att en ny arena skulle kunna stå färdig tidigast vid 

halvårsskiftet år 2021. 

• övrigt 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till en strategisk inriktning om en ny arena 

bör ett fördjupat utredningsarbete genomföras i höst med målet att ta fram konkret för-
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slag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering så att kommunfullmäktige 

under första halvåret nästa år kan ta slutlig ställning i frågan. I samband med detta ar

bete bör den referensgrupp som kommunstyrelsen beslutat om skapas och aktiveras. Det 

fördjupade utredningsarbetet bör inledningsvis ha särskilt fokus på lokaliseringen, det 

juridiska upplägget samt ekonomiska ramar. Resurser för utredningsarbetet behöver i så 

fall avsättas i budgeten. 

Om kommunfullmäktige ställer sig negativa till en strategisk inriktning om en ny arena 

bör istället arbete påbörjas med en långsiktig underhållsplan för den nuvarande ishal

len/arenan. Resurser för extern specialkompetens behöver då avsättas i budgeten. Frå

gan om möjligheten att i anslutning till den nuvarande ishallen/arenan tillskapa en en

klare träningshall/isyta bör i så fall lyftas framöver. 

Tingsryd 2017-07-18 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

1. Skrivelse från TAIF 2018-04-03 

Yngve Rehnström 
Utredare 

2. Kommunstyrelsen 2018-04-23 §114 Uppdrag om framtagande av beslutsun

derlag gällande ny arena i Tingsryd (inklusive skrivelse från Socialdemokraterna 

2018-04-06) 
3. Synpunkter och önskemål från TAIF vid gemensamt möte 180521. 

4. Exempel på ägandestruktur och driftsansvar för fyra olika arenor: Växjö, 

Ljungby, Karlskrona respektive Ängelholm. 

5. Skrivelse från Miljö- och byggnadsförvaltningen angående lokalisering av ny 

arena, inklusive bilagor. 
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BILAGA 1 

Hej! 

Jag vill härmed framförande följande önskan. 

Vi hyr idag Nelson Garden Arena av er för att bedriva vår ungdoms & elitverksamhet. 

Denna fastighet är snart över 50 år gammal och fyller inte de krav som vi behöver för att kunna 

utveckla vår verksamhet. 
Läget börjar bli akut för oss, utan ny modern anläggning kommer vi ha svårt att utveckla vår 

verksamhet i den takt som det kommer krävas för att klara dom externa krav som ställs på oss. 

Det vi behöver är ytterligare en isyta, och fler omklädningsrum för att kunna fortsätta fokusera på 

den talangutveckling vi är kända för. Men framför allt även för tjejer som idag i praktiken blir 

utstötta när dom kommer upp i den åldern att det inte längre är bekvämt att byta om tillsammans 

med killar. Vi har en plan från föreningens sida att satsa på tjejsidan. Men de finns inte faciliteter 

för det i dagsläget 

Miljön i hallen, och bristen på kommersiella ytor gör att vi slåss i för stor utsträckning med soffans 

betryggande värme. Och familjerna tar sig inte längre ner till våran anläggning och intäkterna 

uteblir. Spiralen blir nedåtgående och vi kan komma inför den dagen att verksamheten inte längre 

går att driva lönsamt. 

Så vi ber er, att skyndsamt titta på vad de finns för alternativ, Säsongen 2019-2020 bör vara den 

sista i Nelson Garden Arena för att vi ska kunna se det som möjligt till fortsatt drift 

Tingsryds AIF I 0477-551 82 I kansll@tall.nu 

Torggatan 32, 362 30 Tingsryd 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

BILAGA 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) 

2018-04-23 

§ 114 

Uppdrag om framtagande av beslutsunderlag gällande ny 

idrottsarena i Tingsryd 
Dnr 2018/472 828 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 

ta fram översiktligt beslutsunderlag som möjliggör 

kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt 

inriktningsbeslut avseende en arena. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

skapa en referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och 

kommunala verksamheter efter uppkomna behov. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C) och Lennart Fohlin (C) reserverar sig 

mot beslutet punkt 1. 

Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S), Åke Gummesson (S) och Mikael 

Jeansson (S) reserverar sig mot att egna yrkandet enligt punkt 2 röstades 

ner. 

Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Jeansson (S) skriver följande i skrivelse, 2018-04-06: 

Tingsryds AIF har i en skrivelse av Johan Blomster, ordförande Tingsryds 

AIF framfö1t behov av en ny anläggning att bedriva sin ungdoms- och 

elitverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-09 § 125, att 

kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen uppdrag att: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 

ta fram översiktligt beslutsunderlag som möjliggör 

kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt 

inriktningsbeslut avseende en arena. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsspott omvandlas till en 

utvecklings- och arenapott. 

3. I kommande budgetarbete för 2019 fastställa nivå på utvecklings

och arenapotten. 

r;;p::-
I Dtdiagsbestyrkande 

17 · 
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Kommunstyrelsen 

Justerare 

BILAGA 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (36) 

2018-04-23 

§ 114 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Tingsryds AIF, imegistrerad 2018-04-03 

2. Skrivelse från Mikael Jeansson (S) 2018-04-06 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 § 125 

4. Skrivelse från Centerpaitiet, 2018-04-23 

5. Skrivelse från Mikael Jeansson (S), 2018-04-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkai· med instämmande av Lennait Fohlin (C): 

1. Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en 

fördjupad utredning ang. framtida behov av ishall med flera isytor. 

2. att kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott kvarstår med 

nuvarande benämning i budgetarbetet. 

3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att skapa en 

referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 

verksamheter efter uppkomna behov. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S): 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram översiktligt beslutsunderlag 

som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt 

inriktningsbeslut avseende en ai·ena. 

2. Framtida möjlig finansiering av driften skall tas av driftkostnaden 

för nuvarande ishall samt kommunstyrelsens arbetsutskotts 

utvecklingspott. 
3. I kommande budgetarbete för 2019 fastställs nivå på 

utvecklingspotten. 

Patrik Andersson (M) yrkar bifall till punkt 1 i Mikael Jeanssons (S) förslag. 

Gunnar Engblom (MP) yrkar på att i beslutsunderlaget inför ny arena ska 

det finnas med en miljökonsekvensanalys. 

Mikael J eansson (S) yrkar avslag till Gunnar Engbloms (MP) yrkande om 

milj ökonsekvensanalys. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkai· avslag till punkt 2 och 3 i Mikael J eanssons (S) 

förslag samt yrkar bifall till punlct 2 och 3 i Anna Johanssons (C) förslag. 

Göran Mård (V) yrkar avslag till hela ärendet. 

I Otifragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36) 

2018-04-23 

§ 114 fortsättning 

Göran Mård (V) yrkar att det bildas referensgrnpp med näringsliv, 

föreningsliv och kommunen för att utreda behovet av fritidsanläggningar 

inom kommunen inklusive ishall inom Tingsryds kommun. 

Leon Jensen (-) yrkar bifall till Anna Johanssons (C) förslag samt bifall till 

Mikael Jeanssons (S) förslag punkt 1. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Mikael Jeanssons (S) 

förslag, Anna Johanssons (C) förslag och Göran Mårds (V) förslag om 

avslag till ärendet. Gunnar Engblom (MP) yrkar på att i beslutsunderlaget 

inför ny arena ska det finnas med en miljökonsekvensanalys. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avslås. Kommunstyrelsen svarar 

enigt nej. 
Ordförande finner att avslagsyrkandet avslås. 

Beslut tas på enskild punkt i respektive förslag. 

Ordförande ställer punkt 1 i Mikael Jeanssons (S) förslag mot punkt 1 i 

Anna Johanssons (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller punkt 1 i Mikael Jeanssons 

(S) förslag. 

Enligt ovanstående bifall till punkt 1 i Mikael Jeanssons (S) förslag faller 

förslag 2 i Anna Johanssons (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen ger bifall till punkt 2 i Mikael 

J eanssons (S) förslag. 

Votering begärs: 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst bifall till punkt 2 i Mikael Jeanssons (S) förslag. 

Nej-röst avslag till punkt 2 i Mikael Jeanssons (S) förslag. 

Med 4 ja-röster, 7 nej-röster samt 2 som avstår avslår kommunstyrelsen 

punkt 2 i Mikael Jeanssons (S) förslag. 

Ja röstar Barbro Svensson (S), Tomas Blomster (S), Åke Gummesson (S) 

och Mikael Jeansson (S). 

Nej röstar Patrick Ståhlgren (M), Patrik Andersson (M), Åke Nyberg (M), 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Leon Jensen (-). 

Avstår gör Göran Mård (V) och Gunnar Engblom (MP). 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

BILAGA 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) 

2018-04-23 

§ 114 fortsättning 

Ordförande finner att kommunstyrelsen ger bifall till punkt 3 i Anna 

Johanssons (C) förslag. 

Votering begärs: 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst bifall till punkt 3 i Anna Johanssons (C) förslag. 

Nej-röst avslag till punkt 3 i Anna Johanssons (C) förslag. 

Med 10 ja-röster, 2 nej-röster samt 1 som avstår bifaller kommunstyrelsen 

punkt 3 i Anna Johanssons (C) förslag. 

Ja röstar, Patrick Ståhlgren (M), Patrik Andersson (M), Åke Nyberg (M), 

Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Göran Mård (V), 

Gunnar Engblom (MP), Leon Jensen (-) och Mikael Jeansson (S). 

Nej röstar Barbro Svensson (S) och Åke Gummesson (S). 

Avstår gör Tomas Blomster (S). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen ger avslag till Gunnar Engbloms 

(MP) yrkande. 

Votering begärs: 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande propositionsordning: 

Ja-röst bifall till Gunnar Engbloms (MP) yrkande. 

Nej-röst avslag Gunnar Engbloms (MP) yrkande. 

Med 3 ja-röster, 7 nej-röster samt 3 som avstår avslår kommunstyrelsen 

Gunnar Engbloms (MP) yrkande. 

Ja röstar Göran Mård (V), Gunnar Engblom (MP) och Leon Jensen (-). 

Nej röstar Barbro Svensson (S), Åke Gummesson (S), Tomas Blomster (S), 

Patrick Ståhlgren (M), Patrilc Andersson (M), Åke Nyberg (M) och Mikael 

Jeansson (S). 

Avstår gör Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C) och Lennart Fohlin (C). 

Beslutet skickas till 
Tf kommunchef 

I 

Otdragsbestyrkande 
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BILAGA 2 

• 
TINGSRYDS KOMMU~ 

2018 -0\- 0 6 

cialden1okraterna Dnr 

r-R/\1,IIIDSr/\RTIET I TINGSRYD S l<Ol,11,IUN 

2018-04-06 

TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Ny arena i Tingsryd 

Förslag till beslut 

1. FÖ1'valtningen fat i uppdrag att ta fram översiktligt beslutsundetlag som möjliggör 

kotntnunfulhnäktiges ställningstagande till strategiskt intiktningsbeslut avseende en 

~ena. 

2. Ko.tntnunstyrdsens arbetsutskotts utvecklingsspott omvandlas till en utvecklings

och arenapott. 

3. I ko.tntnande budgetarbete för 2019 fastställa nivå på utvecklings- och arenapotten. 

Bakgrund 

Tiogs1yds AIF har i en skrivelse av Johan Blomster, ordförande Tiogstyds AIF 

framfört behov av en ny anläggning att bedriva sin ungdoms- och elitverksatnhet, Vi 

socialdemokrater anser att kommunen tillsammans med de som idag bedrivet 

verksamhet i Nelson Garden Arena, däribland Tingstyds AIF samt näringslivet nu 

behöver påbötja arbetet med att ta fram underlag för ställningstagande, 

Att det föreligger ett behov av en ny arena rådet det inte några tvivel om. Dagens 

arena byggdes 1969 och dättned föreligger ökade underhållskostnader enbart för att 

bibehålla dagens standard. I underlaget skall andra idrottsverksalnheters behov av 

lokaler tas •hänsyn till, exempelvis bowling. Fler idrotter kan kanske tyintnås i samma 

arena. 

Ndson Garden Arena är med stor sannolikhet kommunens största fritidsgård. 

Tiogs1yds AIF har tydligt signalerat att vid flera isytor och otnklädnings1um skapas 

föJ;Utsättningat att öka andelen tjejer i verksamheten och dä11ned också 

jämställdheten vilket vi ser mycket positivt på. 

Idrotten skapar sammanhållning och mötesplatser för människor och näringslivet. 

Vi\r kom.mun ät mycket mer än enbart hockey. Men Tingstyds kommun utan hockey 

tror vi för många vore otänkbart. Tingsryds kommun ät en förenings- och 

idtottkommun. Det skapar ett tnervätde för våra kommuninvånare. 

MikaelJeansson (S) 

Ko.tnm.unstyrelsens ordförande 

53 
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BILAGA3 

Minnesanteckningar 2018-05-21 

Samtal med Johan Blomster, ordförande i TAIF om brister i nuvarande ishall och önskemål 

när det gäller byggandet av en ny ishockeyarena. 

Närvarande: Johan Blomster, Daniel Gustafsson, Yngve Rehnström 

Brister i nuvarande ishall 

• 

• 

• 
• 

• 

Bara en isyta vilket medför att det är brist på istid. Detta i sin tur leder till att 

ungdomsishockeyn får dåliga tider.Tex får 12-åringarna träna mellan kl 21 och 22 

vilket är alldeles för sent. A-laget träningstider blir begränsade till dagtid. Det finns 

också en ambition att få in fler flickor i verksamheten, att starta tjejgrupper och på sikt 

ett damlag, men den begränsade istiden omöjliggör detta. Om det skall kunna ske 

måste något lag läggas ner. 

Det är för få och för små omklädningsrum. Idag finns det 3 "fasta" omklädningsrum, 

reserverade för särskilda lag (a-lag, j20, j18} samt 4 "allmänna" för ungdomslag, 

motståndarlag etc. Behovet är 3-4 "fasta" omklädningsrum, reserverade för bestämda 

lag plus minst 6 st "allmänna". Det behövs ett större omklädningsrum för gästande lag. 

Fler omklädningsrum är också en nödvändighet för att kunna få in fler flickor/kvinnor i 

verksamheten. De måste kunna byta om i egna omklädningsrum. 

Gymmet är för litet, gammalt och omodernt . 

Kylanläggningen håller inte mycket längre. Det uppstår sprickor i rören, kylmedlet 

läcker ut och detta leder till att isen inte fryser. 

Det är alldeles för kallt för publiken att sitta i hallen . 

• Försäljningsytorna är för små vilket leder till att försäljningsinkomsterna också blir 

alldeles för små och detta resulterar i att det blir svårt att få ekonomin att gå ihop. I 

nuvarande hall ligger försäljningsinkomsten på ca 35 kr per person medan den i en 

modern hall ligger på över 100 kr per person (enligt TAIF}. 

• För små ytor för reklam vilket begränsar sponsorinkomsterna. 

Önskemål när det gäller en ny arena 

• Två isytor för ishockey. 

• Fler och bättre omklädningsrum, 3-4 fasta och 6 allmänna. Ett större för gästande lag. 

Se ovan! 

• Ett större och mer modernt gym. 

• För publiken en bekväm och varm arena. 

• Bättre försäljnings- och serveringsmöjligheter, med bättre infrastruktur och uppdelat 

på flera sektioner. Flera försäljningsställen utan långa köer och med mingelmöjligheter. 

• Lokaler för kansli, kontor, personalrum, mötesrum, teknikrum, förråd och pressläktare. 

Krav på kapacitet (uppgifter från TAIF} 

När det gäller SHL-spel finns det krav på att arenorna skall ha minst 3500 sittplatser och 

1500 ståplatser. För Allsvenskan finns ännu inga beslutade krav, men det finns förslag på att 

det skall krävas minst 2500 sittplatser. Befintlig ishall rymmer totalt 3550 platser, varav 1140 

sittplatser. En ny arena bör rymma 3500 - 4000 platser, varav 800 -1000 ståplatser. Det bör 

dock finnas möjlighet till att bygga om/till för att kunna möte kraven på SHL-nivå. 
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Övriga önskemål/ synpunkter 

• TAIF önskar att själva driva restaurang-, cafe och kioskverksamheterna för att genom 

detta öka intäkterna till föreningen. 

• Arenan bör även kunna användas för andra ändamål somt ex konserter, där 

samarbete med AMB kan utvecklas, och för utställningar och mässverksamheter. 

Utrustning som bör tas med till en ny arena 

Sargen runt hockeyrinken är i bra skick och bör kunna flyttas till den nya arenan. Detta gäller 

även utrustningen för ljud och ljus där en nyinvestering har gjorts, för ca 2,3 miljoner kr. 

Placering av en ny arena 

TAIF ser en placering vid Mårdslycke som det bästa alternativet. Det ger ett centralt läge i 

Tingsryd, med acceptabelt avstånd till skolorna och väl synligt från riksvägen. Dessutom bör 

logistiken kunna bli bra med närhet till vägar norrut mot Växjö, söderut mot Karlshamn och 

Ronneby och västerut mot Urshult, Ryd och Olofström. Det bör också finnas tillräckligt med 

mark på det området för framtida expansion och parkeringsplatser mm. Om Tingsryds 

kommun i en framtid skall ha kvar en simhall kan det vara ett attraktivt läge, i anslutningen 

till arenan, för en ny sådan. Det finns stora fördelar med att samordna driften av en simhall 

med en ishockeyarena. En placering vid Mårdslycke kan ge Tingsryds kommun ett nytt 

landmärke och medverka till en positiv bild av kommunen. 
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Fyra exempel på upplägg när det gäller ägande och ansvar för 
ishockeyarenor på fyra olika platser i landet. 

Växjö 

BILAGA4 

Växjö Lakers Fastighets AB var byggherre för bygget av Vida Arena och är idag ägare av 

arenan. Föreningen Växjö Lakers Hockey äger helt fastighetsbolaget. Enligt uppgift från 

kommunen gjordes en upphandling enligt LOU inför byggandet av arenan och beslut om 

byggandet togs i kommunfullmäktige. Kommunen tog inte direkt investeringskostnadema för 

byggandet, men agerade bank och lånade ut 266 miljoner kr till fastighetsbolaget mot 

säkerhetsöverlåtelse samt pantbrev i den gamla ishallen på 7,5 miljoner kr. Det är ett 

kommunalt bolag som äger marken där arenan byggdes. Total investering i arenan var 285 

miljoner kr. När det gäller driften av arenan ger kommunen ett årligt driftsbidrag till 

fastighetsbolaget på 12,5 miljoner kr. Bidraget täckte ursprungligen ränta och amortering av 

lånet från kommunen och gäller som minst fram till år 2025. 

Fastighetsbolaget hyr ut arenan, främst till Växjö Lakers olika ishockeyverksamheter men 

också till andra föreningar och till kommunen. Det finns ett nyttjanderättsavtal med 

kommunen på ca 5,9 miljoner kr och dessutom hyr kommunen istid för konståkning och 

curling för ca 400 tkr samt för evenemang och marknadsföring för ca 500 tkr. Totalt betalar 

kommunen ca 6,8 miljoner kr plus moms i hyreskostnader. 
Driftsbidrag plus hyreskostnader för kommunen blir totalt ca 19,3 miljoner kr. 

Ljungby 
I Ljungby påbörjade ett aktiebolag ägt av ishockeyföreningen, Troja Ljungby IF, 

byggnationen. Finansieringen gjordes med lån genom byggkreditiv från kommunen. Detta 

överklagades och för att hålla tidplanen tog kommunen över hela projektet mitt under 

byggnationen. Kommunen äger nu arenan. Beslut om övertagande av byggnationen och 

ägandet av arenan togs av kommunfullmäktige och kommunen tog hela 

investeringskostnaden. 
Det gjordes ingen upphandling eftersom föreningen skulle bygga själva. Detta anmäldes till 

Konkurrensverket som till slut lämnade ärendet utan påföljd. 

Kommunen, som ägare av arenan, sköter underhåll och drift och kommunen ansvarar även för 

vaktmästeri och städ och andra tjänster som att köra ismaskin. 

Troja (föreningen) hyr hela ishallen med omklädningsrum mm, men kommunen disponerar 

tider för allmänhetens åkning. Ljungby Arena AB (bolag som ägs av Troja Ljungby IF) hyr 

restaurang och konferensdelar och får motsvarande intäkter. 

Föreningen får inga bidrag för lokalen men däremot aktivitetsbidrag, grundbidrag och 

ledarutbildningsbidrag totalt 88 tkr. 

Karlskrona 
Karlskrona kommun byggde år 2005 nya arenor för ishockey, badminton och tennis på 

Rosenholmsområdet utanför staden och kommunen står som ägare till dessa byggnader. 

Ishockeyarenan byggdes med två isytor. Hela byggkostnaden, för de olika arenorna gick på 

175 miljoner kr. Ishockeyarenan rymde 3500 personer och byggdes år 2017 om för att klara 

kraven för SHL-spel med minst 5000 platser. Nu rymmer arenan 5050 publikplatser. Denna 

tillbyggnad kostade 82 miljoner kr. De första 4-5 åren skötte kommunen hela driften av 

idrottsarenoma, men sedan ingicks avtal med ishockeyföreningen (KHK) om att 

hockeyklubben skulle sköta driften av arenan. Nu vill dock inte KHK sköta driften längre 

varför kommunen har upphandlat den här tjänsten. För en årlig kostnad på 2,8 miljoner kr 

sköter nu företaget Jotac AB den dagliga driften, medan kommunen fortfarande sköter 

underhåll och ventilation mm (det finns en gränsdragningslista för vem som gör vad). Den 

totala driften av hela Rosenholmsområdet kostar kommunen ca 19 miljoner kr per år 
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Kommunen hyr ut arenorna till dem som vill nyttja dem till fasta taxor som 

kommunfullmäktige har beslutat om. Hockeyklubben har omvandlats till ett bolag och får 

hyra ishockeyarenan på samma villkor som andra intressenter till ett fast timpris. Totalt 

betalar KHK över 900 kkr i hyra per år för sin ishockeyverksamhet. De hyr dessutom 

restaurangen och logerna för 2 miljoner kr per år. Eftersom KHK nu är ett bolag och inte 

längre en förening är det inte längre aktuellt för kommunen att betala driftsbidrag till klubben. 

Ängelholm 
PEAB byggde arenan, men ett nybildat bolag, Arenabolaget AB, äger arenan. Kommunens 

andel i bolaget är 10,6 %. Totalt finns ca 40 aktieägare där största aktieägare är Backahill 

Utvecklings AB. Rögle BK hyr arenan och kommunen nyttjar den för allmänhetens åkning. 

Föreningen hyr arenan fullt ut och alla intäkter från biljettförsäljning och 

restaurangverksamhet mm tillfaller ishockeyklubben. Försäljningen sker via ett bolag, Rögle 

Marknads AB, som till 100 % ägs av föreningen (Rögle Bandyklubb). Kommunen betalar ett 

årligt driftbidrag till Rögle BK. För 2017/2018 uppgår det till 8,4 mnkr och för 2019 6,3 

mnkr. 
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BILAGA 5 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-05-24 1(3) 

Utredning ny ishall/arena, lokalisering 

Bakgrund 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en utredningsgrupp bildats beträffande ny 

ishall/arena, Beslut skall ske i augusti och ett underlag skulle tas fram till 2018-05-30. Ar

betsgruppsmöte hölls 2018-05-16 där miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag att 

överskådligt titta på lokaliseringsfrågan. Uppdraget har begränsats till att titta på följande: 

Arena Träningsyta Plats NGA 

1. NGA NY Befintlig Behåll 

Renovera befintlig hall och bygg ny träningsyta 

Ytmässigt svårt att få utrymme för fler försäljningsmöjligheter 

2. NY NGA Befintlig Behåll 

3. NY NGA Ny Behåll 

4. NY NY Befintlig Riv 

5. NY NY NY Riv 

Spontant ser utredningsgruppen att det är alternativ 4 eller 5 som är de bästa alternati

ven. 

Utredning 

Alt4 

Befintlig lokalisering ny större ishall/arena 

Enligt fördjupad översiktsplan för Tingsryds kommun, antagen av kommunfullmäktige 

2013-06-27 har inte behovet lyfts av ny ishall/arena så inget utrednings-område för detta är 

preciserat i planen. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har därför först tittat på alternativ 4 vilket innebär att 

befintlig arena rivs och att man bygger en ny större på samma område, Idrotten 1. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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BILAGA 5 

TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-05-24 2(3) 

Detta förslag (se bilaga 1) innebär att man måste ta i anspråk en grusplan som idag används 

för parkering. Behovet av parkeringar måste därmed lösas vilket kan ske genom att till

skapa nya parkeringar bakom Wasaskolan. (se bilaga 1) Detta begränsar dock vidare ut

byggnad av Wasaskolan. En mindre detaljplaneändring måste ske för gällande detaljplan 

för Wasaskolan för tillskapande av parkering (se bilaga 2) Gällande själva området för ny 

ishall råder idag två äldre detaljplaner som möjliggör byggnation av en större ishall men 

detaljplanerna bör justeras och göras om till en ny vid en eventuell byggnation av en större 

ishall. Fördelarna med denna lokalisering är att marken där den nya arenan skall byggas 

inte behöver genomgå större undersökningar såsom miljöbedömningar, utredningar 

kulurmiljö, förorenad mark etc. Detta måste dock ske gällande ny parkering bakom, dock i 

mindre omfattning. Buller- och säkerhetsutredning måste ske då trafiksituationen blir en 

annan vid lokalisering av parkering bakom Wasaskolan. Fördelarna är närheten till Wa

saskolan och att placeringen blir centralt i Tingsryd vilket underlättar möjligheten att ta sig 

till ishallen via allmänna kommunikationsmedel. Ur miljösynpunkt är denna lokalisering 

därmed att föredra. Nackdelarna är att ytterligare lokalisering av andra idrottsanläggningar 

i samma område är starkt begränsade samt att Wasaskolans begränsas gällande vidare ut

byggnad. 

Alt 5 

Ny lokalisering och ny ishall/arena 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tittat på ny placering av ishall/arena. Enligt fördju

pad översiktsplan för Tingsryds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 har 

inte behovet lyfts av ny ishall/arena så inget utrednings-område för detta är preciserat i pla

nen. Att hitta en annan placering måste utredas betydligt mer ingående för att kunna fast

ställa om detta är lämpligt. 

Generellt kan sägas att ett helt nytt område skulle möjliggöra att man kan samlokalisera ett 

antal idrottsanläggningar inom samma område vilket kan vara en fördel. Vidare skulle 

marken där ishallen och fotbollsplanerna finns idag, Idrotten 1, bli fri för vidare utbyggnad 

av tex skolverksamhet. Dock är det tveksamt om detta behov finns eftersom det idag finns 

planlagd mark bakom Wasaskolan för skolverksamheten som inte nyttjas. Innan man går 

vidare med att ishallen skall flyttas bör man göra en djupare utredning beträffande framtida 

behov av skolverksarnhet i Tingsryds tätort. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser vidare att vid en flytt av ishallen så tappar skolverk

sarnhet närheten till ishall och eventuellt även fotbollsplaner vilket innebär att barn/skol

ungdomar måste transporteras för att kunna nyttja dessa. Detta innebär miljönackdel samt 

en fara att ishall och fotbollsplan kommer att nyttjas mindre av skolverksarnheten. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har dock tittat på områden runt travbanan och konstate

rat att det område som kanske är mest lämpligt (se bilaga 3), del av fastigheten Tingsryd 

4:80 ligger inom utbyggnadsområde för industri (se bilaga 4) Området måste närmare un

dersökas ur lämplighetssynpunkt: miljöbedömning, kulturhistoriska värden, geoteknik 

m.m. En utbyggnad här begränsar starkt framtida utvecklingsmöjligheter för industrin. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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e-post/hemsida 
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391

BILAGA 5 

TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-05-24 3(3) 

Vidare krävs en detaljplanläggning av området. En ishall/arena här kommer också vara be

tydligt svårare att nå via allmänna kommunikationsmedel vilket är en nackdel ur både 

miljö- och besökssynpunkt. 

Andra lokaliseringar är möjliga men detta bör föregås av en djupare utredning gällande 

skolverksamhetens framtida behov av utökning eller vad som i annat fall skulle vara lämp

ligt att göra med fastigheten Idrotten 1. Lokaliseringen måste möjliggöra att man enkelt 

och snabbt kan ta sig till ishallen/arenan via allmänna kommunikationsmedel. 

Mårslyckeområdet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tittat på ny placering av ishall/arena. Enligt fördju

pad översiktsplan för Tingsryds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 har 

inte behovet lyfts av ny ishall/arena så inget utrednings-område för detta är preciserat i pla

nen. I den beslutade fördjupade översiktsplanen över Tingsryd lyfts finns Mårslyckeområ

det utpekat. (Se bilaga 5) Den kommunägda marken i detta område är framförallt utred

ningsområde för camping. Bilaga 6 visar också att det finns ett behov av utredning av tra

fiksituationen i detta område och ett förslag har tagits fram som dock måste utredas dju

pare. Enligt beslut (bilaga 7) 2017-12-19 § 198 i samhällsbyggnadsnämnden skall ett plan

program tas fram för Mårslyckeområdet eftersom det finns ett antal intressekonflikter som 

måste redas ut. Dagvattenhanteringen i området måste vidare utredas och åtgärdas. Miljö

och byggnadsförvaltningen har nyligen yttrat sig ang en tennishall i detta området och där 

också fått hänvisa till att det måste utredas i ett planprogram. 

Övriga lokaliseringar 

Se bilaga 5 i den antagna fördjupade översiktsplanen för Tingsryd 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnadschef 
Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-09-18 

Justerare 

;911/ 

§ 52 

ÖSTRABO 5 och 11 

Ansökan om ändring av detaljplan 

Dm 2017-1434-211 

Plan- och näringslivsutkostets beslut 

1. Utskottet godkänner förslaget till detaljplan enligt 5 kap 27-32 §§ 

PBL 

2, Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB har 2017-11-27 inkommit med ansökan om ändring 

av detaljplan för fastigheterna Östrabo 5 och 11 i Tingsryds tät01t. Syftet 

med planen är att möjliggöra en fastighetsreglering där de båda fastigheterna 

slås samman. Denna åtgärd ryms inte inom gällande detaljplaner. 

Gällande bestämmelser 

För Östrabo 5 finns ändring av detaljplan, 0763-Pl0/3 antagen 2010-06-15, 

vilken anger bostadsändamål, mindre flerbostadsbostadshus. För Östrabo 11 

finns detaljplan, 07-TIK.-127 antagen 1956-09-24, vilken anger 

bostadsändamål, fristående enbostadshus i två plan. 

Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar inte området till något 

speciellt ändamål. 

Bedömning 

Sökanden har inlcommit med ansökan om ändring av detaljplan för att 

möjliggöra en fastighetsreglering där de båda fastigheterna slås samman. 

Planerna omfattar idag B - bostadsändamål. För att planen ska bli så flexibel 

som möjligt kompletteras användningen med C - centrumverksamhet, där 

verksamhet tillåts på bottenplan. 

Utdrags bestyrkande 



397

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(23) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-09-18 

Justerare "' 

ArJ 

§ 52 forts 
Dm 2017-1434-211 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2018-07-09 - 2018-08-06. 

Några synpunkter som föranleder ändring av förslaget har inte inkommit. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan 

Beslutet skickas till 
Miljö och byggnadschef, Camilla Norrman 

Planarkitekt, Birgitta Holgersson 

Utdragsbestyrkande 
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·ll'C:n~ 
Miljö- och byggnadsförvallnlngen 

Birgitta Holgersson 
0477-44171 

birgitta.holgersson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

2018-09-07 
Dnr: 2017-1434-211/30 

1 (1) 

PLAN- OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET 

ÖSTRABO 5 och 11 __, 
Ansökan om ändring av detaljplan 

Förslag till beslut 

Plan- och näringslivsutskottet beslutar 
1. att godkänna förslaget till detaljplan enligt 5 kap 27-32 §§ PBL 

2. att överlämna plan.förslaget till kommunstyrelsen för antagande 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB har 2017-11-27 inkommit med ansökan om ändring av detaljplan 

för fastigheterna Östrabo 5 och 11 i Tingsryds tätort. Syftet med planen är att möjliggöra 

en fastighetsreglering där de båda fastigheterna slås sam.ni~. Denna å'.tgärd ryms inte inom 
gällande detaljplaner. · 

Gällande bestämmelser 

För Östrabo 5 finns ändring av detaljplan, 0763-Pl0/3 antagen 2010-06-15, vilken anger 

bostadsändamål, mindre flerbostadsbostadshus. För Östrabo 11 finns detaljplan, 07-TIK-

127 antagen 1956-09-24, vilken anger bostadsändamål, fristående enbostadshus i två plan. 

Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar inte området till något speciellt 

ändamål. 

Bedömning 

Sökanden har inkommit med ansökan om ändring av detaljplan för att möjliggöra en 

fastighetsreglering där de båda fastigheterna slås samman. Planerna omfattar idag B -

bostadsändamål. För att planen ska bli så flexibel som möjligt kompletteras användningen 

med C - centrumverksamhet, där verksamhet tillåts på bottenplan. 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2018-07-09-2018-08-06. Några 

synpunkter som föranleder ändring av förslaget har inte inkommit. 

Utskottets beslut ska skickas till: 
Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef 
Birgitta Holgersson, plan.arkitekt 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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MIijö-- och byggnadsförvaltningen 

Birgitta Holgersson 
0477 441 00 
birgitta.holgersson@tingsryd.se 

Uppdrag Sam rad 

2018-09-04 Dnr: 2017-1434-211 1 (9) 

ANTAGANDEHANDLING 

Antagande Laga kraft 

DETALJPLAN för ÖSTRABO 5 OCH 11 
Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län 

PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

HANDLINGAR 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 

Planområdet 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
Bilaga: Planprocessen 

fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖRENLIG
HET MED 5 KAP MB 

PLANDATA 
Läge 

Areal 

Markägare 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2018-09-04 2(9) 

Området omfattas idag av två stycken detaljplaner för 

bostäder, Östrabo 5 - flerbostadshus och Östrabo 11 -
friliggande enbostadshus. Syftet med planen är att möj

liggöra en fastighetsreglering där de båda fastigheterna 
slås samman. För att planen ska vara så flexibel som 

möjligt kompletteras användningen med C - centrum

verksamhet. 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn

digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 

iakttas. Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten be
döms dock inte överskridas. 

Planområdet är beläget nordöst om Tingsryds centrum 

utmed Skyttegatan/Odengatan. 

Planområdet omfattar ca 2700 m2• 

Lagfaren ägare till fastigheterna är Tingsrydsbostäder 

AB. 

Gällande översiktsplan, antagen 2006-06-29, redovisar 

inte området till något speciellt ändamål. 

För Östrabo 5 finns ändring av detaljplan, 0763-PI0/3 
antagen 2010-06-15, vilken anger bostadsändamål, 
mindre flerbostadshus. För Östrabo 11 finns detaljplan, 

07-TIK-127 antagen 1956-09-24, vilken anger bostads
ändamål, fristående enbostadshus i två plan. 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-01-23 § 8 att 

ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upp

rätta förslag till ändring av detaljplan för Östrabo 5 och 

11. Begränsat förfarande skall tillämpas. 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-05-29 § 30 
att låta ställa ut planen för samråd enligt 5 kap 11-17 §§ 
plan- och bygglagen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Geotekniska 
förhållanden 

Området utgörs av två stycken plana villatomter där 

vegetationen består av gräsmatta och ett fåtal buskar. 

Marken består av morän. Någon geoteknisk utredning 
har inte bedömts nödvändig då markförhållandena an

setts goda. Området är sedan länge ianspråktaget för 

bebyggelse. 
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Radon 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Förorenad mark 

LIS-område 

Vindkraft 

Fornlämningar 

Bebyggelse 

Offentlig service 
Kommersiell service 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gator, trafik, parkering 

Buller 

Kollektivtrafik 

2018-09-04 

Radonmätning har genomförts inom planområdet. 

Denna har utvisat normalradonvärden. Radonsäker 

byggnation ska tillämpas. 

Planområdet ligger inte inom område med risk för 

skred/höga vattenstånd. 

3(9) 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i 

området. Upptäcks föroreningar i samband med mark

arbeten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 

område för vindkraft. 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. 

Inom Östrabo 5 finns ett mindre flerbostadshus i två 

plan med åtta lägenheter och inom Östrabo 11 finns ett 

friliggande enbostadshus. 

Planområdet ligger i centrala Tingsryd som erbjuder ett 

varierat utbud av både offentlig och kommersiell ser

vice. 

Tomten är lätt att angöra från gatan. Bra kommunikat

ionsmöjligheter. Nära till förskola/skola. 

Tingsryd ligger i anknytning till både skogs- och od

lingslandskap samt nära sjöar med möjligheter för re

kreation. Grönområden finns nära planområdet. Lekytor 

och idrottsplats finns att tillgå inom tätorten. 

Befintliga infarter används. Infart till fastigheterna sker 

från Skyttegatan och Odengatan. Parkering sker inom 

fastigheterna. 

Enligt NVDB belastas omkringliggande vägar med un

der 250 fordon/dygn, varav mindre än 25 tunga for

don/dygn. Vägarna har en hastighetsbegränsning på 40 

km/h. 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift "Hur mycket bullrar 

vägtrafiken" samt ovanstående trafikuppgifter har en 

översiktlig bullerberäkning gjorts. Tabellen utvisar att 

bullernivåerna inte överstiger godtagbara riktvärden. 

Busslinje mellan Ronneby och Växjö går via Tingsryds 

tätort. Regiontrafik för Länstrafiken Kronoberg finns i 

centrala Tingsryd. 
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Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovs bedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget 

2018-09-04 4(9) 

Inom planområdet finns idag inget registrerat servitut. 

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riks
intresse. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande 

miljöpåverkan en!. MB 6 kap § 1 föreligger. Planens 

karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs 

utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett doku

ment med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbe

skrivningen. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande 

miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning 

behöver därför inte upprättas. 

Sjön Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) utvisar miljökvali

tetsnormen god ekologisk status och god kemisk ytvat

tenstatus (förutom kvicksilver och bromerad difenyle

ter) år 2016. 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avse

ende vatten- och luftföroreningar. Användningen blir 

ungefär densamma och planen tillåter inte etablering av 

tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka sprid

ning av föroreningar. 

Planförslaget kommer endast att få en lokal påverkan 

och medför inga negativa konsekvenser för barns behov 

och rättigheter. 

Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering där de 

båda fastigheterna slås samman. För de båda fastighet

erna finns idag två stycken planer vilka båda medger B 

- bostäder. För att göra den nya planen så flexibel som 

möjligt kompletteras användningen med C centrum

verksamhet Då planförslaget medger två våningar, vil

ket innebär att det inte är krav på att hiss ska finnas, ska 

verksamhet endast tillåtas på bottenplan. En planlägg

ning innebär också en reglering av vilka verksamheter 

som får bedrivas inom planområdet samt skydda de 

värden som finns på fastigheten idag. När verksamhet 

tillåts inom en fastighet ska utrymme för parkering till 

denna avsättas varav minst en handikappparkering. 
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2018-09-04 5(9) 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande 
enligt 5 kapitlet 6 §Plan-och bygglagen (PBL) 

Beslut om samråd 
Samråd 
Godkännande i PoNu 
Antagande i KS 
Laga kraft 

Juni 2018 
Juli - Augusti 2018 
September 2018 
Oktober 2018 
November 2018 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in

kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för

anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 
Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na
tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 
kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman 
för vattenledningar inom området. 

Planavtal har upprättats. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta detaljplan 

Östrabo 5 och 11 • Bekosta upprättandet av detaljplan 

• Ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning 

• Ansöka om och bekosta fastighetsreglering 
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• Bekosta utbyggnad av vatten och avlopp 

• Bekosta eventuell flytt av ledningar 

Östrabo 6 • Ingen eller liten påverkan 

Östrabo 9 • Ingen eller liten påverkan 

Ostrabo 10 • Ingen eller liten påverkan 

Öbo 8 • Ingen eller liten påverkan 

Öbo9 • Ingen eller liten påverkan 

Öbo 10 • Ingen eller liten påverkan 

Öbo 17 • Ingen eller liten påverkan 

Öland 5 • Ingen eller liten påverkan 

Oland 6 • Ingen eller liten påverkan 

Österland 4 • Ingen eller liten påverkan 

Tingsryd 14:1 • Ingen eller liten påverkan 

E.ON Sverige AB • Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran 

av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

ISkanova (telenätl .. . .. . ... . . .. . . .. .. ~ .. . .V.tJ2y_g@!l_cl. i;:J!i;:.r. 9_l_l}c:l_r_~@!D-K ~Y. _t~l_~D-.~t .2~. !J.~g~:. . 
ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-
ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för • Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

området/Fiber • Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsindelnings- Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

bestämmelser 

Markförsörjning Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 

exploatör. 

Fastighetsägare Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning, servitut Vid genomförandet av planen måste eventuella servitut 

mm mm beaktas. 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Östrabo 5 och 11 • Fastighetsreglering av befintliga tomter. 

.- Kommenterad [GE1]: Vad jag förstår håller Telia på att ta bort 
sina ledningar, gäller detta för skanova med? 
https://tingsryd.se/service-tjanster/bredband-via-fiber/ 
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EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedöm
ning 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

Dagvatten 

El 

Bredband 

Avfall 

Tekniska anläggningar 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa 

om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lön

samt och därmed realistisk att genomföra, d v s att 

planvinst uppkommer. Genomförandet av planen med

för kostnader för byggande av olika anläggningar mm. 

Vid enjämförelse mellan den värdeökning och de kost

nader som detaljplanen medför samt de mervärden som 

uppkommer (genom att bl a lösa bostadsbrist och möj

liggöra varierade bostadslösningar) samt bedömd kost

nadstäckning för de kommunala investeringarna kan 

detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt 

perspektiv. 

Genomförandet av planen medför kostnader för kom

munen i form av plankostnader. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost

nadsersättning. 

Planavgifter. 

Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av 

geotekniska undersökningar i samband med planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten och av lopp är anslutet till det befintliga VA

nätet. 

Fjärrvärme finns framdraget till fastigheterna. 

Dagvattnet är anslutet till befintligt dagvattennät. 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ

det. 

Optokabel finns framdraget till fastigheterna. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu

nens avfallsplan. 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom

råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled

ningar är anslutna till kommunens VA-nät. Dagvattnet 

är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Angöring 

sker från/till det allmänna gatunätet. Parkering löses 

inom fastigheten. Det åligger exploatören att teckna 
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avtal med ledningshavare angående ledningsrätt alterna

tivt flytt av ledning. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

Genomförandetid upphör att gälla I 0 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

Birgitta Holgersson, planförfattare, planteknik, genom

förande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-09-04 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att ta göra eller ändra en detaljplan inkommer 

till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. 

Planbandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett 

förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan 

ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, 

förstå och genomföra planen. 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av inkomna synpunkter 

under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under 

minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande 

finns inte granskningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av 

Kommunstyrelsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i 

Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samtliga planer för att därefter 

kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 

gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 

Begränsat förfarande 

Förslaget antas efter samrådet 

ransknlngs 
låtande 
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Birgitta Holgersson 
0477 441 00 

birgitta.holgersson@tingsryd.se 
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BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 

När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 

kommunen alltid göra en behovs bedömning om planens genomförande kan antas leda till bety

dande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla

ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 

att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 1 § MB). 

Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 

plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. 

PLANENS BETECKNING 

PLANENS SYFTE 

PLANOMRÅDE 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 

Östrabo 5 och 11 i Tingsryds samhälle, 

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsregle

ring där de båda fastigheterna slås samman. För att pla

nen ska bli så flexibel som möjligt kompletteras an

vändningen med C - centrumverksamhet. 

Planområdet är beläget i Tingsryds tätort. 

Planområdets läge 

fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ja Nej Om ett ja--> 
Miljö 
bedömning 

Omfattar/Berör X 

planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för X 

tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan --> ta med i planbe-

skrivning, Betydande-->= Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 

liten nega- Inver- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet X 
avseende nuvarande användning och 
tidigare plan 

Radon X Normalradonvär-
den uppmätta 

Geologi X 

Skredsrisk X 

Översvämningsrisk X 

Ljusförhållanden på plats X 

Lokalklimat X 

Markföroreningar X 

Buller från omgivningen X 

Förekomst av verksamheter som X 
medför risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

Tätortsnära rekreationsområde X 

Grönytor i tätort X 

Nuvarande verksamhet riskerar att X 
överträda miljökvalitetsnormer 
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Riksintresse X 

Kulturvärden X 

N aturvårdspro grammet X 

Arkeologi X 

Särdrag i naturen X 

Skyddsområden X 

Strandskydd X 

Naturreservat X 

Djurskydd X 

Växtskydd X 

Biotopskydd X 

Miljöskydd X 

Vattenskydd X 

Naturminne X 

Byggnadsminne X 

Turismen och det rörliga :friluftslivet X 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning X 

Är planen del av ett större projekt X 

Miljöpåverkan av det överordnade Finns inget 

projektet 

Dagvattenhantering X 

Påverkan på trafiksituationen inom X 
och utom planområdet 

Påverkan på stads/landskapsbilden X 

Utnyttjande av - mark X 
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Utnyttjande av - vatten eller andra X 
resurser 

Utnyttjande av naturresurser X 

Alstrande av - avfall, föroreningar X 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö X 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till nej 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Avser planen reglera neJ 
miljöpåverkande 
verksamheter 

Har planen betydelse för nej 
andra planers miljöpåver-
kan 

Riskerar planen att nej 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 

Överensstämmelse med Ja Strider inte med uppsatta miljömål 

miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Att möjliggöra för nya bostäder och att planera i områden 

inverkan på miljö, hälsa mm med god tillgänglighet till service, kommunikationer och 

dagligvaruhandel bidrar till "God bebyggd miljö". 

STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att sär

skild miljöbedömning måste göras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för 

människors hälsa. 
• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

•Planenbedöms inte ge någon miljöpåverkan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2018-05-25 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Skala 1:500 (A2) 

0 50 100 Meter 

PLANBESTÄMMELSER 

GRÄNSBETECKNINGAR 

- • - - Planområdesgräns 

- - • - • - Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Kvartersmark 

~ Bostader, Centrum 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Omfattning 

l\}}}I Marken får Inte fOrses med byggnad 

e
1 

40 % Högsta utnyttjandl!grad i byggnadsarea per fastighetsarea ar angivet värde i % 

,<S> HOgsta totalhöjd ar angivet varde I meter 

Användning 

62 
Byggnadens bottenplan får användas for C - centnlmverksamhet 

Mark 

n1 Parkering ska anordnas inom fastigheten. Handikapparkering ska finnas. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden ar 10 år från den dag planen vinner laga kraft 

ANTAGAN DEHAN DLI NG 

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 

Fastighetsutredning aktuell : 2018-04-27 
Koordinatsystem: SVVEREF 99 15 00 
Höjdsystem: RH2000 

Johan Westin 

MetriaAB 

Teckenförklaring 

- - - Fastighetsgräns 

-- Byggnad, beteckning 

- - Byggnadstillbehör, beteckning 

-- övrigt, beteckning 

- - - Dagvattenledning 

-- Spillvattenledning 

-- SERVIS 

- - Vattenledning 

.,, - -· Höjdkurva 

i:::,,.'<i Byggnader 

Detaljplan för 

östrabo 5 och 11 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Upprättad: 2018-09-05 

Birgitta Holgersson 

Planarkitekt 
■1:.r:· 

MIIJ6- och byggnad~rvaltnlngen I 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Birgitta Holgersson 
047744171 

birgitta.holgersson@tingsryd.se 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17 

Detaljplan för Östrabro 5 och Östrabro 11 i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Samrådstid: 2018-07-09 till 2018-08-06 

Begärt anstånd med yttrande till den: 

2018-08-17 
2018-08-24 
2018-08-24 

Trafikverket 
Länsstyrelsen 
Region Kronoberg 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-07-11 
2018-07-11 
2018-07-12 
2018-07-17 
2018-07-19 
2018-07-27 
2018-07-30 
2018-08-07 
2018-08-07 
2018-08-07 
2018-08-08 

Tomas Larsson, Öbo 8 
Inger Selin, Öbo 8 
Lars-I Gustafsson, Östrabro 10 
Trafikverket 
Andre Alfredsson, Östrabro 6 
E.ON 
Kerstin Möcander, Öbo 10 
Zinita Gustafsson, Öbo 9 
Gunnel Ragnhov, Österland 4 
Försvarsmakten 
Kerstin Svensson, Öland 6 

Efter samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

2018-08-24 Region Kronoberg 

Följande yttranden med synpunkter: 

2018-07-11 
Skanova 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Yttrande 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneom

rådet. 

Skanova önskar att sa långt som möjligt behålla befintliga kabel

anläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och 

kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna 

ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda tele-

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: 

2018-07-27 
Hasan Acikgöz, 
Östrabo 9 

Kommentar och åtgärd: 

2018-07-31 
Leyla Acikgöz, 
Östrabo 9 

Kommentar och åtgärd: 

2018-08-22 
Länsstyrelsen 

2018-09-04 2(3) 

kablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den 

part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Karta på Skanovas anläggning bifogas. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-forrnat för 

att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssarnordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det 

aktuella området på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

Synpunkterna noteras och tillägg görs i Genomförandebeskriv

ningen under Ansvarsfördelning och konsekvenser. 

Är rädd att solen kommer skymmas av den nya bostaden. Upple

ver att det kommer bli otryggt. 

Synpunkterna noteras men medför inga ändringar i planen. 

Vi tycker att det påverkar dåligt huset läge, och kommer vi inte 

känna oss trygga längre. 

Synpunkterna noteras men medför inga ändringar i planen. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen har inget att erima mot planförslaget. De allmänna 

intressena är väl redovisade. Inga skyddsvärda objekt eller över

prövningsfrågor berörs. Planförslaget strider inte mot gällande 

översiktsplan. 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 
Kommunen har i en behovs bedömning kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon be

tydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har inget att erima mot omfattning och innehåll i 

behovs bedömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 

mark inom planområdet. Länsstyrelsen upplyser om att grannfas

tigheterna Östrabo 9 och 10 är klassade med potentiellt förorenad 

mark (riskklass 3). Båda fastigheterna är före detta tryckerier. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt forn

minnesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 

kap 11 §) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i sam-



415

Kommentar och åtgärd: 

Sammanfattning 

Plankarta 

Förslag till beslut: 

2018-09-04 3(3) 

band med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och 

Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDEFRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnor

mer enligt 5 kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbe

skrivningen. 

Länsstyrelsen anser detta tillräckligt redovisat. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och eros
ion 
Påverkas inte av planförslaget. 

Synpunkterna noteras men medför inga ändringar i planen. 

Inkomna synpunkter medför inga ändringar i sak. Genomförande

beskrivningen kompletteras under Ansvarsfördelning och konse

kvenser i enlighet med yttrandet från Skanova 

Inkomna synpunkter medför inga ändringar i plankartan. 

Plan och näringslivsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg till detaljplanen samt överlämna planen till kommunstyrel

sen för antagande enligt PBL 5 kap 27 §. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2018-09-04 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnads chef 
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f.lTingsryds 
\;!!:)kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2018-10-16 

Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommuns deltagande i migrantmässa i Holland 
Dm 2018/1149 989 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar att plan- och näringslivsutskottets föreslagna deltagande i 

migrantmässa i Holland inte blir av, eftersom tillfrågade intressenter inte har möjlighet 

att medverka. 

Beskrivning av ärendet 

I Holland äger varje år en migrantmässa som heter Emigratiebeurs rum, med ca 11 000 

besökare. Plan- och näringslivsutskottet föreslog ett deltagande i denna mässa såvida det 

lokala näringslivet eller dess intresseorganisationer också ville skicka en representant. 

Utvecklingsavdelningen har nu fått svar från det lokala näringslivets intresseorganisat

ioner att de inte har möjlighet att delta i föreslagen mässa, varför även kommunens del

tagande avblåses. 

Eftersom ärendet är sänt till kommunstyrelsen bör det behandlas där, med ovanstående 

förslag till beslut. 

Jörgen Wijk 

Kanslichef 

telefon fax e-post/hemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTO:KOLL 19(23) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-'09-18 

Justefäre 

~ 

R/1/ 

§ 58 

Tingsryds kommuns deltagande i migrantmässa i Holland 

Dnr 2018/1149 989 

Plan- och nä.ringslivsutskottets förslag till beslut 

Utskottet föreslår komniunstyrelsen att ställa sig positiv till att .skicka en 

representant till emigrantmässan Emgratiebeurs 09-10 februari 2019 om 

det lokala näringslivet eller cless intresseorganisationer också skickar en 

representant. Syftet är att lär.a sig mer om hur mässan fungerat, atttahera 

eventuella emigranter att bosätta sig och/eller arbeta i Tingsryds kommun. 

L Finansieras inom ordinarie budget för näringslivsfrämjande åtgärder. 

2. Tidplan 
Förberedelse för mässan sker under hösten 2018 då 

näringslivsutyecklare tillsammans med kommunens personalavdelning 

och öviiga förvaltningar tat fram 11Uderlag för vilka kompetenser vi 

· behöver locka till kommunen. 

3. Rapportering/ Aterkoppling 
Rapport från mässan och vilka effekter den givit skall ske till Plan- och 

näriligslivsutskottet under oktober 2019 öch därefter även till KF. 

Beskrivning av ärendet 

Entlgratiebeurs har e:a 11 000 besökare och ät den största emigrantmässan i 

Europa. Den är inrymd i tre utställningshallar och attraherar c:a 200 

utställare. Mässan ligger i Houten i Nederländerna. 

Flera kommuner, regioner och privata företag frän Sve:d.ge besöker varje år 

mäsS?U. En del är utställare ined stora :montrar medan. andra finns på, plats 

och delar :montrar eller bara samlar information, 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingschefen som sjä1v varitpå 111ässan för sex 

år sedan och som diskuterat frågan med Arbetsförmedlingen, Vi Företagare 

cich internt på utvecklingsavdelningen. 

N 
utdragsbestyrkatide 
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'ii.'Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Pl~- och näringslivsutskottet 2018-09-}8 

§ 58 forts 
Dnr 2018/1149 989 

Beslutsu.nderla;g 
Se www.expohouten.nl 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef, 2018-09-10 

Justetare 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 

Utdrags bestyrkande 

20(23) 
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~Tmgsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-10-11 

Till kommunstyrelsen 

Kompletterande utredning omklädningsrum Ryds idrottsplats 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att renovering av omklädningsrum genomförs 2018 med finansiering 

150 tkr från kommunstyrelsens budgetanslag för inventarier i 2018 års investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 
Vid beredning av ärende från kultur- och fritidsutskottet (2018-09-12 §51, pkt 4) inför kom

munstyrelsens sammanträde 2018-10-22 fick undertecknad i uppdrag att undersöka möjligheten 

att genomföra föreslagen renovering av omklädningsrum vid Ryds idrottsplats redan under 2018 

(istället för 2019 som kultur- och fritidsutskottet föreslagit). Anledningen till ett eventuellt tidi

gareläggande är dels att 2019 års budget ännu inte är fastställd av kommunfullmäktige och dels 

att det enligt gällande prognos finns överskott i 2018 års investerings budget. 

Efter avstämning med kultur- och fritidssamordnaren kan konstateras att genomförande under 

2018 är möjligt. Avrop kan göras från gällande ramavtal och inga väsentliga konsekvenser 

drabbar verksamheten under ombyggnadstiden. 

Finansiering kan ske från Kommunstyrelsens budgetanslag för inventarier i 2018 års investe

rings budget, där 150 tkr återstår. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20) 

Ku1ttJr- och fritidsutskottet 2018-09-12 

§ 51 

Ryds idrottsplats 
Dm: 2018/489 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet 1:U1ser att det inom utskottets verksamhets.område inte finns 

något behov av löparbanor och längdhoppsgrop. Om inte 

Bildningsnämnden tar över drift av löpatbano:roch längdhoppsgrop, ska 

de avvecklas. · · · 

2. Bildningsnämnden tillfrågas om övertagande av driften. 

3. Utskottet Stället sig positivt till en renovering av dusch11trymnJ.ena. 

4. Utskottet föreslår att renoveringen av oniklädningsru:mmen finansieras 

genom 2019 års investeringspott som står KSAU' s till förfogande. Den 

beräknade kostnaden är Cl:J.150-160 tkr. 

Beskrivnjng av ärendet 

Ryd SK som sköter TrojavaUens idrottsplats åt kommunen, har via en 

skrivelse inkom1nit till kottroiunen om brister 1 deras anläggning som de har 

driftsbidrag att sköta. 

Anläggningen är i behov av upprustning, på :framförallt två områden, 

löparbanor m:ed Iängdhoppsgrop och duschutrymmen, se utredning, bilaga 

KoFu 51.2018. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Kultur-och fritidssamordnare, i samråd med Arne 

Karlsson ordförande Ryds sportklubb, samt Solweig Woods idrottslärare 

Trojaskolan Ryd. 
Thornmys Gräv från Ryd har uppskattat arbetskostnadeinaför 

friidrottsanläggningen. 
Korpalycke bygg har lämnat budgetpris på omklädningsrumsrenoveringen 

enligt gällande ramavtal. 

I fr 
I Otdrngsb""Ytkande 
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rI'ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESfROTOkOLL 

Kultur- och frit1dsutskottet 2018-09-12 

Juster'are 

§ 51 
Dnr: 2018/489 805 

Beslutsunderlag 

Tjänsteski.ivelse med utredning från kultur- och fritidssartiotdnare, 

;2018-08-16 
Inkommen skrivelse från Ryds Sportkh1bb, angående löparbanan vid 

Trojavallen. 
Gällande avtal mellan kommµnen och klubben, avseende skötseln. 

Kultur- och :fritidsutskottet 2018-04-03, § 21 

Beslutet skickas till 

I(ömmunstyrelsen 
Bildnmgsnämnden 

11 (20) 
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51. 

i".ITingsryds 
\;!!}kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 

Utreqningsuppdrag Ryds idrottsplats 
DNR:.2.018/48.9 805 

Förslag till beslut 

Datum (18-08-16) 

1. Kultur;.och fritidsutskottet beslutar remittera ärendet till bildningsförv!lltningen om 

vidare utredning gällande om löparbanorna skall vara kvar och skötas av bildnings-
fötvaltningen. · · 

2. Kultur-och :fritidsutskottet beslutar att ställa sig positiva till en renovering av dusch

utrymmena. 

3. Renoveringen av omklädningsrummen finansieras genom 2019 års investeringspott 

som står KSAU till förfogande, 

Beskrivningav ärendet 
Ryd SK som $köter Troajvallens idrottsplats åt kommunen, har via en skrivelse Inkommit till 

kommunen :om brister i den~s anläggning som de har driftsbidrag att sköta. 

Anläggningen är i behov av upprustning, på framförallt två områden. 

1,Loparbi:morna och !ängdhoppsgropen, som ligger i direkt anslutning tiil fotbollsplanen. 

Där fattac;les besrut 2008 av dåvarande Kultur~och fritidsnämnden, att inah skulle göra en rejäl 

ypprustnihg som skulle bekostas av kommunen. 
Enligt representanter från styrelsen och skolan, gjordes aldrig någon sådan satsning. 

Däremot har man under senare år plockat bort den sarg, som skiijde gräsplanen och löparba

nan åt, på grund av att den ruttnat sönder, vilket i sin tur har lett tni att stora delar av löparbanan 

nu är gräsb~fagd, då gräset fått växa ner över banan. 

!=ören ingen ser gärna att man tar bort rödgrusetöch sår igen området där friidrottsytan har 

varit, detta på grund av att man tycker att skötseln tar för mycket tid i anspråk, samt att friidrott 

inte ryms inom föreningens·verksamhet. 

Skolan är n,ån om att behålla friidrottsytorna, då de bedriver viss verksamhet på anläggningen, 

men skulle kunna tänka sig att vara utan den om det fanns något annat alternativ för idrottsun

dervisning utomhus i form av ett elbelyst spår/slinga. 
Där nämns en redan befintlig slinga längs med centrum ner mot sjön. 

Denna skulle man i sådana fall göra iordniilg med märkning på belysningsstolpc;lma, samt c;1{t 

iordningställa kartor för respektive runda. 
Som i sin tur skulle kunna fungera som upplysta och uppm~rkta promenadstråk för allmänheten. 

Sådana enkla "elljusspår" även kallade för Hälsans stig finns på ett flertal ställen i lanclet, bland 

annat i Växjö och Ljungby. 
Detta skulle ses som ett fullgott alternativ samt lyfta helc;1 attraktiviteten för samhället. 

Detta alternativ kräver en vidare utredning. 

Om löparbanorna och längdhoppsgroperi skall finnas kvar och tu$tas L!PP så skulle det innefatta 

en investering av relativt betydande karaktär. 

En entreprenör har varit på plats och kollat 2018~08-17 och uppskattar att arbetet skulle kosta 

cirka 100.000 kr, för att få ordning på planen. 
Arbetet skulle innefatta skrapning och rensning av befintligt underlag, samt ditsättning av ny 

sarg(två olika alternativ), samt påfyllning av riY underlagsmassa (rödgrus.) 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress. 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fäx 
0477441 00 {Vx) 0477 313 00 

e-postlhernsida 
kommunen@tingsryd;se 
WWW.tihgsryd,Se 
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2(2) 

Alternativ 1: Sar:g i tryckimpregnerat virke, med en förväntad livslängd på cirka 1 o år skulle 

kosta cirka 30. QOO kr/ ink moms. Doc)< bor man ha med sig att den kommer att behövas bytas ut 

och bör fin has med som en budgetpost i befintlig driftsbudget. 
Alternativ 2: Sarg bestående av cement (kantsten} som skulle kosta cirka 60.000 kr/ink moms, 

men som är underhållsfri och behöver således inte bytas ut. 

Så totalt skulle ordriingsställandet av löparbanorna och längdhoppsgropen kosta mellan 

130.000-160.000 kronor, beroende på vilket material sargen skall vara i. 

Vid detta alternativ bör det också utredas och framgå vem som äger skötselansvaret, då före

tiingen varit tydliga med att de inte vill ta hand om skötslen. 

2, Duschlitrymmena i omklädningsrummen samt domarrummet, är i stort behöv av renovering. 

Störa sprickor i golvrnatfor, samt hål i väggmattorna där vattnet tar sig igenom öch kan skada 

bärlager och reglar Vilket i sin tur innepär mer omfattande arbete. · 

Ventilation och belysning är undermålig; samt att de fönster som är inne i rurnnieh fyller ingen 

funktion och böt byggas igen. 
Byggnadeh är från 70 talet och inga större renoveringar har tidigare ,gjorts. 

Prisuppgift är inkommen från Korpalycke bygg som har gett ett budgetpris på 150.000-160.000 

kronor för att åtgärda dl;)tta, enligt ramavtal. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kultur~och fritidssamordnare, i samråd med Arne Karlsson ordförande 

Ryds sportklubb, samt Solweig Woods idrotfslärare Trojaskölah Ryd. 
Thommys Gräv från Ryd har uppskattat arbetskostnaderna for friidrottsanläggningen. 

Korpalycke bygg har lämnat budgetpris på ornklädningsrumsrenoveringen enligt gällande ram

avtal. 

Besluts·underlag 
Bilagor och bilder · 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

Kenth Axelsson 
Kultur-och fritidssamordrtare 
Utvecklin_gsavd(;)lningen 

Tingsryds kommun 
·Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 {vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
wwwJings·ryd.se 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-15 

Kommunstyrelsen 

Delegering av yttrande gällande Naturvårdsverkets remiss Uppdrag att se 

över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strand

nära lägen 
Dnr 2018/1048 910 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen delegerar yttrande gällande Naturvårdsverkets remiss Uppdrag att se 

över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen har fått på remiss att skriva yttrande gällande Naturvårds

verkets remiss "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsut

veckling i strandnära lägen". 

SKL kommer att skriva ett yttrande som kan användas som underlag i miljö- och bygg

nadschefen yttrande, men det är ännu inte publicerat. 

Eftersom ärendet ska besvaras senast den 2018-11-16 är det önskvärt att kommunstyrel

sen remitterar yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket har sammanträde den 

2018-11-05. 

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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8 Regeringskanslie1 

Miljö- och energidepartementet 
Naturmiljöenheten, Gruppchef Landmiljö 
Magnus Bergström 
08-405 28 47 
magnus.bergstrom@regeringskansliet.se 

Remiss 

2018-08-08 
M2017/02054/Nm 

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och 

föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 

strandnära läge 

Atjeplogs kommun 

ArtDatabanken, SLU 

Arvidsjaurs kommun 

Bengtsfors kommun 

Bollebygds kommun 

Boverket 

Centium för biologisk mångfald, CBM 

Dals Eds kommun 

Domstolsverket 

Ekoturismföreningen 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Faluns kommun 

Fastighetsägarna Sverige 

Finspångs kommun 

Flens kommun 

Fortifikationsverket 

Friluftsfrämjandet 

Fältbiologerna 

Gnesta kommun 

Gotlands kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs universitet 

Habo kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 16 29 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 
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Hela Sverige ska leva 

Hudiksvalls kommun 

Hylte kommun 

Hällefors kommun 

Kammarkollegiet 

Karlstad kommun 

Kils kommun 

Kramfors kommun 

Krokoms kommun 

Lantbmkarnas Riksförbund 

Lantmäteriet 

LRF Skogsägama 

Lycksele kommun 

Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen Dalarna 

Länsstyrelsen Gotland 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i I<ronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen Skåne 

Länsstyrelsen Stocld1olm 

Länsstyrelsen Uppsala 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Mittuniversitetet 

Munkedals kommun 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

Naturhistoriska riksmuseet 

Naturskyddsföreningen 

Norsjö kommun 

Pajala kommun 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

2 (5) 
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Region Jönköpings län 

Region K.ronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Regionförbundet i Kalmar län 

Regionförbundet Sörmland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksrevisionen 

Sametinget 

Samhällsbyggarna 

Scouterna 

Sjöbo kommun 

Skellefteå kommun 

Skogs styrelsen 

Skärgårdarnas riksförbund 

SmåKom 

Sportfiskarna 

Statens Energimyndighet 

Statens fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Statens J ordbmksverk 

Statskontoret 

Stockholms läns landsting 

Stockholms universitet 

Stommans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömsunds kommun 

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 

Svensk Turism AB 

Svenska Botaniska föreningen 

Svenska Kanotförbundet 

Svenska K1yssarklubben 

Svenska samernas riksförbund (SSR) 

3 (5) 
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Svenska Seglarförbundet 

Svenska skridskoförbundet 

Svenska Turistföreningen 

Svenskt Friluftsliv 

Sveriges Entomologiska Förening 

Sveriges Fiskares Riksförbund 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges J ordägareförbund 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Sveriges lantbmksuniversitet 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Sveriges Ornitologiska förening 

Tillväxtverket 

Tingsryds kommun 

Trafikverket 

Valdemarsvilcs kommun 

Vansbro kommun 

Villaägarnas riksförbund 

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Världsnaturfonden i Sverige WWF 

Västerviks kommun 

Västra Götalandsregionen 

Växjö kommun 

Årjängs kommun 

Asele kommun 

Älvdalens kommun 

Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Östhammars kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till 1vf.iljö- och energidepartementet senast 

den 16 november 2018. Svaren bör skickas i både i word- och pdf-format 

till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

m.nahmniljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2017 /02054/Nm och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

4 (5) 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i 

Natu1vårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge". 

I Natu1vårdsverkets uppdrag ingick frågan om att utöka möjligheterna att 

bygga permanentbostäder. Regeringen konstaterar att Natu1vårdsverkets 

skrivelse är begränsad i denna del. Regeringen avser därför att utreda frågan 

ytterligare. Inom ramen för denna remittering ges därför även möjlighet att 

inkomma med kompletterande förslag till åtgärder (t.ex. författnings

ändringar) när det gäller att utöka möjligheterna att bygga permanentbo

städer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i områden med god 

tillgång till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet syftar till 

inte äventyras. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det 

att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden bör utformas finns i Statsråds beredningens 

promemoria Svara på remiss -hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 

laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Frågor under remisstiden besvaras av Magnus Bergström, 08-405 28 47, 

magnus.bergstrom@regeringskansliet.se 

/~~ 
Magnus Bergström 

Ämnesråd 

Kopia för kännedom 

Natutvårdsverket 

5 (5) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-16 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut 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 -
Ärende: Lämna fullmakt att för 
Tingsryds kommuns talan i mål nr 
384218 Eurofins Water Testing Sverig 
AB 
Beslutsdatum: 2018-09-25 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 
Jeansson 

Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Avslag på begäran om 
utlämning av uppgifter i anbud från 
Winte arkitekter AB gällande 
inredningsarkitekt Biblioteket i 
Tingsryd. 
Beslutsdatum: 2018-09-26, Delegat, 
Jörgen Wijk 
Delegeringsbeslut 2018 -
Tf. Kanslichef Helena Clemendtson 
Kanslichef Jörgen Wijk 
Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Leasing, förlängning, Ford 
Transit OTT 885 
Beslutsdatum: 2018-09-21 
Delegat Daniel Gustafsson, ekonomichef 

Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: 1-3. Offert/Avtal leasing 
gällande 1 st Renault Megane: ALD 
Automotive. 
Belsutsdatum 1-3: 2018-09-24 
Delegat Daniel Gustafsson, 
ekonomichef. 

Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-10-22 

Ks 2018.4720 
delegationsbeslut 

2018/18 002 

KS 2018.4992 
delegeringsbeslut 

2018/282 002 

KS 2018.4995 
delegerings beslut 

2018/26 002 

Ks 2018.4996 
delegerings beslut 

2018/26 002 

Sida 1 (2) 

KS 2018-09-26 

2018-10-22 MIJ 

KS 2018-10-04 

2018-10-22 HC 

KS 2018-10-04 

2018-10-22 DG 

KS 2018-10-04 

2018-10-22 DG 

2018-10-16 07:48 
Antal:7 HADEL 
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Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Borgen för omsättning av lån 

Tingsryds Energi AB 
Beslutsdatum: 2018-10-04 
Delegat: Daniel Gustafsson, 
ekonomichef 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan om delegationsbeslut -
A vtalsförlängning, psykosociala 
konsulttjänster: Arbetslivsresurs AB. 
Anmälan delegeringsbeslut 2018 -
Helena Clemendtson Personalchef 
Anmälan av delegeringsbeslut -
Ärende: Utfördelning av budgetmedel 

från central löneökningspott. Det gäller 
lärarnas löneökningar 2018 med 9 
månaders effekt 2018. Beslutsdatum 
2018-10-12 
Delegat: Daniel Gustafsson, 
ekonomichef 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-10-22 

Ks 2018.5005 
delegeringsbeslut 

2018/26 002 

KS 2018.5036 
delegationslista 

2018/509 002 

Ks 2018.5117 
delegerings beslut 

2018/26 002 

Sida 2 (2) 

KS 2018-10-05 

2018-10-22 DG 

KS 2018-10-09 

2018-10-22 

KS 2018-10-15 

2018-10-22 DG 

2018-10-16 07:48 
Antal:7 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-09-01- 2018-09-30 

Ks 22 oktober 2018 

2018/1090 255 1 

Beslutsdatum 2018-09-04. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, Tingsryd 

Camping och stugby, gällande ett markområde om ca 6 kvadratmeter på 

fastigheten Tingsryd 3:13. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1091 255 1 

Beslutsdatum 2018-09-04. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, Ygdens 

Fiskevårdsområde, gällande anvisat markområde på fastigheten 

TINGSMÅLA 1:50. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1100 255 1 

Beslutsdatum 2018-09-11. Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende 

ett markområde om ca 100 m2 på fastigheten SLATTESMÅLA 1:21. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1101 261 1 

Beslutsdatum 2018-09-11. Uppsägning av arrendeavtal avseende del av 

gatumarksområde på fastigheten TRÖJEMÅLA 1:68, Tingsryds kommun. 

MPM Industriprodukter AB. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1099 264 2 

Beslutsdatum 2018-09-11. Yttrande gällande Godkännande av 

förrättning, fastighetsreglering berörande Ulfsryd 2:21, 2:26 och 3:10. 

Delegat. Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1093 510 2 

Beslutsdatum 2018-09-11. Delegationsbeslut, avslag på ansökan om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad - passagerare. 

Delegat: Utredningsingenjör, Per lngströmer. 

2018/147 002 11 

Beslutsdatum 2018-09-07. Anmälan av delegeringsbeslut, antagande av 

leverantör, bil rörnät VA, Alvesta Bilservice. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1112 002 1 

Beslutsdatum 2018-09-11. Anmälan om delegeringsbeslut, antagande 

av leverantör: Bil Gatu- och parkenheten, Hermibil AB. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 
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2018/1035 510 3 

Beslutsdatum 2018-09-20. Parkeringstillstånd, Giltighetstid 2018-09-27 -

2023-09-26. Serienummer 0763-15448-94K-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/959 510 5 

Beslutsdatum 2018-09-24. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-28 -

2023-09-27. Serienummer 0763-15450-45M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1098 510 3 

Beslutsdatum 2018-09-24. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-09-28 -

2023-09-27. Serienummer 0763-15451-30K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1138 510 2 

Beslutsdatum 2018-09-24. Avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad. 

Delegat: Utredningsingenjör, Per lngströmer 

2018/1158 255 1 

Beslutsdatum 2018-09-25. Uppsägning av nyttjanderättsavtal på 

fastigheten SMÖRAMÅLA 2:28, Tingsryds kommun. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1160 255 1 

Beslutsdatum 2018-09-25. Uppsägning av nyttjanderättsavtal på 

fastigheten BJÄLLERNÄS 1:109, Tingsryds kommun. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1164 261 1 

Beslutsdatum 2018-09-20. Avtal om anläggningsarrende Mellan 

Tingsryds kommun och Hasan Musa Walat gällande del av Tingsryd 

14:2, Torgkiosken i Tingsryd. Arrendetid 2018-10-01- 2022-12-31. 

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson 

2018/1166 976 1 

Beslutsdatum 2018-09-17. Avtal mellan Tingsryds kommun och Alvesta 

Bilservice gällande bil till rörnät VA. 

Delegat: VA-chef, Carina Axelsson 

2018/1147 979 2 

Beslutsdatum 2018-09-27. Tingsryds kommuns personuppgiftsbiträdes

avtal, version 3. EDP Consult. 

Delegat: Kommunchef, Christer Kratz 
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2018/1189 979 1 
Beslutsdatum 2018-09-27. Personuppgiftsbiträdesavtal version 2, 

mellan Personuppgiftsansvarig Kommunstyrelsen, 212000-0621och 

Personuppgiftsbiträde IDATA AB 556618-8396. 

Delegat: Kommunchef, Christer Kratz 

2018/1116 510 3 

Beslutsdatum. 2018-09-28. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-10-03 

2023-10-02. Serienummer 0763-15452-52M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1194 255 1 
Beslutsdatum 2018-09-28. Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende 

ett markområde om ca 50 kvadratmeter på fastigheten ÖRMO 3:1. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/147 002 12 

Beslutsdatum 2018-09-14. Anmälan av delegeringsbeslut. Avtal: Bil 

gatu- och parkenheten, Hermibil AB 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1235 002 1 
Beslutsdatum 2018-09-17. Anmälan av delegeringsbeslut. Avtal: Bil 

rörnät VA, Alvesta Bilservice. 

Delegat: VA- chef, Carina Axelsson 
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