
Ärende nr 7 

Utvärdering av intern kontroll 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 76 Dnr 2013/265 007 

Utvärdering av intern kontroll2013 

Utredare Torbjörn Ahlgren redovisar utfallet av arbetsprocessen gällande' 
intern kontroll 2013 inom nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Torbjörn Ahlgren, 2014-02-25 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapport "Utvärdering av kommunens interna kontroll 
2013" samt 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer, 

att centrala chefsgruppen i sitt fastställande av kommunövergripande 
kontrollmål ska ta hänsyn till de förbättringsåtgärder som omnämns i 
rapporten, samt 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta riktlinjer för privat 
användning av kommunal egendom, vilka ska gälla hela kommunkoncernen. 

lO 
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ers: 

Bilaga Ks Au § 76 2014-03-03 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
~ 0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2014-02-25 

RAPPORT 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2013 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

·Reglementet har nyligen fastställts och började gälla från och med år 2013. Det nya 
reglementet innebär att en ny process för kommunens interna kontroll har börjat tilläm
pas under år 2013. Processen innebär bland annat att varje nämnd/styrelse inför varje 
kalenderår ska fastställa en handlingsplan för sin interna kontroll samt följa upp den 
interna kontrollen i en granskningsrapport. Det är dessa uppföljande granskningsrappor
ter från nämnder/styrelser som ligger till grund för denna utvärderingsrapport 

Arbetet med intern kontroll 2013 

Under första halvan av år 2013 har arbetet inriktats på att utbilda politiker och tjänste
män i de nya arbetsprocesser som ska införlivas i kommunens arbete med intern kon
troll. Tanken från början var att införandeprocessen skulle påbörjas redan under år 2012, 
men blev av olika anledningar försenad. Tiden som avsatts för själva granskningarna 
har därför år 2013 reducerats till endast 3-4 månader (augusti-november). Under ett 
normalt år ska granskningarna göras under perioden februari t.o.m. november, d.v.s. c:a 
10 månader. 

År 2013 har i mångt och mycket blivit en prövaperiod för det nya arbetssättet. Det nya i 
arbetet med intern kontroll är främst processen med risk- och väsentlighetsbedömning 
samt att varje nämnd/styrelse själva ska fastställa en handlingsplan och en gransknings
rapport med åtgärdsplan. Med åtgärdsplanen blir det tydligare hur brister som upptäcks i 
den interna kontrollen ska åtgärdas. 

A v sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 
upptagna granskningar som respektive nämnd/styrelse har genomfört samt hur många 
som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att 4 st. (15 %) av utdelade gransk
ningsuppdrag av olika anledningar inte har blivit genomförda. Det framgår också hur 
många åtgärder som upptagits i handlingsplanerna med anledning av granskningsresul
taten samt varje nämnd/styrelses samlade bedömning över hur arbetet med intern kon
troll har fungerat under år 2013. Bedömningen sker utifrån skalan svag- tillfredsstäl
lande-god. 

1(3) 

postadress 
Box88 

~62 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 
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0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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kommunen@tingsryd.se 
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2(3) 

Nämnd/styrelse Genomförda Uteblivna Åtgärder till Bedömning av 
granskningar granskningar åtgärdsplan arbetet 2013 

Kommunstyrelsen 4 l 4 Tillfredsställande 
Socialnämnden 2 l 2 Tillfredsställande 
Barn- och utbildningsnämnden 2 2 -
Samhällsbyggnadsnämnden 2 l 2 Tillfredsställande 
Kultur- och fritidsnämnden 2 l Tillfredsställande 
stiftelsen Kommunhus 4 3 God 
Tingslydsbostäder AB 3 l 3 God 
Tingsryds Energi AB 3 l Tillfredsställande 

Summa: 22 4 18 

Kommunövergripande kontrollmål 

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemen
samma kontrollmåL För år 2013 granskades kontrollmålet "Personal använder kommu
nens egendom för privat bruk". Granskning gjordes på alla nämnder/styrelser förutom 
på socialnämnden. 

Granskningen visade att det endast var en nämnd, samhällsbyggnadsnämnden, som hade 
riktlinjer för utlåning till anställda. Efter det att granskningen gjordes har Stiftelsen 
Kommunhus och Tingsrydsbostäder AB fattat beslut om riktlinjer. För övriga nämn
der/styrelser visar granskningen att det förmodligen förekommer utnyttjande av kom
munens egendom för privat bruk, men i så fall i mycket liten skala och av ringa bety
delse. Det kan röra sig om t.ex. utnyttjande av telefoner, datorer, kopiering och utskrif
ter. 

Flera nämnder och styrelser har i sina granskningsrapporter angett att man gärna ser att 
kommunövergripande rutiner upprättas vad gäller privat användning av kommunens 
egendom. 

Utvärdering 

Från nämnder och styrelsers utvärdering kan följande noteras: 

• Flera granskningsuppdrag har inte blivit utförda. Det bör därför bli tydligare in
formation till de som ska utföra kontrollerna i samband med att uppdragen fördelas. 
Dessutom måste den som ska granska ett kontrollmål få tid avsatt för detta arbete 
av resp. förvaltningschef så att granskningen kan slutföras inom tidsgränsen. Priori
teringen av arbetet med intern kontroll måste tydliggöras. 

• Med tanke på att det är första året har det fungerat bra. Dock är önskvärt att gransk
ningarna framöver sker successivt under året. 

När det gäller hur de olika delarna i arbetsprocessen fungerat så har kommunkansliet 
dessutom följande erfarenheter: 

• Beslutet om det kommungemensamma kontrollmålet togs alldeles för sent för 2013, 
men framför allt nu inför 2014 års interna kontroll. Målet borde ha varit beslutat in-
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nan nämnder/styrelser ska göra sin risk- och väsentlighetsbedömning och hand
lingsplan. 

3(3) 

• Samordningsgruppen är den som slutligen fördelar granskningsuppdragen till de av 
nämnder/styrelser föreslagna personerna. Denna fördelning har utförts för sent så 
namnen på granskarna inte har kommit med i handlingsplanerna. 

De flesta nämnder/styrelser har som en samlad bedömning över det gångna årets intern
kontrollarbete ansett att arbetet varit tillfredsställande och två av dem har t.o.m. gett 
omdömet "god". 

Om man gör en samlad bedömning över hela kommunens internkontrollarbete under år 
2013 får man nog säga att arbetet ändå varit tillfredsställande. Med tanke på att det är 
första året för det nya arbetssättet och den kortare tidsramen för granskningar så har 
ändå arbetet flutit på bra. Att granskningar har uteblivit och beslut har tagits för sent kan 
delvis förklaras med den snäva tidsramen. 

Förbättringsåtgärder 

• Varje person som utsetts till granskare bör få sitt uppdrag skriftligen där det tydligt 
framgår vad uppdraget innebär och när det ska vara slutfört. Granskaren bör infor
mera sin förvaltningschef om uppdraget, alternativt att en kopia av gransknings
uppdraget skickas till förvaltningschefen. 

• Särt en senaste tidpunkt för när kommunstyrelsen ska besluta om det (de) kom
munövergripande kontrollmålet (målen). Beslutet bör helst tas i september månad 
men absolut senast i oktober. 

• Samordningsgruppens fördelning av granskningsuppdrag bör vara fårdig innan 
handlingsplanerna lämnas till nämnder/styrelser för beslut, d.v.s. senast under no
vember månad. 

• Sista datum för fårdigställande av granskningar bör fördelas under året. Det finns 
en risk att granskningar skjuts upp och görs "i sista minuten", vilket innebär att väl
digt många granskningar ska utföras i november månad. 

KOMMUNKANsLIET 

Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 
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Ärende nr 8 

Försäljning av 
•• o 

fastigheten Tingsryd, Ogenmattet 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fl ~Tingsryds 
l) ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 78 Dnr 2014/105 253 

Försäljning av fastigheten Tingsryd, Ögonmåttet l 

Tingsryds industristiftelse föreslår en försäljning av fastigheten Tingsryd, 
Ögonmåttet l till Tingsryd Industriteknik AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Peråke Janen 2014-02-24 
Tingsryds industristiftelse § 2, 2014-01-16 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna försäljning av fastigheten Tingsryd, Ögonmåttet l för en 
köpeskilling av 900 000 kr och i övrigt i enlighet med upprättad 
köpehandling. 

12 
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bilaga Ks Au § 78 2014-03-03 

. 2oly;os-
Tingsryds 2014-02-24 

Industristiftelse 

Till 

Kommunfullmäktige 

Försäljning av fastigheten Ögonmåttet 1 

Tingsryd s Industristiftelse har fått förfrågan om att försälja fastigheten Ögonmåttet 1 i 

Tingsryd. Fastigheten har varit outhyrd från 2013-12-31 då senaste hyresgästen lämnade. 

Verkställande direktören har förhandlat med Tingsryds Industriteknik AB om att köpa 

fastigheten. Företaget hyr idag lokal av Tingsryds Industristiftelse på fastigheten Mällekulla 

1:194. 

styrelsen för Tingsryds Industristiftelse hemställer härmed hos Kommunfullmäktige om att . 

sälja fastigheten Ögonmåttet 1 i Tingsryd till Tingsryds Industriteknik AB. 

Bifoga: Protokoll från Industristiftelsens styrelsemöte 2014-01-16 samt 

kopia på köpeavtal. 
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t ~ 
~ Tingstyds Industristiftelse SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2 (2) 

( -

2014-01-16 

Tingsryds Kotpmunföretag AB 

§2 

Avtal om försäljning av fastigheten Ögonmåttet 1 

Föreligger upprättat förslag till köpeavtal (bilaga 2) med Tingslyds 
Industriteknile AB, org. nr 556726-7660 avseende försäljning av fastigheten 
Ögonmåttet l. Tillträde sker den l april2014. Köpesumman är 900 000 kronor. 

Styrelsen beslutar 

att tillstyrka föreliggande förslag till köpeavtal, samt 

att förslå Tingsryds Kommunföretag AB att hemställa hos kommunfullmäktige 
om godkännande av förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten 
Ögonmåttet l, bilaga 2 tiH.Tingsryds Industriteknik AB. 

Anna Johansson deltar inte i beslutet 

Utdragsbestyrkande 97
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Ärende nr 9 

Begäran om utökad borgensram 
för Tingsrydsbostäder gällande 
nybyggnation av lägenheter i 
kv Östra bo 5, Tingsryd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds q ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 61 Dnr 2012/467 252 

Begäran om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder gällande 
nybyggnation av lägenheter i kv. Östrabo 5, Tingsryd 

Tingsrydsbostäder avser att bygga 8lägenheter i kv. Östrabo 5, Tingsryd. 
Projektet beräknas kosta ca 12 miljoner kr. För att möjliggöra byggnationen, 
begär bolaget en utökad borgensram med 8 miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
§ 5 Tingsrydsbostäder, 2014-01-30 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att bevilja Tingsrydsbostäder en utökad borgensram med 8 miljoner kr, samt 

att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Tingsrydsbostäders samtliga 
låneforpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 46 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 

14 
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Bilaga Ks Au § 61 2014-02-24 

q . TINGSRYDSBOSTÄDERAB 

;f 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 

2014-01-30 

§5 

Begäran om utökad borgensram gällande nybyggnation av lägenheter 
Östrabo 5, Tingsryd 

Administrativ chefBjöm Davidsson redogör förslaget om att begära utökad 
borgensram med 8 mkr från 3 8 mlu till 46 mh för nybyggnation av 8 st. 
lägenheter på Östrabo· 5, Tingsryd. 

Styrelsen beslutar: 

att ansöka om en utökning av kommunal borgensram med 8 mlu från 3 8 
mkr till 46 mh hos kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 

~ 
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Ärende nr 10 

Godkännande av ökning av 
administrativ tjänst inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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/\ ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 

l'U · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 64 Dm 2014/87 023 

Godkännande av ökning av administrativ tjänst inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Skolchef Yngve Rehnström föreslår att kommunfullmäktige godkänner att 
barn- och utbildningsförvaltningen imättar en administrativ tjänst med ansvar 
för beredning, handlingar, kallelser, diarium, arkivering samt posthantering 
m.m. Förvaltningens personal upplever en ökad arbetsbörda på grund av 
ökade krav på tillgänglighet och övergången till en s.k. 24-timmars 
myndighet. Dessutom har arbetet med samordning av resor mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ökat i omfattning. Tjänsten finansieras inom 
befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse skolchef Yngve Rehnström, 2014-02-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna att barn- och utbildningsförvaltningen imättar en tjänst som 
administratör (l 00%) inom förvaltningskontoret, med finansiering inom 
befintlig budget. 

105



Bilaga Ks Au § 64 2014-02-24 

.l 1rii~wyali§ 
_.i IkCIDrrnnnnmumn 

Barn- och utbildnings-
förvaltningen 2014-02-13 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

Till 
Kommunfullmäktige 

Godkännande av ökning av administrativ tjänst inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Bakgrund 

Under senare år har Barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en kraftig struktur
omvandling kopplat till ett minskat elevunderlag och därmed en minskad budgetram. 
Neddragning har skett av pedagogisk personal, men även inom administration och elev
hälsa mm. 

Samtidigt som antalet tjänster inom förvaltningskontoret har minskats upplever vi en 
ökad arbetsbörda. Detta trots att elevunderlaget inom hela förvaltningen har sjunkit. 
Detta kan förklaras med krav på ökad tillgänglighet och att arbetsuppgifterna inom ad
ministrationen inte står i direkt propmtion mot antalet elever. Utvecklingen går också 
mot en ökad servicenivå med utveckling mot en 24-timmarsmyndighet med interaktiva 
blanketter mm. 

En arbetsuppgift som har tillkommit, men som också har i1meburit stor kostnadsminsk
ning för kommunen som helhet är elen samordning av transporter som nu sker inom tre 
förvaltningar: Bam- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Samhälls
byggnadsförvaltningen. 

Exempel på ökade arbetsuppgifter är: 
• Mer informativ hemsida 
• Utveckling mot 24-timmarsmynclighet 
• Fler digitala verksamhetssystem som häver suppmt 
• Ny skollag som genererar fler överklaganden och anmälningar 
• Ett ökat flyktingmottagande som kräver mer administration 
• Samordning av transporter mellari Barn- och utbildningsförvaltningen, Social

förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Idag ett arbetsmiljöproblem 
Situationen idag på Våli förvaltningskontor har blivit ett arbetsmiljöproblem där perso
nalen upplever en a1ltför pressad arbetssituation som nu också har lett till sjukskrivning. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

V ar god vänd 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Barn- och utbildningsnämnden har haft detta ärende uppe och uppmanat skolchefen att 
skriva till kommunfullmäktige om godkännande av att utlysa en ny tjänst inom förvalt
ningskontoret 

Förslag 

Jag föreslår, på uppdrag av BUN, att kommunfullmäktige godkänner im·ättandet en ny 
tjänst på Barn- och utbildningsförvaltningens kontor. Arbetsuppgifter inom den här 
tjänsten kmmner att vara: arbetet hing nämnden med beredning, handlingar, kallelser 
och protokoll, ansvarig för diarium och arkivering samt post mm. Nuvarande nämnds
administratör kormner att ansvara för alla våra interkommunala kostnader och intäkter, 
statistikunderlag, gymnasieantagningen (i samverkan med Växjö), hemsidan samt våra 
digitala verksamhetssystem. Vår skolskjutsplanerare kommer dänned också att få ett 
utrymme inom tjänsten att arbeta med samordning av transpmier mellan våra olika för
valtningar. 

Finansiering 

Tjänsten kommer att finansieras inom befintlig budget genom överföring av medel från 
skolskjutskontot Detta möjliggörs genom minskade kostnader tack vara samplanering 
av transpmier. Socialförvaltningen har uttalat att man finansierar 20% av en tjänst för 
samordningen av transpmier. 

Förslag till beslut 

Att kommunfullmäktige godkänner att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsätter en 
ny tjänst inom förvaltningskontoret, med finansiering inom befintlig budget. 

Tingsryd 2014-02-13 

YfrtJ~ 
Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 11 

Framtagande av strategi för 
Tingsryd kommuns 
internationella arbete 

108



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 

~ ~Tingsryds ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 67 Dnr 2013/479 091 

Framtagande av strategi för Tingsryd kommuns internationella arbete 

Hållbarhetssamordnare Tim Lux har tagit fram förslag till strategi för 
Tingsryds kommuns internationella arbete. strategin ska användas som ett 
förvaltningsövergripande styrdokument 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2014-01-20, § 15, och 
återremitterades då med motiveringen att fördjupad utredning skulle göras om 
strategin borde ersätta kommunens internationella strategi antagen 2003 (KF 
§ 72 Dnr 209/2003). Efter revidering behandlas ärendet på nytt. 

Beslutsunderlag 
Missiv hållbarhetssamordnare T im Lux, 2014-02-19 
Förslag till Tingsryds kommuns internationella strategi för 2014-2018 
Kommunstyrelsen§ 15, 2014-01-20 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 

att anta det bifogade förslaget till internationell strategi 2014-2020 

att inrätta tjänst (50%) som internationell samordnare fr.o.m. 15 april2014 

att finansiering av tjänsten 2014 sker med 124 000 kr ur återstående 
budgetmedel förEU-projektverksamhet och därefter arbetas in i budgeten för 
2015 

att strategin ersätter kommunens internationella strategi antagen 2003 (KF 
§ 72 Dnr 209/2003) 
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Bilaga Ks Au § 67 2014-02-24 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Tim Lux 
0477 441 52 

tim.lux@tingsryd.se 

2014-02-19 

Till Kommunfullmäktige 

Framtagande av strategi för Tingsryd kommuns internationella arbete 

På KSAD:s sammanträde den 25 november 2013, Au§ 385 Dnr 2013/479 091, besluta
des att kommunledningsförvaltningen skulle ges utredningsuppdraget att utarbeta ett 
förslag till strategi för kommunens ED-arbete. Av Kommunstyrelsen (Ks § 15 Dnr 
2013/479 091) blev det framtagna fårslaget sedan återremitterat till kommunlednings
förvaltningen för en fördjupad utredning om strategin för Tingsryds kommuns ED
arbete bör ersätta kommunens internationella strategi antagen 2003 (§ 72 Dnr 
209/2003). 

Efter en fördjupad utredning har det framtagna fårlagets inriktning breddats med ett 
internationellt perspektiv där arbetet med ED-frågor ingår som en naturlig del. De rele
vanta delarna av den befintliga strategin (antagen 2003), bl.a. vänmisverksamheten, har 
integrerats i strategiförslaget Genom att ersätta den befintliga strategin med det fram
tagna förslaget kommer det pågående internationella arbetet att fortsätta samtidigt som 
arbetet förtydligas och anpassas till dagens möjligheter. 

Den internationella strategin ska användas som ett förvaltningsövergripande styrdoku
ment för att integrera det internationella och ED-perspektivet i kommunens verksamhet
er. Arbetet enligt strategin förstärker internationell samverkan och bidrar till att uppnå 
kommunens Vision 2030 med hänsyn tagen till målsättningarna i EU:s nya tillväxtstra
tegi Europa 2020. Till strategin ska en handlingsplan arbetas fram som anger konkreta 
aktiviteter. Aktiviteterna ska i sin tur och där det är relevant integreras i respektive får
vaituingens verksamhetsplan. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta det bifogade fårslaget tiii internationell strategi 2014-2020 

att inrätta 0,5 tjänst som internationell samordnare fr.o.m. 15 april 2014 

att finansiering av tjänsten 2014 sker med 124 tkr ur återstående budgetmedel får ED
projektverksamhet och därefter arbetas in i budgeten för 2015 

att strategin ersätter kommunens internationella strategi antagen 2003 (Kf§ 72 Dnr 
209/2003) 

Tim Lux, Hållbarhetssamordnare 
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1. Inledning 

Världen förändras i rasande fart och samhället ställs allt oftare inför nya utmaningar samtidigt 

som andra möjligheter öppnas. Genom globaliseringen kommer människor nätmm·e varandra 

och nationsgränserna har blivit mer flytande. Samtidigt har konkurrensen ökat och 

kompetensförsötjningen blivit allt svårare. Klimatförändringen och hoten mot ekosystemen 

och d~n biologiska mångfalden är andra globala utmaningar som fötiydligar att vårt lokala 

agerande har en global påverkan. Kommuner och regioner har ett stmi ansvar for att skapa en 

hållbar utveckling och en grön strukturomvandling som kräver i allt högre grad ett 

internationellt synsätt. 

Sveriges medlemskap i EU har bidragit till en ökad internationalisering och enligt SKL 

påverkas 60 procent av punkterna på kommunfullmäktiges dagordning av EU. Det pratiska 

genomförandet av EU lagstiftningen ligger ofta under kommunernas ansvar och en stor del av 

EU stödet från olika fonder hamnar till slut på den lokala nivån. Stödet kräver i många fall 

projektverksamhet med samarbetspartners i andra EU medlemsländer. 

År 2010 antog EU den nya tillväxtstrategin Europa 2020. Den kommande fleråriga 

budgetramen 2014-2020 har kopplats till Europa 2020 och strategins övergripande ledorden 

är: 

• Smart tillväxt- utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. 

• Hållbar tillväxt- främja en resurseffektivare, grönare och konkulTenskraftigare 

ekonomi. 

• Tillväxt för alla- stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 

territoriell sammanhållning. 

1.1 Varför en inter:nationell strategi? 

Frågan är inte om utan hur kommunen ska arbeta med internationella frågor i allmänhet och 

ED-frågor i synnerhet. 

Samarbetsprojekt med internationella partners kan bidra till ökat entreprenörskap och 

utvecklingen av innovativa ideer. Detta kan lätt bli nedprioriterat i den pågående 

verksamheten trots att nya ideer kan leda till ökad effektivitet och attraktivitet. 

Med projektsamarbeten följer kompetensutveckling både för enskilda individer och för 

grupper och verksamheter. När det gäller projekt för utbildning och kompetenshöjande 

åtgärder är detta ett tydligt och önskat resultat. Men även andra samarbeten, såsom europeiska 

pminerskap, kan bidra till att höja deltagarnas kompetens genom allt från förbättrad 

ämneskunskap och nya perspektiv till språldmnskaper och ökad kulturell förståelse. 
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Idag varierar engagemanget i BU-projekt mycket mellan olika verksamhetsområden. I vissa 

verksamheter arbetar man redan strategiskt, i andra är EU:s möjligheter ganska okända. Med 

aktuell kunskap om EU:s fonder och program kan kommunens verksamheter öka sina 

möjligheter att utvecklas. Ett större engagemang i internationella projekt och europeiska 
nätverk kan också göra kommunen mer synlig och attraktiv utåt. 

1.2 Syfte 

Tings1yds kommuns internationella strategi är ett kommunövergripande styrdokument och en 
del i kommunens långsiktiga strategiska arbete för att uppnå kommunens Vision 2030 med 

hänsyn till målsättningarna inom Europa 2020. 

strategin ska främja 

• verksamhetsutveckling 

• kompetensutveckling 

• omvärldsbevakning 

• nätverkande och gränsöverskridande samverkan 

• internationalisering 
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2. Mål och strategier 

2.1 Internationellt samarbete 
Kommunens internationella strategi ska bidra till ett förstärkt internationellt och E U

perspektiv vid verksamhetsutveckling. På regional plan pågår olika internationella samarbeten 
och projekt som kommunen kan dra nytta av och bli mer involverad i. Även på lokal nivå 
finns outnyttjade internationella kontakter som kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt genom 

förstärkta samarbeten med näringslivet, föreningslivet och utländska medborgare. 

2.2 Europa 2020 

Inom EU:s nya tillväxtstrategi Europa 2020 anges övergripande mål som ska beaktas vid 
verksamhetsplaneringen på både kort och längre sikt. Målen är anpassade till nationella 
målsättningar; för Sverige se tabell l. 

Tabell l: Övergripande mål inom Europa 2020 för Sverige 

Energieffektivitet- Minsirning av 

Il 
~ 

Sysselsättnings- FoUi% 
Målen for 

Förnybar minskning av skolavhopp 
Eftergymnasial befolkningsandelen i 

minskning av utbildning (i riskzonen for fattigdom 
grad (i%) avBNP 

koldioxidutsläpp 1 energi energiforbrukningen (i%) 
%) eller social utestängning, i milj. ton 

uttryckt i antal personer 

Minskningen av andelen 
kvinnor och män utanfor 
arbetsmarknaden (utom 

Betydligt över 
heltidsstuderande) samt 

4% -17% 49% 12,8% < 10% 40-45% andelen 80% 
långtidsarbetslösa eller 
långtidssjukskrivna till 
betydligt under 14 % 

senast 2020 

l. De nationella målför utsläppsmins/mingen som anges i beslut 2009/406/EG gällerutsläpp som inte onifattas av utsläppshandelssystemet. 
De utsläpp som onifattas av utsläppshandelssystemet kanuner att minskas med 21 %jänifört med 2005 års nivåer. Motsvarande 

övergripande utsläppsminslming blir 20 %jämfört med 1990 års nivåer. 
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2.3 Övergripande strategier 

För att involvera det internationella och ED-perspektivet i verksamhetsutvecklingen krävs att 

relevanta satsningar och aktiviteter integreras i kommunens målstyrningsarbete. Följande 
övergripande strategier med utgångspunkt i styrkortsperspektiven ska involveras vid 
framtagandet av verksamhetsspecifika målsättningar och handlingsplaner. 

2.3.1 Medborgarperspektiv 

Mervärdet för medborgaren ska vara i fokus vid verksamhetsutveckling genom internationella 
samarbeten och ED-finansierade projekt. Befintliga internationella kontakter ska tas tillvara 

på ett mer effektivt sätt. 

2.3.2 Samhällsperspektiv 

Ett ökat internationellt perspektiv vid samhällsutveckling ska bidra till en attraktivare 

kommun samt ett hållbart.samhälle och dänned till ökad inflyttning. 

2.3.3 Medarbetarperspektiv 

Den intetnationella kompetens och kunskapen inom ED-området ska höjas hos medarbetarna 
vilket bidrar till verksamhetsutveckling och ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 

2.3.4 Processperspektiv 

Behovsorienterade och integrerade aktiviteter med ett internationellt perspektiv som kan bidra 
till att uppnå verksamhetens samt de kommunövergripande målen eftersträvs. 

2.3.5 Ekonomiperspektiv 

Möjlighet till extern delfinansiering och deltagande i internationella samarbetsprojekt för 
verksamhetsutveckling och nyskapande verksamhet ska alltid prövas. 
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3. Implementering 

Projekt med externt stöd ska inte vara separata från den ordinarie verksamheten inom 

kommunen utan bli en naturlig och integrerad del av den. Positiva resultat och effekter ska 
under och efter projektperioden arbetas in i verksamheten. Mål for respektive verksamhet ska 

utgå från kommunens övergripande målsättningar och med hjälp av denna strategi integreras i 

respektive verksamhetsplan. 

3.1 Ansvarsfördelning 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den internationella strategin och beslutar om revidering 
under varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för ett förstärkt internationellt arbete som utgår från 

strategin. Kommunstyrelsen ansvarar även för elen årliga uppföljningen av arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som styrgrupp för det intemationella arbetet. 

Respektive nämnd har ansvaret att föra in det internationella perspektivet i kommunens olika 

verksamhetsområden genom att anta relevanta nämnelsmåL Inom årsrappmteringen ska 

information om pågående och genomförda insatser samt resultat med koppling till 

intemationellt arbete redovisas. 

Förvaltningar 

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordningen av det internationella arbetet och 

framtagandet av handlingsplanen i samverkan med representanter från alla förvaltningar. 

Respektive förvaltning ska utse en representant och kontaktperson som ingår i arbetsgruppen 

för arbetet. Förvaltningarnas representanter i arbetsgruppen ska på sin respektive förvaltning se till att 
relevanta aktiviteter och möjligheten till extern finansiering integreras i verksamhetsplaneringen. 
Utöver arbetsgruppen kan vid behov tillfålliga projektgrupper med lämpliga deltagare bildas. 
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Samordnare med ansvar f6r det internationella arbetet 

Kommunledningens samordnare för internationella frågor har följande uppgifter: 

• Samordningen av arbetsgruppen 

• Framtagandet av handlingsplanen i samverkan med de övriga förvaltningarna 

• Rapportering till styrgruppen (KSAU) två gånger/år 

• Uppföljning och årlig redovisning till Kommunstyrelsen 

• Bevakning av utvecklingen inom EU fonder och program 

• Intern stöd genom rådgivning, utbildning och information om relevanta aktiviteter och 
initiativ 

• Kommunens representant i det regionala nätverket för internationella frågor 

• Kommunens kontaktperson för vänortsverksamhet 

o Framtagande och uppdatering av information om internationella och EU frågor på 
kommunens hemsida och Intranätet. 

3.2 Kontaktytor och kanaler 

Ett effektivt och utvecklande intemationellt arbete bygger på bra samarbeten, ett brett nätverk 

med olika aktörer samt en kontinuerlig omvärldsbevalming. Länets nätverk för intemationella 

frågor äT en viktig plattfonn för erfarenhetsutbyte och uppdatering. En amian central aktör i 
sammanhanget är Regionens Brysselkontor. Intressant är även deltagandet i samarbeten med 

aktörer kring ett avgränsat geografiskt område såsom Östm·sjön samt med kommunens 
vänorter. Bredvid de mer givna aktörema finns ett antal redan befintliga kontaktytor och 
kanaler som kan utvecklas ytterligare. 

3.2.1 Utländska medborgare 

Kommunens inflyttare från länder inom och utanför EU har ofta goda kontakter i utlandet och 

kunskap som kan gagna kommunens arbete vid intemationella frågor. Det kan handla om 
ämnesspecifik kunskap men även mer allmänt om språkkunskaper och kulturell förståelse. 
Kommunens inflyttarråd är en viktig dialogpartner i sammanhanget. 

3.2.2 Näringslivets och föreningarnas internationella kontakter 

Företag har genom sina affårsnätverk utländska kunder och samarbetspartners. 

Företagarorganisationen Vi företagare är en viktig kontaktyta for möjligheten att hitta 
gemensamma internationella projekt som skapar mervärde för alla inblandade parter. Även 
föreningar kan ha kontakter i utlandet och genom utbyten kan den kulturella förståelsen 
främjas. Utbyten kan bland annat ske i form av volontärsverksamhet 
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3.2.3 Vänortsverksamhet 

Den vänortsverksamhet som bedrivs idag kommer att fortsätta. Strategin uppmanar dock till 

att vänorterna i största möjliga mån även prövas som partners i samarbetsprojekt. Vänorterna 

kommer då att få en tyngre och mer strategisk roll än tidigare. Föreningen Norden spelar en 

central roll även i det fortsätta arbetet. 

3.2.4 Befintliga kontakter 

Ä ven kontakter från pågående eller genomförda projekt ska hållas levande. Det kan både 

handla om kontakter i utlandet men även på hemmaplan. Exempelvis är Energikontor Sydost 

en viktig bollplank i utvecklingsfrågor inom klimat- och energiområdet. Även W asaskolan 
har genom samarbeten med näringslivet och andra aktörer skapat sig ett nätverk av 

internationella kontakter som kan användas mer och byggas ut. 

4. Ekonomi 

Varje nämnd har inom sin budgetram eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete 

och för att uppnå verksamhetens mål. Inga centrala anslag fim1s att disponera. Möjligheten till 

extern finansiering via projektmedel ska vägas in i samtliga nämnders ordinarie budget- och 

verksamhetsplanering i syfte att uppnå ett bättre resultat för kommunen. Bredvid 

internationella samarbetsprojekt som kan delfinansieras via EU:s fonder och program bör 

alltid möjligheten för finansiering via regionala och nationella fonder och program prövas. 

5. Uppföljning och revidering 
Kommunstyrelsen ansvarar för den årliga uppföljningen av strategin via handlingsplanen. 

Redovisningen bör ske på Kom1nunstyrelsens sammanträde i december varje år. Nämnderna 

redovisar sina resultat inom respektive årsrapport. Kommunfullmäktige beslutar om 

revidering av strategin som ska ske en gång per mandatperiod. 
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Ärende nr 12 

Svar på revisorernas granskning 
av kommunens insatser mot 
ungdomsarbetslöshet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Au§ 84 Dnr 2013/492 007 

Svar på revisionens granskning av kommunens insatser mot 
ungdomsarbetslöshet 

Revisionen har avgett granskning gällande kommunens insatser mot 
ungdomsarbetslöshet. Svar på granskningen har lämnats från barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och näringslivsutvecklaren. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta skrivningarna från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
näringslivsutvecklaren som sitt svar på revisionens granskning av 
kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet, samt 

att översända svaret samt revisionsrapporten till arbetsförmedlingen för 
kännedom. 
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Bilaga Ks Au § 84 2014 - 03-03 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

2014-02-27 

Till KSAU 

Ärende: Yttrande gällande Granskning av "Kommunens insatser mot 
ungdomsarbetslösheten" 

Gransimingen ger kommunen ett relativt bra omdöme i allmänhet när det gäller hur ar
betet med ungdomsarbetslöshet sköts. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta enligt de 
strukturer som finns och i de nätverk där vi redan har samarbete. Kommunstyrelsen bör 
även i fortsättningsvis ansvara för det strategiska arbetet Ia·ing ungdomsarbetslöshets
frågan och ha ta ett helikopte1perspektiv på frågan. Möjligtvis kan kommunstyrelsens 
samordnande uppdrag stärkas. Samarbetet på det regionala planet genom Plug-in, Tvär
drag och Framtid Kronoberg ska fortsätta och stärkas exempelvis genom det regionala 
näringslivschefssamarbete som nu är etablerat. 

Enligt gransimingen så har inte Tingsryds kommun några kollicreta mål för arbetet med 
ungdomsarbetslöshetsfrågan. Detta bör vi ha och de bör vara på både konla·et och stra
tegisk nivå. De strategiska målen ska vara långsiktiga, föranhade i reglementen, rutiner 
och dylikt, samt direkt lemma påverka de konheta mål som sätts upp. De konlueta må
len ska vara realistisk satta efter hur vi på kommunal nivå kan påverka dem. 

Granskningen pekar också på att samverkan med försähingskassan är i mindre omfatt
ning. Detta kan åtgärdas genom att de bjuds in i de existerande nätverk och träffar som 
redan görs. 

Thomas Mattsson 
Näringsli vsutvecklare 
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Socialnämnden 

SN § 31 Dnr 2013/385 SN 753 

Svar på Jrevisionsrapport avseende granskning av "Kommunens 
insatser mot ungdomsarbetslöshet" 

Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att 
genomföra rubricerade granslrning. Granslmingel). Jlar genomförts som 
samgransirning med Uppvidinge och Emmaboda kommun. 

Föreliggei svar till revisorerna från avdelningschef individ- och 
familjeomsorgen med en handlingsplan med fäTslag till åtgärder för 
utvecklingsområden utifrån revisionsrapporten. 

Socialnämnden beslutar 

att svara revisorerna I Tingszyds kommun i enlighet med denna 
skrivelse. 

Exp: 

Socialchef 
Kommunens revisoxer 
Kommunfullmäktiges presidium 

l l i~/) l Utdragsbestyrkande 

8 

122



~201~. i! G 

Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

2014-01-29 

Tjänsteskrivelse 

Svar på revisionsrapport avseende granskning av " Kommunens insatser 
mot l!lngdomsarbetsföshet "Dnr. 2013/385SN.753 

Bakg1·und 
Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad 
granskning. Gransimingen har genomförts som samgransirning med Uppvidinge och 
Brrunaboda kommun 
Revisorerna önskar ett svar på rapp01tens bedömningar ·senast den 3 mars 2014. · 

Rapporten . 
Revisionsfrågan är: "Bedriver kommunernas styrelser och berörda nämnder verksamhe
ter som är ändamålsenliga och effektiva när det gäller :insatser mot ungdomsarbetslöshe
ten? 
Det sammanfattande svaret på den övergripande fi·ågan blir att kommunstyrelsen och de 
berörda nämndema bedriver delvis verksamheter som är ändamålsenliga och effektiva 
när det gäller insatser mot ungdomsru:betslösheten. 

Utvecldingsområden utifrån revisionsrapporten 
Sammanfattningsvis pekar mpporten ut tre orru·åden som kommunema främst bör vidta 
åtgärder inom, de äT: 
Förbättrad styrning genom politiskt antagna mål och ambitioner samt aktivare och tyd
ligare lednii~gsfunktion 

Åtgärder: Sedan uppföljningssystemet Balanserad styining infördes i alla kommunens 
nämnder och förvaltningar, ökaT möjligheterna att strategiska politiska målformulering-. 
aJ kan silas ned i de olika verksamheterna och omvandlas till konkreta insatser i varje 
nämnds styrk ort. Angeläget att konkreta mål tas fram för 2015. 

Idag fim1s uttalade mål att minska ungdomsarbetslösheten i -länet genom det regionala 
ESF-projektet Framtid Kronoberg, där alla länets kommuner deltar. Projektet går under 
2014 in i en avslutnings och implementeringsfas där förslag till f01isättning som ordiria-
rie verksamhet kommer att arbetas fi·am. · 

Delmål för Socialnärruiden/IFO som anlmyter till ungdomsarbetslösheten som är satta 
för 2014 är, 
- att minska antalet försö1jningsstödstagare, . 
- ko1ia tiderna som personer är beroende av försö1jningsstöd, 
-intensifiera arbetsmarknadsinsatsema, fler ska snabbare få "rätt"insatser, 
-öka samarbetet med Försäla:ingskassan 

. (J. - att ~oci~~nämnde~1 ska un~e~·~öka förutsättningama att ansluta sig till befintligt sam-
1) LJ) ordnmgsforbund Fmsam VaXJ o-Alvesta. 

'(\J postadress besöksadress telefon fax 
Box 99 S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 0477194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
\M1M\I'\f finnc:::l•llrf .C:::A 

1 (2) 

123



2014-01-29 2(2) 

Förbättrad uppföljning och utvärdering av både verksamhetens måluppfYllelse och in
satsernas effelder · 

Åtgäider: Rapporten anget att konununen har ett antal genomarbetade insatser mot ung
domsarbetslösheten och att det är positivt att arbetsmarlmadsverksamheten utvärderar 
insatsernas måluppfyllelse. Det som behövs förbättras är tidpunkten när insatserna följs 
upp, dvs att man mer systematiskt följer upp efter en viss tid ex 6 mån och mäter då 
grade~ av mål. uppfyllelse. Likaså är det angeläget att på samma sätt mäta grad av mål
uppfyllelse med insatsen försörjningsstä d. 
I projektet Framtid Kronoberg mäts generelft efter 6 månader. 

På g'rimd av arbetsförmedlingens huvudansvar bör samarbetet utökas ytterligare med 
förmedlingen såväl centralt som lokalt. 

Åtgärder: I rappmten beskrivs att det finns en välfungerande samverkan med arbetsför-
. medlingen, en av grundsterrama till den goda samverkan är den geografiska närheten 
med AF:s lokallcontor i Tingsryd. Åtgärder framåt är att fortsätta och utveclda samver
kan, samt få ett närmare samarbete Försäkringskassan-AF - Socialförvaltningen för 
ungdomar som har en mer komplex problematik 
Lokalt nätverk kallat "Ungdom Tingsryd" träffas regelbundet och går igenom aktuell 
situation och statistik vad gäller ungdomsarbetslöshet, och särskilda projekt och sats
ningar kan initieras här. Nätverketkommer att samlas den 31 januari 2014 och huvud
frågan är då hur vi fortsätter med Framtid Kronoberg och. hur Tingsryds kommun tänker 
fmtsätta arbetet med arbetslösa ungdomar fi·ån 2015 och framåt, regionalt och lokalt. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden svarar revisorepm i Tingsryds kommun i enlighet med denna slcrivelse. 

!t~ 
A v delningschef Individ-och familjeomsorg 
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~ ~komtii'un 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bam- och utbildningsnämnden 2014-01-27 

Justerande 

BUN§7 Dnr 2013/162 600 

Yttrande över revisionsrapport 

Revis01·ema i Tingsryds kommun har för yttrande 2012-11-29 lämnat 
Granskning av "Kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet". 

MBL-information har ägt rum elen 23 januari 2014. 

Bam- och utbildningsnämnelen beslutar 

att nämnelen inte har något att erinra mot rappaliens beclö:rmiingar. 

Exp: 
Kommunens revisorer 

Utdragsbestyrkande 

D -" 2014-02-04 L \IV ~ \ \ r~.:..._____, 

l 0(15) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 

Till 
Kommunstyrelsen 

2013-12-03 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

För kännedom till 
Kmmmmfullmäktiges presidium 

Granskning av "Kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet" 

Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad 
granslming. Granskningen har genomförts som en samgranskning inom ramen för revi
sorernas nätverk med Uppvidinge och Emmaboda kommuner. 

Vi instämmer i den revisionellabedömning som framgår i bifogad rapport och överläm
nar rappo1ien till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnelen och socialnämnden. 

Revisorerna önskar ett svar på rappmiens bedömningar senast den 3 mars år 2014. Rap
p01ien lämnas till kommunfullmäktiges presidium för källi1edom. 

Vi återkommer med en inbJudan till en "workshop" om ungqomsarbetslöshet i februari 
år 2014. 

För Tingsryds kommuns revisorer 

Sven-Erik Svensson 
Ordförande 

? 

~l~ 
Lisa Åberg, PwC <:____./ 
Enligt uppdrag 

Mats Pelu·son 
Vice ordförande 
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Fredrik Ottosson 
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1 .. Sammanfattning 
Revisorerna i Emmaboda, Tingsryd och UppYidinges kommuner har gett 
Kommunal Sektor inom FwC uppdraget att granska kommunernas insatser mot 
ungdomsarbetslösheten. 

Det är viktigt att ha med sig att det är arbetsförmedlingen som har huvudansvaret 
för insatserna mot ungdomsarbetslösheten. Kommunens roll är inte definierat i lag. 
Det är således upp till respektive kommun att inom ramen för den kommunala 
kompetensen, bestämma det kommunala uppdraget och vilka ambitioner 
kommunen ska ha. 

Sammanfattningsvis anser vi att de granskade kommunerna bör vidta förändringar 
inom främst följande: 

P wC 

• Förbättrad styrning genom politiskt antagna mål och ambitioner samt 
aktivare och tydligare ledningsfunktioner. 

• Förbättrad uppföljning och utvärdering av både verksamhetens 
måluppfyllelse och insatsernas effekter. 

• På grund av arbetsförmedlingens huvudansvar bör samarbetet utökas 
ytterligare med förmedlingen såväl centralt som lokalt. 
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2. Inledning 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunerna har seelan början 
aY 1990-talet bli1it en allt viktigare aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser på 
lokal nivå. En anledning till kommunernas aktivitet är att sysselsättningen är 
väsentlig för skatteintäkter samt att arbetslöshet är kostsamt för kommunen. 

Framgångrika åtgärder i arbetet mot arbetslösheten ger ungdomar möjligheter att 
bli delaktiga och aktiva i samhällsbyggandet samtidigt som kommunens insatser i 
form av försörjningsstöd minskar. 

Granskningen har genomförts som en samgranskning på uppdrag från revisorerna i 
Emmabocla, Tingsryd och Uppvidinge kommuner. 

2 .. 1. Revisionsjfråga 
Bedriver kommunernas styrelser och berörda nämnder verksamheter som är 
ändamålsenliga och effektiva när det gäller insatser mot ungdomsarbetslösheten? 

2 .1.1. Revisionsfrågor 
• Har kommunstyrelsen i respektive kommun antagit relevanta mål för 

arbetet mot ungdomsarbetslösheten? 

• Vad är kommunstyrelsens respektive socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden? 

• Är uppgifter och ansvar tydligt fördelat mellan berörda nämnder? 

• saknas insatser? 

• Utvärderas måluppfyllelse och insatsernas effekter? 

• När, var och hur utvärderas insatserna? 

• Fullgör barn- och utbildningsnämnden sitt informationsansvar enligt 
skollagen? 

• Finns ändamålsenliga och effektiva former för samverkan med Arbetsför
medlingen och försäkringskassan? 

., Finns ändamålsenliga och effektiva former för samverkan med näringslivet? 

2.2. Avgränsning 
Endast särskilt riktade insatser mot ungdomsarbetslöshet kommer att granskas. 
Andra kommunala verksamheter som har betydelse för ungelomsarbetslösheten 
kornmer inte att vara fokus för granskningen. 

2 av 20 
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l Ietod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. 
Intenjuer har genomförts i respektive kommun med representanter från 
kommunstyrelsen, ekonomienheten, skolförvaltningen, 
arbetsmarknadsverksamheten, gymnasiet, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och 
projektet Framtid Kronoberg. 

Ett stort antal dokument har studerats, t. ex. reglementen, avtal, statistisk och 
utvärderingsrapporter. Uppgifter om ungdomsarbetslösheten har hämtats från 
arbetsförmedlingens verksamhetsstatistile statistiken omfattar personer inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen. arbetsförmedlingens statistik ska inte förväxlas med den 
officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av statistiska centralbyrån 
(SCB). Arbetsförmedlingens uppgifter har valts då dessa är de enda som går att 
bryta ned på kommunnivå. 

Rapporten har sakavstämts med berörda förvaltningar i respektive kommun. 

3 av 20 
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Ungdomsarbetslösheten i Sverige 
och ber örda l~ommuner 

Ungdomars arbetsmarknad skiljer sig från arbetsmarknaden från övriga grupper på 
några centrala punkter. Ungdomsarbetslösheten är betydligt högre än arbetslös
heten för de som är äldre än 24 år. Arbetslösa ungdomar kommer som regel i arbete 
snabbare än äldre arbetslösa. Ungdomar blir alltså oftare arbetslösa än övriga, men 
är det under kortare tid. 

Ungdomsarbetslöshetens storlek skiljer sig mellan kommunerna i landet. 
Ungdomsarbetslösheten i Kronoberg och Kalmar ligger i nivå med siffrorna för 
rjket. Högst ungdomsarbetslöshet i landet har Blekinge län och lägst Stockholms 
län. Bland de kommuner somjämförs i denna rapport hade Uppvidinge kommun 
högst ungdomsarbetslöshet i juli 2013. 

Öppet arbetslösa och sölmnde i program med aktivitetsstöd, andel av 
befollrningen 18-24 år, augusti 2013 (Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik1) 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, månadsstatistik 

Kommunens roll i arbetet mot ungdornsarbetslösheten är inte definierat i lag. Det 
är således upp till respektive kommun att inom ramen för den kommunala kompe
tensen, bestämma det kommunala uppdraget och vilka ambitioner kommunen ska 
ha. 

1 statistiken omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens 
siatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls 
av statistiska centralbyrån (SCB). 

IJL3 C)1v 4 av 20 
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Ansvarsfördelning 
I detta avsnitt besYaras nedanstående frågor. 

• Vad är kommunstyrelsens respektive socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden? 

• Är uppgifter och ansvar tydligt fördelat mellan berörda nämnder? 

4.1.. Entntaboda 
Kommunstyrelsen utgör kommunens arbetslöshetsnämnd och har således ett 
övergripande ansvar för att följa och motverka ungdomsarbetslösheten. 

Vi har tagit del av ett samverkansavtal mellan Emmaboda kommun och det kom
munala bolaget Möjligheternas Hus AB som utgör kommunens arbetsmarknads
centrum. Avtalet innebär att Möjligheternas Hus AB erbjuder praktik för personer 
som kommunen bedömer behöver arbetsträning, praktik, sysselsättning eller andra 
ar betsinrikta de re ha bil i teringsinsa ts er. 

Socialnämndens ansvar är bl a att se till att ungdomarna i Emmaboda blir själv
försörjande. 

Bildningsnämndens ansvar beskrivs under avsnitt skolans uppföljningsansvar. (Se 
avsnitt s). 

Det finns en ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, Möjligheternas Hus, 
socialnämnden och bildningsnämnden. Vid intervjuerna framgår det dock att de 
griper in en del i varandras områden och att ansvarfördelningen bör ses över. 

L.J.2,. Tingsryd 
Enligt kommunstyrelsens reglemente svarar styrelsen för utvecklingsfrågor av 
strategisk betydelse med särskild tonvikt på åtgärder som rör sysselsättnings- och 
näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i 
kommunen. Socialnämnden ansvarar för hanteringen av försö1jningsstödet. I maj 
2013 tog socialnämnden över ansvaret för arbetsmarknadsenheten. Ansvaret har 
ännu inte införts i nämndens reglemente. Ansvaret för informationsansvaret åvilar 
barn- och utbildningsnämnden. 

Uppvi-elinge 
I Uppvidinge kommun ansvarar l<ommunstyrelsen för arbetsmarknadsfrågor. 
Frågorna hanteras inom kommunledningsförvaltningens arbetsmarknads- och 
etableringsenhet Inom enheten ryms en arbetsmarknadsfunktion, kallad Uppjobb, 
som samlar kommunens arbetsmarknadsprojekt Uppjobb leds operationellt av 
kommunens jobbcoach. Formellt är jobbcoachen anställd av socialförvaltningen. 

5 av 20 
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Socialnämnden ansvarar för hanteringen av försörjningsstöd till dem som inte 
klarar sin försörjning på annat sätt. 
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J(ommunala mål och insatser 
I detta avsnitt besvaras nedanstående frågor. 

" Har kommunen antagit relevanta mål för arbetet mot ungdomsarbets
lösheten? 

& saknas insatser? 

• Utvärderas måluppfyllelse och insatsernas effekter? 

• När, var och hur utvärderas insatserna? 

5 .. 1. o Ennnabotla 
Kommunen saknar klara och tydliga mål för arbetet mot ungdomsarbetslösheten. 

Möjligheternas Hus AB (MHAB) erbjuder praktik för personer som kommunen 
bedömer behöver arbetsträning, praktik, sysselsättning eller andra arbetsinriktade 
rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa personer ska söka sysselsättning på den 
regionala arbetsmarknaden. Ett krav är att avtalet ska gagna personer att komma 
till en praktik som höjer den enskildes förmåga och kompetens för att komma ifrån 
arbetslöshet, sjukskrivning samt mildra sjukdomstillstånd och vara en del i det 
behandlingsarbete som kommunen bedriver. Detta ska ske på ett för parterna 
kostnadseffektivt sätt. Under 2012 deltog 52 individer i åldersgruppen 16-24 år. 
Uneler 2013 är, hitintills, 36 individer i åldersgruppen 16-24 år aktuella. Målgrupper 
är de som behöver sysselsättning och träning, social och yrkesinriktad arbets
träning, de som ingår i det kommunala flyktingmottagandet samt de som läser på 
IV-programmet eller annan skolverksamhet där praktik efterfrågas. Handlingsplan 
ska upprättas i samråd med arbetsökande, handläggare från kommunen och 
sysselsättningshandläggaren vid Möjligheternas Hus. Avstämning och redovisning 
av de individuella handlingsplanerna ska genomföras av MHAB enligt uppgjord 
överenskommelse. MHAB ställer en sysselsättningshandläggare till förfogande 
motsvarande so %. Kommunen ställer knappt 7 miljoner kronor till förfogande för 
den årliga driften. 

MHAB - miljöstation och arbetsmarknadscentrum -har 31 anställda och här deltar 
mellan 40-60 deltagare. 

För praktikplatser på MHAB finns följande: 

P wC 

• mottagning (miljöstationen) 
• secondhandbutik 
• Vissefjärda palltillverkning 
• cykelverkstad 
• arbetsmarknadscentrum (vara behjälplig i) 
e kök 
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«> administrativa uppgifter. 

Enligt flera m· de intenjuade bör metoder för att följa upp och utvärdera in
satsernas effekter utvecklas . 

5 .2. TingsJ·yd 
Tingsryds kommun saknar särskilda mål för arbetet mot ungdomsarbetslösheten. I 
Vision 2030 finns målsättning för näringslivsarbetet Där anges till exempel att 
kommunen år 2030 ska ha en god näringslivsmiljö med hög sysselsättningsgrad. 
Representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen i Tingsryd träffas regelbundet i nätverket Ungdom i Tingsryd 
för arbetet mot ungdomsarbetslöshet. I nätverlzet deltar även kommunstyrelsens 
ordförande. Nätverket träffas ungefår åtta gånger om året. 

Under 2009 ökade arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-25. Ett antal 
satsningar initierades från kommunens sida. Bland annat tog de kommunala 
förvaltningarna fram ett stort antal praktikplatser. Socialförvaltningen gavs i 
uppdrag att ta fram insatser mot arbetslösheten för ungdomar med särskilda 
svårigheter. År 2010 påbörjades ett projekt, med namnet Ungdom i Tingsryd, 
genom upphandling av insatser från ett privat företag. Projektet pågick in på år 
2012. Insatserna utvärderades löpande genom att verksamheten följde upp om 
ungdomarna efter avslutad insats gick till arbete eller studier. Några särskilda 
satsningar från socialförvaltningens sida bedrivs inte 2013. 

Tingsryds kommun har en arbetsmarknadsenhet, kallad Vägvalet. Vägvalet har tre 
anställda och plats för cirka 15·deltagare på heltid. Verksamheten vänder sig inte 
bara till ungdomar. Idag har man endast tre ungdomar i verksamheten. Både 
individ- och familjeomsorgen och arbetsförmedlingen kan remittera deltagare till 
verksamheten. Cirka 6o procent av deltagarna placeras genom arbetsförmedlingen 
och 40 procent genom IFO. Personalen har själva tagit fram mål för verksamheten. 
Ett av målen är att 40 procent av deltagarna ska vara självförsörjande när de slutar 
på Vägvalet. Målet följs årligen upp och presenteras i verksamhetens årsberättelse. 

Vägvalet erbjuder coachning, enldare legoarbeten i arbetstränande syfte och 
praktikplatser. Enheten förmedlar även platser inom satsningen 
"sommarlovsentreprenörer" och feriejobb till ungdomar under sommaren. Projektet 
sommarlovsentreprenörer är en satsning för att stödja och inspirera unga att starta 
företag. Under sommaren erbjuds deltagarna bland annat en veckas kick-off, 
coachning, försäkring och ett visst startkapital. 

I maj 2013 tog socialnämnden över ansvaret för arbetsmarknadsenheten. Enheten 
inryms numera inom individ- och familjeomsorgens organisation. I anslutning till 
överflyttningen av arbetsmarknadsfrågorna till IFO har beslut fattats om viss 
förändring i inriktningen. I större utsträckning än tidigare kommer kommunen att 
använda sig utav olika statliga anställningsstöd för att anställa 
försörjningsstödsmottagare i kommunala verksamheter. Medel från budgeten för 
ekonomiskt bistånd kommer att används till kommunens egeninsats för 
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anställningen. Fördelen med metoden är att anställningen i kommunen utgör en 
regelrätt arbetslivserfarenhet för den enskilde att hänvisa till i det fortsatta 
jobbsökandet samtidigt som han eller hon kvalificerar sig för a-kassan. Om den 
enskilde efter insatsen återgår till arbetslöshet behöYer inte han eller hon återgå till 
försörjningsstöd utan har rätt till a-kassa. 

Uppvidinge 
Uppvidinge kommun saknar mål för arbetsmarknads- och etableringsenheten och 
för arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Det finns planer på att inrätta en 
beredning inom arbetsmarknads- och etableringsverksamheten, bestående av 
förtroendevalda ledamöter från ansvariga nämnder och tjänstemän från berörda 
förvaltningar. Ett av uppdragen till beredningen är att fastställa mål för 
verksamheten samt ta fram riktlinjer för samverkan. 

I och med den allt ökande arbetslösheten startades diskussioner om utvecldingen av 
de kommunala insatserna mot arbetslöshet. När arbetsförmedlingen övertog delar 
av kommunens ansvar för introduktionen av flyktingar, med start december 2010, 

frigjordes en del av kommunens jobbcoachs tjänst. Kommunstyrelsen beslutade i 
juni 2013 att inrätta en arbetsmarknadsfunktion med namnet Uppjobb. Uppjobb 
samlar kommunens arbetsmarknadsprojel<t. Vidare beslutades att 1 mkr skulle 
avsättas för att starta en bilserviceverksamhet och servicepatruller. Deltagarna i 
dessa två verksamheter ges efter en praktikperiod en 12 månaders anställning i 
kommunen. På samma sätt som i Tingsryd används olika sorters anställningsstöd 
av staten för att täcka delar av lönekostnaderna. 

Ar be tsm::trkna elsenhet 
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Uppjobb vänder sig till alla i arbetsför ålder. Förutom de enskilda projekten ger 
jobbcoachen individuell coachning och förmedlar praktikplatser. Både 
socialförvaltningen och skolan förmedlar kontakt medjobbcoachen. I första hand 
försöker han hitta en lämplig praktikplats åt ungdomen. Om inte praktikplatsen 
\isar sig leda \idare undersöks möjligheten att få en plats på projektet Framtid 
Kronoberg. Projektet beskrivs utförligare i m'snitt 64 

Det saknas n~etoder för att utvärdera måluppfyllelse och insatsernas effekter inom 
kommunens arbetsmarlmadsfunktion. 
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Uppföljningsansvaret enligt 
sl~ollagen 

I detta avsnitt besvaras nedanstående fråga. 

~ Fullgör lmmmunerna sitt informationsansvar enligt skollagen. 

Skollagen, l Kap föreskriver följande: 
"18 §En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen somfullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i 
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyl
dighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har 
fitllföljt utbildning på nationella eller specialutformade progran1 i gymnasie
skola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

6 .. 1. Plug-ln 
Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge deltar genom sina regionförbund i projektet 
Plug-In. Projektet pågår mellan åren 2012 och 2014. Målet är att andelen elever 
som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom 4 år skall halveras. Idag fullföljer i 
genomsnitt 24 procent av eleverna inte sina gymnasiestudier på fyra år. 

6.2. Emn1aboda 
Informationsansvaret åvilar bildningsnämnden. Huvudansvaret för det kommunala 
uppföljningsansvar (KIA), ligger på kommunens gymnasieskola. 

Skolan har ett introduktionsprogram med två heltidsanställda lärare och en 
heltidsanställd studie- och yrkesvägledare. Dessa arbetar med att kontakta 
målgruppen ett antal gånger per termin. Ungdomarna har möjlighet att följa med 
på gymnasiemässor och studiebesök även om vederbörande inte är inskriven vid 
gymnasieskolans program. Ungdomarna erbjuds studie- och yrkesvägledning och 
andra insatser som företagsbesök och studiebesök. 

Ett nära samarbete med AF och IFO finns. Fältsekreterarna känner dessa ungdomar 
väl. Det finns även ett nätverk mellan Lessebo, Uppvidinge och Emmaboda. 

I nuläget arbetar de med att kontakta målgruppen via mail, brev eller telefon för att 
erbjuda vägledningssamtal eller samtal med lärarna på introduktionsprogrammet. 
När en individ från målgruppen är intresserad av studier och praktik börjar veder
börande med att samtala med studie- och yrkesvägledaren. 

Under åren 2001-2009 gick 90 elever på N-programmet. 74 av dessa började på 
nationellt program. 54 har fullföljt studierna och 43 har fått jobb. 
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Av totalt 127 elever på IV /IM -programmen har t o m läsåret 2011-2012 102 påbö1jat 
ett nationellt program (8o%). 

Biträdande rektor anser att skolan fullgör sitt uppföljningsansvar på ett 
tillfredsställande sätt. 

Tingsryd 
I Tingsryds kommun åvilar informationsansvaret barn- och utbildningsnämnden. 
Uppgiften sköts av en tjänsteman vid förvaltningskontoret och programansvarig för 
introduktionsprogrammet på Wasaskolan. En skriftlig rutin för arbetet har 
fastställts av förvaltningen 2008. Rutinen är inte uppdaterad men utgör ändå en 
utgångspunkt för arbetet. 

Av intervjuerna framgår följande rutiner. Berörda ungdomar identifieras genom 
förvaltningens IT-stöd. Uppgifter om folkbokförda personer mellan 16 och 19 år 
samkörs med uppgifter om inregistrerade elever. På detta sätt sammanställs en 
förtedening över de folkbokförda personer som inte är inregistrerade i någon 
utbildning. Samma tjänsteman hanterar även fakturorna för den interkommunala 
ersättningen och fångar på så sätt in de elever som läser utanför kommunen. 

En lista tas fram av tjänstemannen vid förvaltningskontoret med jämna mellanrum. 
När ol<ända namn dyker upp på listan tar tjänstemannen kontakt med kollegan på 
Wasaskolan. Den senare tar kontakt med ungdomen, bland annat via post där 
ungdomen ombeds kontakta kommunen. I nästan alla fall hör ungdomen av sig. De 
ungdomar som inte är behöriga till gymnasiet rings upp av programansvarig för 
introduktionsprogrammet. 

W asaskolan har beviljats medel från Plug-In-projektet, vilket har beskrivits ovan. 
Medlen sl<a användas till att anställa en ungdomscoach. Coachen ska arbeta med 
elever i gymnasiet som bedöms riskera att hoppa av studierna. 

Uppvidinge 
Även i Uppvidinge kommun åvilar informationsansvaret barn- och 
utbildningsnämnden. Det är gymnasieskolan i Åseda som praktiskt sköter 
uppgiften. Det saknas skriftliga rutiner för arbetet. I våra intervjuer har 
nedanstående arbetssätt beskrivits. En skoladministratör tar löpande fram 
uppgifter om berörda ungdomar genom skolans IT-stöd. Uppgifter om folkbokförda 
personer mellan 16 och 19 år samkörs med uppgifter om inregistrerade elever. På 
detta sätt sammanställs en förteckning över de folkbokförda personer som inte är 
inregistrerade i någon utbildning. På gymnasieskolan hanteras fakturorna för den 
interkommunala ersättningen, man fångar på så sätt även in de elever som läser 
utanför kommunen. 
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Om det genom körningen i !T-stödet kommer fram ett namn på en ungdom som 
inte studerar försöker man ta reda på om han eller hon arbetar istället. Då 
kommunen är liten känner man ofta till ungdomen. Om så inte är fallet tas kontakt 
,-ia brev, i vilket tid bestäms för möte på gyn1nasieskolan. Om ungdomen inte är 
motiverad till studier tas kontakt medjobbcoachen 'id arbetsmarknads- och 
etableringsenheten. Berörda tjänstemän \id gymnasieskolan träffar jobbcoachen 
två gånger per termin för att stämma av listan med ungdomar. Samarbete mellan 
gymnasiet och jobbcoachen upplevs fungerar väl. 

Gymnasieskolan har beviljats 150 tkr. från Plug-In-projektet. Syftet med satsningen 
är att förhindra avhopp från gymnasiet och att få ungdomarna att välja rätt från 
början. Medlen ska användas till utökat studiestöd efter lektionstid och 
informationsinsatser om gymnasievalet i årskurs nio . 
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Samverkan med externa aktörer 
I detta avsnitt besvaras nedanstående frågor. 

• Finns ändamålsenliga och effektiva former för samverkan med arbetsför
medlingen och försäkringskassan? 

• Finns ändamålsenliga och effektiva former för samverkan med näringslivet? 

7 .1. Ennnaboda 
7.11..1 . P~r ·ojekt Ramp 
Projel<t RAMP är ett projekt som medfinansieras av EU. Deltagande kommuner är 
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Lessebo, Mörbylånga och Nybro samt arbetsför
medlingen södra Kalmar län, arbetsförmedlingen i Lessebo och försäkringskassan i 
södra Kalmar län. Syfte och mål med Ramp är att komma närmare arbetsmarknad
en eller få ett jobb, börja studera eller starta eget. Ett annat syfte och mål är att 
tillsammans påverka myndigheter och politiker så att det blir lättare och att vägarna 
blir kortare för att komma ut på arbetsmarknaden. Kommunerna har dock sina 
egna delprojekt 

Vad kan ungdomarna få hjälp med i Ramp Emmaboda: 

• Personlig coaching, gruppcoaching 

• ev, personligt brev, ansökningshandlingar 

• Personlig utveclding, kompetensutveclding, hitta rätt utbildning 

• starta eget kurs 

• Arbetspraktik på utvald arbetsplats eller inom Möjligheternas Hus 

7-1.2 . Projekt Drive 
Projekt Drive är ett projekt genom samordningsförbundet i Kalmar län där Nybro 
kommun, Emmaboda kommun samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
landstinget ingår. 

Projektet vänder sig till de som en längre period har haft ekonomiskt stöd, varit 
arbetslösa eller varit sjukskrivna. 

Träffar sker en gång i månaden och alla som arbetar kring ungdomen ska hjälpa till 
att få en gemensam bild av vederbörandes förutsättningar för att kunna ge ett 
maximalt stöd. Målet är alla ska hjälpas åt så att ungdomen kan skaffa sig en egen 
försörjning. 

En handlingsplan upprättas och en coach finns med som stöttar under hela tiden 
som vederbörande deltar i projektet. 
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Samarbetet med al'ibetsförmedlingen och näringslivet 
Av intervjuerna framgår det att det är ett gott och nära samarbete mellan arbets
marknadscentrum, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. De träffas för gemen
samma överläggningar och ärendehantering var fjortonde dag. 

De problem som lyfts fram är att arbetsförmedlingens centrala ledning påbörjar och 
avslutar projekt på ett för verksamheten ryckigt och ogynnsamt sätt. 

Arbetsförmedlingens regelverk uppges också försvåra arbetet. T ex måste det gå 90 
dagar innan ungdomen kan bli aktuell för insatser från arbetsförmedlingen. Detta 
uppfattas av kommunen som mindre ändamålsenligt. 

Det föreligger, enligt de intervjuade, diskussioner om centralisering av arbetsför
medlingen och en eventuell nedläggning av kontoret i Emmaboda vilket ses som ett 
stort hot mot de berörda ungdomarna och mot det nuvarande välfungerande 
samarbetet. 

Med näringslivet finns viss samverkan som enligt de intervjuade anses behöva för
bättras och fördjupas. Det är inte lika lätt att numera få in arbetslösa ungdomar i de 
industrier som dominerar i kommunen. Lågkonjunkturen sätter fortfarande sin 
prägel på samarbetet. 

Tingsl'yd 
Av våra intervjuer får vi intrycket att det finns goda samverkansformer mellan 
kommunen och näringslivet. Kommunens näringslivssekreterare är engagerad i 
arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Inom arbetsmarknadsenheten upplevs det 
dock svårare att ordna praktikplatser inom näringslivet än inom den kommunala 
förvaltningen. 

I våra intervjuer framförs att samverkan med arbetsförmedlingen är välfungerande. 
Personliga kontakter mellan tjänstemän i kommunen och förmedlingen har 
utvecldats. Närheten till arbetsförmedlingens kontor i Tingsryd lyfts fram som 
viktigt för samverkan. Samverkan med försäkringskassan är av mindre omfattning 
gällande ungdomsarbetslösheten. 

Uppvidinge 
Intervjuade upplever att det finns uppbyggda former för samverkan med 
näringslivet. Kommunen rankas högt som näringslivskommun. Det goda 
samarbetet upplevs vara framgångsfaktorn till att man lyckas ordna meningsfulla 
praktikplatser. Det är genom upparbetade personliga kontakter som praktikplatser 
ordnas. För att förbättra samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet har en 
arbetsgrupp skapats. 

I våra intervjuer framförs att samverkan med arbetsförmedlingen i stort är 
välfungerande. Närheten till arbetsförmedlingens kontor i Lenhavda lyfts fram som 
en förldaring. De problem som lyfts fram är att arbetsförmedlingens centrala 
ledning påbörjar och avslutar projekt på ett för verksamheten ryckigt och 
ogynnsamt sätt. Samverkan med försäkringskassan är av mindre omfattning 
gällande ungdomsarbetslösheten. 
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Länssanzverkan n zed A rbetsjor1nedlingen i 
Jf"ronobergs än (Tingsryd och Uppvidinge) 

Tingsryd och Upp\idinge kommuner deltar i regionala initiativ mot 
ungdomsarbetslöshet. Två projel\t har ett särskilt fokus på frågan, TYärdrag och 
Framtid Kronoberg. Tvärdrag samlar näringslivsrepresentanter och kommunala 
tjänstemän med ansvar för näringslivsutveckling. 

Framtid Kronoberg är ett länsomfattande projekt med syftet att minska 
ungdomsarbetslösheten och säkra kompetensförsö1jningen i Kronobergs län. 
Projektet delfinansieras med medel från ESF-rådet och påbörjades 2012-01-02 och 
pågår till 2014-06-30. Förutom länets kommuner deltar arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och Regionförbundet Södra Småland. 

Projektet erbjuder ett antal insatser: 

o coachning med matchning mellan deltagare och företagare 

o riktad utbildning mot företagets önskemål 

• lärlingspaket med uppföljning av egen coach i Framtid Kronoberg 

• informera företagen om möjlighet att få olika slags lönestöd av alternativa 
anställningsformer 

Tingsryd och Uppvidinge är aktiva i projektet. I förhållande till sin folkmängd 
skickar Tingsryd och Uppvidinge flest deltagare. 

Antal deltagare 

l<ommun Antal 
deltagare 

Al ve sta 22 

Lessebo 27 

Ljungby 42 

Markaryd 20 

Tingsryd 37 

Uppvidinge 31 
Växjö 192 

Älmhult 23 

Källa: Framtid Kronoberg 

Insatserna utvärderas löpande genom att verksamheten följer upp om ungdomarna 
efter avslutad insats går till arbete eller studier. Projektet har nått upp till målet att 
6o procent av deltagarna efter avslutad insats sl<a gå till arbete eller studier. I våra 
intervjuer med tjänstemän och förtroendevalda i Tingsryd och Uppvidinge lyfts 
endast positiva erfarenheter av projektet. 
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Revisioneli bedömning 

8 .. 1~ . En1n1abocla 
Svar på den övergripande revisionsfrågan: 

Kommunstyrelsen och de berörda nämnderna bedriver delvis 
verksamheter som är ändamålsenliga och effektiva när det gäller 
insatser mot ungdomsarbetslösheten. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en relativt tydlig ansvarsfördelning, en 
satsning på kommunens arbetsmarknadscentrum (Möjligheterna Hus) samt ett bra 
lokalt samarbete. 

Trots nuvarande insatser så har kommunen/arbetsförmedlingen inte lyckats sänka 
den höga ungdomsarbetslösheten. 

Vi bedömer att insatserna bör utvecldas ytterligare, styrningen bör öka, verksam
heterna/insatserna bör följas upp och utvärderas på ett mer systematiskt sätt. 
Samarbetet med det privata näringslivet bör utvecldas. 

Ansvarsfårdelning 

Det finns en ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, Möjligheternas Hus, 
socialnämnden och bildningsnämnden. Ansvarsfördelningen bör dock ses över och 
tydliggöras ytterligare. Ledningsfunktionerna bör ses över och förstärkas samt 
samordnas. Det är många olika personer inplandade i denkommunala organi-

. ..· 
sationen. 

Kommunala mål och insatser 

Kommunens roll i arbetet mot ungdomsarbetslösheten är inte definierat i lag. Kom
munstyrelsen bör därför anta mål och ambitionsnivå med kommunens insatser för 
att motverka ungdomsarbetslösheten. 

Avtalet om samverkan mellan kommunstyrelsen och Möjligheternas Hus är ett 
relativt Idargörande dokument om det uppdrag som Möjligheternas Hus har åt 
kommunstyrelsen. 

Vi bedömer det som en ändamålsenlig åtgärd att ha ett samlat arbetsmarknads
centrum för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

Det bör övervägas att få till stånd ett antal praktikplatser inom vård och omsorg 
samt i det lokala näringslivet. Inom dessa områden finns det dessutom goda 
möjligheter till utbildning på orten. 

Uppföljning och utvärdering av kommunens nuvarande insatser för att motverka 
den höga ungdomsarbetslösheten måste få hög prioritet framöver. Vilka resultat 
uppnås med nuvarande insatser? Behöver vi arbeta på ett annat sätt? Behövs andra 
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Uppföljningsansvaret enligt skollagen 

Vi bedömer att ansvaret fungerar relativt väl. Det bör dock övervägas att fördjupat 
samarbete mellan gymnasieskolan och arbetsmarknadscentrum. 

Samverkan med externa aktörer 

Vi bedömer att samarbetet mellan arbetsmarknadscentrum, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen lokalt fungerar relativt väl. De gemensamma och regelbundna 
överläggningarna mellan de berörda handläggarna är av stort värde. 

Med försäkringskassan är samverkan av mindre omfattning. 

Med näringslivet finns viss samverkan men denna samverkan bör förbättras och 
fördjupas. Åtgärder för att få in arbetslösa ungdomar i de industrier som finns i 
kommunen bör vidtas . 

• 2 " 'Tingsryd 
Svar på den övergripande revisionsfrågan: 

Kommunstyrelsen och de berörda nämnder71a bedriver delvis 
verksamheter som är ändamålsenliga och effektiva när det gäller 
insatser mot ungdomsarbetslösheten. 

Vi grundar vår bedömning på att ansvaret för kommunens olika insatser är ganska 
tydligt definierat, kommunen har ett antal genomarbetade insatser, 
arbetsmarlmadsenheten utvärderar de individuella insatsernas måluppfyllelse, 
barn- och utbildningsnämnden fullgör informationsansvaret samt att det finns 
ändamålsenliga och effektiva former för samverkan med externa aktörer. 

Trots nuvarande insatser har kommunen/arbetsförmedlingen inte lyckats sänka 
ungdomsarbetslösheten. Vi anser att det är angeläget att kommunen antar mål för 
arbetet mot ungdomsarbetslöshet. Vidare bedömer vi att utvärderingen av 
insatsernas måluppfyllelse behöver förbättras. 

Ansvarsfördelning 

Vi bedömer att ansvaret för kommunens olika insatser är ganska tydligt definierat. 
Däremot bör socialnämnelens och kommunstyrelsens reglementen revideras efter 
det att socialnämnelen övertagit ansvaret för arbetsmarknaclsinsatser. Det är 
positivt att representanter från berörda nämnder regelbundet samlas i ett nätverk. 

Kommunala mål och insatser 

Det är en brist att kommunen saknar mål för arbetet mot ungdomsarbetslösheten. 
Kommunens roll i arbetet mot ungdomsarbetslösheten är inte definierat i lag. Det 
är således upp till respektive kommun att, inom ramen för den kommunala 
kompetensen, bestämma det kommunala uppdraget och vilka ambitioner 
kommunen ska ha. Vi anser därför att det är angeläget med mål inom detta område. 
Vi bedömer att kommunen har ett antal genomarbetade insatser mot 
ungdomsarbetslösheten. 
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Det är positivt att arbetsmarknadsverksamheten utvärderar insatsernas 
måluppfyllelse. Det är dock inte ändamålsenligt att mäta effekten av individuella 
insatser först när insatserna avslutas. Detta då insatsernas längd kan variera och i 
vissa falll::an pågå ganska länge. I stället bör indi\idens insatser följas upp efter en 
bestämd tidsperiod. På detta sätt kan kommunen få fram hur stor andel a\' 

deltagarna som under en bestämd tidsperiod gått vidare till arbete eller studier. 

Uppföljningsansvaret enligt s Teollagen 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden fullgör informationsansvaret enligt 
skollagen. Detta då nämnden löpande håller sig informerad om hur berörda 
ungdomar är sysselsatta och l<an hänvisa dem vidare till olil<a insatser. Det är vidare 
positivt att satsningar genomförs för att utveckla arbetet genom projektmedeL 

Samverkan med externa alctörer 

Vi bedömer att finns goda samverkansformer mellan kommunen och näringslivet. 
Vidare framgår att samverkan med arbetsförmedlingen är välfungerande. Det är 
positivt att kommunen aktivt deltar i projektet Framtid Kronoberg. Samverkan med 
försäkringskassan är av mindre omfattning gällande ungdomsarbetslösheten. 

Uppv ielin ge 
Svar på den övergripande revisionsfrågan: 

Kommunstyrelsen och de berörda nämnderna bedriver delvis 
verksamheter som är ändamålsenliga och effektiva när det gä~ler 
insatser mot ungdomsarbetslösheten. 

Vi grundar vår bedömning på att ansvaret för kommunens olika insatser är gansl<a 
tydligt definierat, kommunen har ett antal genomarbetade insatser, barn- och 
utbildningsnämnden fullgör informationsansvaret samt att det finns 
ändamålsenliga former för samverl<an med externa aktörer. 

Trots nuvarande insatser har kommunen/arbetsförmedlingen inte lyckats sänka 
ungdomsarbetslösheten. Vi bedömer att det är en brist att kommunen saknar mål 
för arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Vidare bör metoder tas fram för att 
utvärdera måluppfyllelse och insatsernas effekter inom kommunens 
arbetsmarknadsfunktion. 

Ansvarsfördelning 

Vi bedömer att ansvaret för kommunens olika insatser är tydligt definierat i 
nämndernas reglementen. Däremot är ansvaret för jobbcoachen inte tillräckligt 
tydlig. Det bör utredas om inte jobbcoachen ska vara anställd under 
arbetsmarknads- och integrationsenheten. 
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\~r------------
Kom_munala mål och insatser 

Vi bedömer att det är en brist att det saknas mål för arbetet mot 
ungdomsarbetslösheten. Kommunens roll i arbetet mot ungdomsarbetslösheten är 
inte definierat i lag. Det är således upp till respektive kommun att, inom ramen för 
den kommunala kompetensen, bestämma det kommunala uppdraget och vilka 
ambitioner kommunen ska ha. Vi anser därför att det är angeläget med mål inom 
detta område. 

Vi bedömer att kommunen har ett antal genomarbetade insatser mot 
ungdomsarbetslösheten. Det är en brist att kommunen saknar metoder för att 
utvärdera måluppfyllelse och insatsernas effekter inom kommunens 
arbetsmarknadsfunktion. sådana bör tas fram. 

Uppföljningsansvaret enligt skollagen 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden fullgör informationsansvaret enligt 
skollagen. Detta då nämndenlöpande håller sig informerad om hur berörda 
ungdomar är sysselsatta och kan hänvisa dem vidare till olika insatser. Det goda 
samarbetet mellan gymnasiet och kommunens jobbcoach bedöms vara en 
framgångsfaktor. Det är vidare positivt att satsningar genomförs för att utveckla 
arbetet genom projektmedeL 

Samverkan med externa aktörer 

Vi bedömer att finns goda samverkansformer mellan kommunen och näringslivet. 
Vidare framgår att samverkan med arbetsförmedlingen är välfungerande. Det är 
positivt att kommunen aktivt deltar i projektet Framtid Kronoberg. Samverkan med 
försäkringskassan är av mindre omfattning gällande ungdomsarbetslösheten. 

2013-09-19 

Fredrilc Ottosson 

Projelctledare Uppdragsledare/projelctledare 

l_-~~~ 
LisaAberg ~ ~ 
Uppdrag s ledare 
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\}, ~Tingsryds SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
~~kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 63 Dnr 2014/66 910 

Yttrande över förslag till Regionalt serviceprogram för landsbygden 
i Kronobergs län 2014-2018 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har regeringens uppdrag att ta fram ett 
regionalt serviceprogram för landsbygden i länet. Förslag till program har 
tagits fram i samverkan med länets kommuner, Regionförbundet södra 
Småland och representanter för berörda handlare. Tingsryds kommuns 
landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson har författat en skrivelse som föreslås 
utgöra remissvar till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-02-17 
Remissversion av Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs 
län 2014-2018 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta landsbygdsutvecklarens skrivelse som sitt eget yttrande och 
översända den till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga Ks Au § 63 

~Tingsryds 
~kommun 

2014 - 02-24 

2014-02-17 1(2) 
Kansliavdelningen 
Jörgen Larsson 
0477-44116 
j orgen.larsson@tingsryd .se 

,.---·--"· ..... , ·· ·----~ 

TINGSRYOS t~\jilJi rJIUN 
Kommunstyrelsen 

2014 ·02-~ 1 8 

D nr 

Yttrande över förslag till Regionalt serviceprogram för landsbygden i 
Kronobergs län 2014-2018 

Länsstyrelsen har 2014-02-07 översänt remissversion av rubricerat Region
alt serviceprogram för landsbygden. På kommunstyrelsens uppdrag att be
reda ärendet lämnas härmed följande förslag till yttrande: 

Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun med cirka 35% av 
befolkningen bosatt på ren landsbygd och med den övriga folkmängden 
bosatt i små tätorter. För närvarande uppgår invånarantalet till preliminä1t 
12 142 personer (2013-12-31) . Befolkningstätheten uppgår till12 invå
nare/lan2. Tingsryds kommun med sin tydliga landsbygdsstruktur har under 
lång tid betonat vikten av att det i vmje kommundel finns tillgång till grund
läggande såväl kommersiell som offentlig service. Kommunen har därför 
målsättningen att såväl dagligvaru-som drivmedelservice skall finnas i vmje 
kommundel. Efter genomförda nyinvesteringar i drivmedelsanläggning och 
dagligvarubutik i Linneryd kan kommunen konstatera att denna grundläg
gande och mycket viktiga service nu kan erbjudas i inom samtliga kom
mundelm·. 
Arbetet med att trygga dagligvaru-och drivmedelsservicen i kommunens 
olika delar sker i nära samverkan med berörda företag, lokala utvecklings
grupper, kommunen och länsstyrelsen/staten. Tingsryds kommun kan kon
statera att det statliga investeringsstödet vid investeringar i dagligvm·ubuti
ker och drivmedelsanläggningar har varit av avgörande betydelse för ser
viceförsäljningen i flertalet områden inom Tings1-yds kommun. 

Tingsryds kommun erbjuder berörda dagligvarubutiker varuhemsändnings
bidrag för hemsändning av dagligvm·or till kommuninvånare som på grund 
av ålder, sjukdom, handikapp eller avsaknad av fårdmedel inte själv kan ta 
sig till butiken. För närvarande uppgår det kommunala varuhemsändnings
bidraget till 140 kronor per hemsändningstillfålle. Hemsändningsbidraget är 
förenat med en kundavgift på 35lcronor per hemsändningstillfålle. Det stat
liga bidraget för den genomförda varuhemsändningsverksamheten utgör en 
värdefull del i att ge kommuninvånare stöd och hjälp för att kunna bo kvar i 
sin bostad. 

V:\Kansli\Övrigt\JÖRGEN\Regionalt Serviceprogram 2014-2018, yttrande.doc 
Tingsryds kommun Bcsöl{sadress Telefon Telefax Banl{giro 
Box 88 Torggatan 12 0477-44 100 vx 0477-31300 982-425 1 
362 22 TINGSRYD www.tingsryd.se E-post: kommunen@tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kansliavdelningen 2014-02-17 

Den relativt nya frågan om kontantförsäljningen på landsbygden har snabbt 
bidragit till att de kommersiella serviceföretagen på landsbygden kommit än 
mer i fokus i takt med att de lokala banleerna övergått till att inte längre han
tera kontanter. 

Kommunen kan konstatera att det regionala serviceprogrammet spelar en 
mycket betydelsefull roll vad gäller att skapa förutsättningar för boende, 
företagande och turism på landsbygden i Kronobergs län. Serviceprogram
met med dess innehåll kommer att få stor betydelse för den faktiska möjlig
heten att för framtiden lemma erbjuda fmisatt kommersiell service på lands
bygden. Tingsryds kommun tillstyrker därför det upprättade Servicepro-
gJ.'a et. 
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Remiss 
Dattun 

2014-02-06 
Ärendenummer 

301-2411-13 

Länets kommuner 
Regionförbundet södra Småland 
Landsbygdspartnerskapet 

Remiss avseende Regionalt serviceprogram för Kronobergs län 2014-
2018 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt 
serviceprogram för landsbygden i länet. Föreliggande program har 
tagits fram i samverkan med kommunerna, Regionförbundet södra 
Småland och representanter för berörda handlare. Programmet ska 
redovisas till Näringsdepartementet senast den14mars 2014 och börja 
genomföras den l april. 

Utifrån programmet ska årliga handlingsplaner tas fram. Komplet
tering med detaljerad handlingsplan för 2014 och plan för uppföljning 
och utvärdering kommer att ske efter att programmet har remiss
behandlats. 

Länsstyrelsen önskar eventuella synpunkter på rubricerade program 
senast den10mars 2014. 

Allan Karlsson 

i/6. PS: LJ, )z_ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post VVeb 

!> 
~ 
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351 86 VÄXJÖ Kungsgata~1 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansst:yrelsen.se www.lansstyrelsen .se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende 

Allan Karlsson 010-2237425 
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Program 
Datum Ärendemmuner 
2014-02-07 341-2411-13 

Regionalt serviceprogra111 

för landsbygden i 

I<ronobergs län 

2014-2018 

REMISSVERSION 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Web 

!> 
~ 
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351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.Iansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende 
Allan Karlsson 010-2237425 
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Inledning 
Uppdraget 

Program 
Datum 

2014-02-07 
Ärendenrumner 

341-2411-13 

Regeringen har gett berörda länsstyrelser i uppdrag att utarbeta och 
genomföra regionala serviceprogram 2014-2018. De län där landsting, 
samverkansorgan eller kommun ansvarar för frågorna har fått reger
ingens erbjudande att ta fram program. Programmen ska redovisas till 
Näringsdepartementet senast den14mars 2014 och börja-genomföras 
den l april2014. 

Regeringen konstaterar att tillgänglighet till grundläggande service för 
kvitmor, män och företag är en viktig del i att skapa attraktiva livs- och 
boendemiljöer i alla delar av landet. Tillgänglighet till service är en av 
många viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara 
tillväxtpotentialen i hela landet. 

I sitt beslut om serviceprogram 2014-2018lyfter regeringen fram posi
tiva erfarenheter från serviceprogrammen 2010-2013. satsningar på 
samverkanslösningar har genomförts mellan till exempel kommuner, 
företagare och det civila samhället. Nya typer av mötesplatser har växt 
fram. Kopplingen till näringslivets utveckling har blivit tydligare. 
Samordningen mellan olika aktörer har utvecklats. 

Riktlinjer 

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för 
arbetet. Vid utarbetandet av programmen ska erfarenheter från 
tidigare program tas tillvara. De ska bygga på en analys av behovet i 
länet och utformas för att i möjligaste mån samverka med övriga 
program för regional tillväxt. Kontinuerlig uppföljning och utvär
dering ska göras under perioden. 

Tillväxtverket trycker i riktlinjerna på det kommunala engagemanget. 
Hur detta kan uppmuntras och understödjas ska särskilt beskrivas. 
Hållbarhetsdimensionerna ska beaktas med särskild fokus på jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, integration, mångfald och miljö. 

Inom ramen för serviceprogrammet ska arbete bedrivas som 
fortsättningsvis bidrar till att 

o befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar 
uppmuntras och initieras 

~~ 
2(17)~ 
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Program 
Datum Ärendemmuner 
2014-02-07 341-2411-13 

• nya typer av mötesplatser växer fram 

• främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka 
tillgängligheten till service i gles- och landsbygder för kvinnor, 
män och företag 

• tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och 
näringslivets utveckling 

Utifrån programmets prioriterade insatsområden ska årliga 
handlingsplaner tas fram som beskriver insatserna för det närmast 
kommande året. I programmet ska finnas en uppföljnings- och 
utvärderingsplan som beskriver hur genomförda insatser ska följas 
upp, hur resultat och måluppfyllelse ska utvärderas samt hur 
resultaten ska tas tillvara för att bidra till lärande. 

Hur programmet har tagits fram 

Under föregående programperiod hade landsbygdsprogrammet och 
serviceprogrammet ett gemensamt partnerskap. Skälet var att arbetet 
med servicefrågorna är en integrerad del av arbetet med att utveckla 
landsbygden och att det därigenom är rationellt att samordna de båda 
programmen. I mångt och mycket är det också samma personer som är 
engagerade. Avsikten är att i alla fall tills vidare fortsätta enligt denna 
modell. 

På grund av den knappa tiden för att ta fram serviceprogrammet och 
behovet av tätare möten än vad som normalt brukar hållas i det 
ordinarie partnerskapet, valde Länsstyrelsen att kalla en mindre krets 
för själva utarbetandet av det nya serviceprogrammet Gruppen bestod 
av de kommunala representanterna i partnerskapet, Regionförbundet 
södra Småland samt tre representanter för landsbygdshandeln. 

I riktlinjerna trycker Tillväxtverket särskilt på det kommunala 
deltagandet. Utifrån detta har det uttryckts önskemål från kommunalt 
håll om ett formellt remissförfarande så att en politisk behandling kan 
ske. 

Samma önskemål har uttryckts från Regionförbundet södra Småland. 
Från 2015 övertar Region Kronoberg sannolikt ansvaret för 
genomförandet av serviceprogrammet liksom för stödet till 
kommersiell service. Det finns dock inga definitiva besked kring detta 
ännu. 

3 (17) '> 
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Program 
Datum Ärendenummer 
2014-02-07 341-2411-13 

Bakgrund 
Servicestruktur 

Dagligvaruhandel 

Efter att antalet butiker i Kronobergs län i stort sett halverades var 
tionde år mellan 1970 och 2000 har nedläggningstakten påtagligt 
minskat under senare år. Under programperioden 2010-2013 höll sig 
antalet mindre butiker som var ensamma på sin ort netto oförändrat. 
Emellertid lades butiker ned även under denna period men samtidigt 
tillkom butiker i orter där service tidigare hade varit nedlagd. 

· Sammantaget innebar detta en positiv förändring av strukturen så till 
vida att färre människor har mer än 10 km till service i dagsläget än i 
2009. Därmed uppfylldes det övergripande målet i föregående 
program om att den andel av befolkningen som har längre än 10 km till 
service inte skall öka. Dock bidrog även en fortsatt urbanisering och 
därmed minskande befolkning på landsbygden till att målet 
uppfylldes. 

Med hänsyn till befolkningsmässiga och näringslivsmässiga 
förhållande får nätet av dagligvarubutiker ännu betraktas som 
tillfredsställande. strukturen är dock sårbar och ytterligare 
nedläggningar kan få betydande konsekvenser i form av påtagligt 
ökande avstånd till service för relativt många människor, företag och 
besökare, vilket verkar hämmande för en hållbar tillväxt på 
landsbygden. 

4 (17) 
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Program 
Dattun 

2014-02-07 

Dagllgvaruhand~l 1 kronabergs län 
1ill_ganglighetsaf1alys 2013 . . . 
Avstånd l körsträcka (1 km~ 15 km) till en dagligvaruhandel (20 13). 
Underlag fOfnadilOstående kalkyl år berotkning i rutor om 1\1 Jim. 

Av Kronobergs läils invånare hat: 
~7 -000 rilax 1 km till dagligvarUhandel, 

Drivmedelsservice 

Ärendemunmer 

341-2411-13 

L~nsstyrelsen har inte följt utvecklingen av drivmedelsservicen under 
till närmelsevis så lång period som dagligvaruservicen. Den befarade 
så kallade "mackdöden" ledde till att ökat engagemang från Läns
styrelsens sida. Diskussionen om "mackdöd en" startade i samband 
med att lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
trädde i kraft den l januari 2009. Många trodde att detta skulle 
innebära att ett stort antal drivmedelsanläggningar skulle få läggas 
ned. 

N 

A 

Ett antal mackar försvarm också i samband med detta men 
företrädesvis i de lite större tätorterna där det redan fanns fler än en. 
Landsbygden blev relativt förskonad i och med att anläggningarna här 
sällan kommer upp i den försäljningsvolym som irmebär krav på 
alternativt bränsle. 

Bland annat för att bromsa en befarad nedläggning av drivmedels
stationer anvisade regeringen totalt över landet 30 Mkr i extra stöd till 
kommersiell service för perioden 2009-2010. I Kronobergs län användes 
hela beloppet till investeringar i drivmedelsanläggningar på lands
bygden, vilket innebar att investeringsbehovet i denna sektor i stort 
tillgodosågs för flera år. 

5 (17) 
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Program 
Datum Ärendenunm1er 

2014-02-07 341-2411-13 

Någon enstaka nedläggning av drivmedelsanläggningar har trots allt 
ändå skett i Kronobergs län under föregående programperiod men 
konsekvenserna av dessa nedläggningar har varit begränsade eftersom 
det har fum1its relativt närliggande alternativ. 

Länsstyrelsen bedömer att nätet av drivmedelsanläggningar utifrån 
geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar fortfarande är 
tillfredsställande. 

Drivmedel 1 Kronobergs län 
Tillganglighetsanatys 2013 
.Avstånd i körslräc~a (1 km- 30 km} till en ·~rivmed€!sta!ion (20 12). 
~n~e1l ag fOr nedanstående kalkyl är befolkning l rutor om 1·1 km. 

Av KrOnObergs låns Invånare hat: 
86.000 max 1 km till drivmedelstation 
71 000 mellan 1·5 km, 
18 ooo mena O 5·10 km, 
1 o 000 mellan 10-20 km, .--. 
1 000 mellan20-30 krilf . -''-J-'- j -

\klddlla~: U.i1-å;i"ko r.a l 
l.ltul.~IIJ!):SCB , r.rt:lr 1 ' 1 ~!l' • ', ' • l a 

. l 

~,_/' ~ ~ , 
) l - ' • l ·_ 

Lst Kronoberg 12013-12·19 1 P.i1ril\ Karlsson JO 15 30 lm 
O lär\ssl)'relseo IKronober~s l än© Lanlmä!eriet©SCB --==::::Ji-c::::i. ____ _ 

Grundläggande betaltfänster 

N 

A 

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice 
skulle upphävas och ersättas med det politiska målet att alla i 
samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga 
kostnader. Till grundläggande betaltjänster räknas möjlighet att ta ut 
kontanter, möjlighet att betala räkningar och möjlighet för företagare 
att sätta in dagskassor. Som en följd av detta lades Svensk Kassaservice 
ned vid årsskiftet 2008/2009 och i och med detta upphörde även 
lantbrevbäringen att hantera kontanter. 

Länsstyrelserna fick i samband med denna förändring regeringens 
uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna fyller 

6 (17) ) 
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Program 
Dahnn Ärendenummer 

2014-02-07 341-2411-13 

samhällets behov. Från 2013 har länsstyrelsernas uppdrag vidgats till 
att även medverka till att vid behov hitta lösningar där service saknas 
inom rimligt avstånd. Bevakningsuppdraget samordnas av Länsstyrel
sen i Dalarna och rapportering sker årligen till Näringsdepartementet 

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i sin tur i uppdrag att upphandla 
ersättningsservice i områden där nedläggningen av Svensk Kassa
service innebar stora avstånd till service för befolkningen samt även 
upphandla service för dem som av ålder eller funktionsnedsättning 
inte kan nå denna service. Resultatet av PTSs upphandling blev 
etablering av betal~änstombud i serviceglesa områden samt intro
duktion av Brevgirot för den senare gruppen. Inget geografiskt område 
i Kronobergs län var så utsatt att det omfattades av upphandlingen av 
betal~änstombud. 

Samtidigt som Svensk Kassaservice lades ned påbörjades på allvar 
förändringar i servicenivån även inom bankvärlden. Kontor lades ner, 
kontanthantering upphörde och öppettider begränsades. För lands
bygdens vidkommande var det i första hand Swedbank som minskade 
servicen. I Kronobergs län upprätthåller fortfarande Handelsbanken 
och Sparbanken Eken kontantservice i ett betydande antal orter. 

Den minskade bankservicen har medfört att dagligvarubutikerna har 
fått vidkännas ett ökat tryck från allmänhet, föreningar och småföretag 
när det gäller kontantförsö1ining. Flera butiker har investerat i utrust
ning för att klara efterfrågan och den nya rollen. 

Trots den minskade servicen har Länsstyrelsen hittills, mycket tack 
vare butikernas utökade service, gjort bedömningen att de grund
läggande betal~änsterna fyller samhällets behov. 

Fortsätter utvecklingen när det gäller bankservicen samtidigt som det 
kommer ytterligare en nedläggningsvåg bland butiker riskerar emeller
tid läget att bli bekymmersamt. Det finns därför all anledning att på ett 
tidigt stadium påbörja ett grundligare arbete kring kartläggning av 

· behovet av betal~änster i förhållande till utbudet och förutsättningarna 
för andra näringsidkare att ta på sig ytterligare service så att det finns 
en beredskap inför en förändrad situation. 

7 (17) 
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Dahun 

2014-02-07 

Utbud av betaltjänster i Kronobergs län 2013 

O Bank med kontanthantering 
O Bank utan kontanthantering 
e Uttagsautomat i orter där bank med kontantservice saknas 

Ärendenunm1er 

341-2411-13 

8 (17) f) 
~ 

Dagligvarubutik med utökad kontantservice (uttagsautomat och/eller räkningsbetalning) 
Dagligvarubutik med "normal" kontantservice 
Möjlighet att betala räkningar via annat serviceställe 

Arbete hittills och lärdomar av tidigare program 

En av hörnpelarna i genomförandet av tidigare serviceprogram har 
varit de ptojekt som har drivitsav Föreningen för lanthandelns främj
ande, numera Landsbygdsmentorerna. Projekten har bland annat 
bestått i kompetensutveckling, mentorsservice och särskilda insatser 
som exempelvis tillgänglighetsåtgärder under den senaste 
programperioden. 

Mentorsservicen är viktig och har efterfrågats av flera butiker. Det 
anses värdefullt med en extern resurs som ser verksamheten med 
andra ögon än handlarna själva. Denna typ av konsultinsatser är inte 
vanligt att butikerna själva köper in. Det finns alltså skäl att överväga 
att återuppta dem1a service i någon form under kommande program
period. För att komma bort från projektformen har Länsstyrelsen 
tidigare försökt få till stånd en permanent modell för dem1a verk
samhet och som också är konkurrensneutraL 

Länsstyrelsen har också i samband med översynen av förordningen om 
stöd till kommersiell service verkat för en anpassning av förordningen 
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för att möjliggöra en mer flexibel tillämpning när det gäller ändamål 
och stödnivåer. 

I den senaste programperioden var en hörnpelare i arbetet projektet 
Lanthandeln som ökat turistmål. Projektet som har medfinansierats av 
Tillväxtverket drevs i samverkan med kommunerna, Regionförbundet 
LRF, Hela Sverige ska leva och turismorganisationen Destination 
Småland. Syftet var att butikerna skulle bli bättre på att ta tillvara den 
potential till merförsäljning som turismen innebär och därmed också 
bidra till en hållbar tillväxt på landsbygden. 

Projektet omfattade aktiviteter inom samordning av service med 
kommunerna och då särskilt turistinformation samt aktiviteter kring 
tillhandahållande av lokal mat och den därmed sammanhängande 
logistikproblematiken. Erfarenheterna av detta förs vidare i kommande 
program i aktuella insatsområden. 

I övrigt är samverkan god med de flesta kommunerna och utöver 
parh1erskapsmöten och strategiska samtal förs underhandsdiskus
sioner i servicefrågor rent allmänt men inte minst i frågor med 
koppling till den kommunala verksamheten. Emellertid finns utrymme 
för förbättringar och det kan övervägas om ytterligare steg bör tas till 
en mer formaliserad tätare samverkan. 

När det gäller stödhanteringen har Länsstyrelsen haft ambitionen att 
svara upp med investeringsbidrag till de dagligvarubutiker och 
drivmedelsanläggningar som ansöker och som uppfyller de formella 
kraven. Länsstyrelsen har i det sammanhanget försökt att premiera 
åtgärder som har en mer offensiv karaktär som bidrar tilltillväxten på 
landsbygden och inte endast handlar om att ersätta uttjänt utrustning. 

Länsstyrelsens medel för regionala tillväxtåtgärder är emellertid 
begränsade. De extramedel som regeringen vid olika tillfällen har 
fördelat till stöd till kommersiell service har inneburit att Länsstyrelsen 
till exempel har kunnat tillämpa en något högre stödnivå än normalt i 
vissa fall och därmed påtagligt kunnat bidra till att vissa strategiska 
utvecklingsåtgärder har kunnat genomföras. 

Analys 
Nätet av dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i Kronobergs 
län bedöms som tillfredsställande och i dagsläget relativt stabilt. Men 

9 (17) f) 
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som tidigare har nämnts är strukturen sårbar och ytterligare nedlägg
ningar kan få betydande konsekvenser för tillgången till service för de 
boende. Ett utglesat servicenät kan också få konsekvenser för turism 
och för~tagande på landsbygden och därmed för förutsättningarna för 
hållbar tillväxt. 

Det finns därför ett fortsatt behov av att arbeta med såväl attraktivi
tetshöjande som kostnadssänkande åtgärder. Det kan gälla att på ett 
attraktivt sätt erbjuda ett varusortiment som efterfrågas av boende 
kvinnor och män, företagare och besökande. Butikslokalernas fysiska 
förutsättningar lägger emellertid i många fall hinder i vägen för alltför 
omfattande åtgärder. Likaså kan svårigheter kring logistik utgöra en 
begränsning. Arbete kring detta gjordes i föregående program men det 
finns behov av fortsatta ansträngningar inom detta område. 

Aktiviteter och utökad service för att utveckla butiken som bygdens 
mötesplats har nått framgång på flera håll. En rad goda exempel på 
åtgärder finns redan som kan anpassas efter respektive butiks 
lokalmässiga förutsättningar. 

Investering i ny inredning och utrustning innebär ofta en besparing när 
det gäller direkta driftskostnader samtidigt som det kan innebära 
rationellare verksamhet i övrigt och en höjd attraktivitet för butiken. 

Ett flertal butiker har inte den ekonomiska kraften att utan ett betyd
ande stöd genomföra större investeringar. För ett mindre antal butiker i 
länet är den ekonomiska situationen sådan att verksamheten knappt 
går ihop. Sårbarheten i butiksnätet har inneburit att servicebidrag har 
fått tillgripas i vissa lägen för att klara servicenivån i länet. 

Beroende på vilken kedja man tillhör varierar den stöttning och service 
butiken får från centralt håll. Vissa butiker är kedjelösa och har därmed 
ingen stöth1ing alls. Behovet av mentorsinsatser är därför större eller 
mindre men bedöms finnas i någon form hos i stort sett samtliga 
butiker. Ofta är man ganska ensam som handlare även om man har 
kontakt med kollegor. 

Samverkan med kommunerna kring kommunal service och 
information har utvecklats de senaste åren och är en faktor som kan 
bidra till att vidmakthålla ett brett serviceutbud på landsbygden. Ä ven 
i övrigt är kommunernas engagemang viktigt och att det finns en 
helhetssyn på landsbygdsfrågorna som spänner över kommunens olika 
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förvaltningar. Det är alltid en risk i alla myndigheter med ett brett 
åtagande att stuprörstänket får råda. 

Hos flera butiker i länet finns ett lokalt engagemang från befolkningen 
på olika sätt. Det kan bestå i att man via en ekonomisk förening driver 
verksamheten, äger butiksfastigheten eller gör båda delar. Det finns 
också exempel på lösare engagemang som tar sig uttryck på olika sätt. 
Samverkan mellan butik, lokala föreningar och företag är en viktig del 
när det gäller att skapa förutsäth1ingar för utvecklad service och 
hållbar tillväxt på landsbygden. De exempel som finns i länet visar att 
det är möjligt om man sluter sig samman att driva en egen butik. 
Risken är emellertid att verksamheten står och faller med engage
manget hos enskilda eldsjälar. Det är därför viktigt att arbeta med att 
stimulera och understödja lokala initiativ för att få en långsiktighet i 
verksamheten. 

Tillgång till grundläggande betaltjänster är viktigt inte bara för de 
boende utan inte minst för företagande och besökande. Kortbetalningar 
och betalningar med andra tekniska lösningar blir allt vanligare men 
fortfarande är kontanterna nö~vändiga i vissa sammanhang. Enligt 
bedömare kommer kontanterna att stå för en stor del av betalningarna 
under överskådlig tid. 

I och med att bankerna till stor del har dragit sig tillbaka från 
landsbygden har dagligvarubutiker med flera fått ta ett allt större 
ansvar för kontantförsö1jningen. Det är både positiva och negativa 
aspekter med detta. En positiv aspekt är att vid ett lagom utflöde av 
kontanter behöver butikerna inte bekymra sig över transport av 
dagskassor, vilket också har blivit ett problem genom bankernas 
minskade service. Är emellertid efterfrågan på kontanter från kunder 
större än inflödet måste butiken begränsa sin service i det avseendet, 
alternativt skaffa kontanter från annat håll. Flera butiker i länet har 
vidtagit åtgärder för att klara den ökande efterfrågan på kontanter. 

Fortgår bankernas neddragningar på landsbygden är snart 
dagligvarubutiken den sista utposten för tillhandahållande av 
kontanter. Det är angeläget att en systematisk genomgång av 
kommunerna görs för att klargöra vilka åtgärder som kan krävas från 
samhällets sida för att tillfredsställa ett framtida behove av 
kontanthantering. 

11 (17) 11 
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Avgränsning 

Program 
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Ärendentumner 

341-2411-13 

Föreliggande serviceprogram omfattar i första hand grundläggande 
kommersiell service som dagligvaruhandel, drivmedelshandel och 
betal~änster. Annan kommersiell och offentlig service omfattas i de fall 
det handlar om samverkan och eller samlokalisering med ovan nämnd 
service. Ä ven åtgärder i till exempel infrastruktur med koppling till 
upprätthållande av grundläggande kommersiell service kan 
ifrågakomma. 

Som tidigare har nämnts har servicestrukturen nu den glesheten i länet 
att alla butiker och drivmedelsanläggningar som är ensamma på sin ort 
får anses prioriterade och därmed kan komma i åtnjutande av stöd 
enligt förordningen om stöd till kommersiell service, SFS 2000:284. 
Tillämpade stödnivåer anpassas efter tillgängliga medel, butikernas 
ekonomiska situation och investeringens syfte. Butiker med en omsätt
ning överstigande cirka 20 Mkr när det gäller dagligvaror beviljas stöd 
endast om det finns särskilda skäl. Dessa butiker bedöms ha en ekono
mi att själva kunna klara nödvändiga investeringar. Det kan dock 

·finnas omständigheter som gör att stöd ändå kan övervägas. 

Hållbar utveckling 
Det regionala serviceprogrammet ska bidra till hållbar tillväxt på 
landsbygden. Beröringspunkterna med de olika hållbarhetsdimen
sionerna är flera och påtagliga. 

Ett väl täckande nät av serviceställen innebär att resebehovet minskar 
och därmed sammanhängande påfrestningar på miljön. Modern 
utrustning som kylar och frysar har oftast lägre miljöpåverkan än 
äldre, inte minst när det gäller energiförbrukning. Det innebär stora 
problem att kollektivtrafikförsörja en glest befolkad landsbygd varför 
beroendet av en eller flera bilar för resor och transporter är stort. 
Tillhandahållande av förnybara bränslen vid drivmedelsanläggningar 
på landsbygden underlättar ägandet av fordon som drivs med denna 
typ av bränslen. 

Sociala aspekter på boende och företagande på landsbygden 
uppmärksammas allt mer. Det så kallade livspuzzlet måste fungera för 
både kvinnor och män. En del i detta är att man måste sträva efter att 
service så långt möjligt tillhandahålls på sådant sätt att den passar och 
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tillfredsställer både kvinnor och män i olika livssih1ationer. Service till 
en ökande andel nya svenskar med annan matkultur boende på lands
bygden är också en utmaning · 

Serviceföretag på landsbygden drivs ofta som familjeföretag med båda 
vuxna arbetande i företaget. I de flesta fallen står mannen som ansvarig 
och företagsledare. Trots att ansträngningar görs för att öka kvi1mors 
företagande är det mera sällan som enbart kvinnor driver butiker pa 
landsbygden. 

Genomförande 
Koppling till andra program 

Samtidigt som serviceprogrammet arbetas fram pågår Länsstyrelsens 
arbete med handlingsplan för det nya Landsbygdspro grammet. 
Servicefrågorna utgör en integrerad del i landsbygdsutvecklingen som 
helhet och kommer att föras in till det pågående arbetet med hand
lingsplanen. Ett gemensamt partnerskap för de både1 programmen 
borgar för att dubbelarbete undviks och att samordningsmöjligheter 
kan tas till vara. 

Regionförbundet södra Småland har beslutat att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi, RUS, och arbete pågår för fullt med detta. 
Länsstyrelsen bidrar aktivt till arbetet och har en särskilt utsedd 
kontaktperson som samordnar det interna arbetet inom myndigheten. 

En utgångspunkt i arbetet har varit att uh1yttja redan pågående 
processer och nätverk Ett omfattande arbete har gjorts för att inventera 
all verksamhet med koppling till RUS-arbetet. Det är process.: och 
nätverksledares roll att svara för att respektive program och strategier 
kopplas till RUS-arbetet. Information om RUS-arbetet har h~Jlits såväl 
vid partnerskapsmöte som vid möte med arbetsgruppen för 
servicepro grammet. 

Partnerskapet 

Landsbygdsprogrammet och serviceprogrammet kommer i va1je fall 
inledningsvis att ha gemensamt parh1erskap. Eftersom servicefrågorna 
är så nära sammankopplade med landsbygdsfrågorna i övrigt är det i 
mångt och mycket samma personer som är engagerade. Det har ansetts 
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onödigt att belasta dessa personer dubbelt. Partnerskapet har i första 
hand funktionen som informations- och diskussionsforum med 
möjligheter för deltagarna att komma med inspel till omprioriteringar i 
programmet och till nya insatser. Det kan övervägas om det i samband 
med vissa aktiviteter är befogat att tätare samla en trängre krets för ett 
mer praktiskt deltagande i genomförandet. 

Kommunalt deltagande och engagemang 

Ett successivt ökat kommunalt engagemang har noterats under loppet 
av den föregående progrmnperioden. Det handlar mycket om ett ökat 
intresse för konkreta smnordningslösningar både från kommunernas 
och från butikernas sida. 

Kommunernas deltagande i genomförandet av programmet säkerställs 
till viss del genom ett kommunalt ansvar och deltagande i prioriterade 
områden och insatser. Efter önskemål från kommunala representanter i 
partnerskapet sänds programmet på formell remiss till kommunerna så 
att det kan behandlas politiskt. 

Prioriterade områden 
Programmets syfte är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell 
och offentlig service för boende, besökare och näringsidkare på 
landsbygden som bidrar till en hållbar tillväxt. 

Programmets övergripande mål är att nuvarande servicestruktur minst 
bibehålles och helst förstärks .. 

Utifrån bakgrundsbeskrivning och analys har nedanstående fyra 
prioriterade områden med vidhängande insatser lyfts fram. Samtliga 
insatser bedöms bidra till uppfyllande av programmets syfte och mål. 

1. Effektiva attraktiva dagligvarubutiker och 
drivmedelsanläggningar 

lv:Iål: Ökad omsättning och förbättrat resultat. 

Insatser: 
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Lst!RFSS!kontntunema finansierar helt eller delvis konsultinsatser 
avseende åtgäi'der för ökad effektivitet och attraktivitet. 

Mål: Minst två generella insatser har erbjudits under programperioden. 

Effektmål: Minskade kostnader och ökade intäkter. 

Goda exempel när det gäller attraktivitetsåtgärder sprids. 

Mål: Länsstyrelsen har tagit fram en exempelsamling på aktiviteter 
som uppdateras årligen och distribueras till butikerna. 

Effektmål: Butikerna har information om framgångsrika aktiviteter och 
butikens roll som mötesplats har stärkts. 

Länsstyrelsen medverkar till att hitta ändamålsenliga 
distributionslösningar vid särskilda behov. 

Mål: Samtliga butiker har utifrån sina förutsättningar tillgång till 
önskat sortiment till rimliga kostnader. 

Effektmål: Butikerna kan erbjuda ett sortiment som efterfrågas av 
kunderna och därmed stärker butikerna. 

Länsstyrelsen beviljar investeringsbidrag utif1'ån tillgängliga medel. 

Mål: Samtliga stödberättigade butiker och drivmedelsanläggningar har 
kunnat genomföra nödvändiga investeringar för drift och utveckling 
av verksamheten. 

Effektmål: Butikerna har modern utrustning och ändamålsenliga 
lokaler. 

2. Lokalt engagemang och samverkan 

Mål: Butikerna har samverkan med lokala utvecklingsgrupper och 
lokalt näringsliv. 

Insatser: 

Dialog upprättas med lokala utvecklingsgrupper om förutsättningar 
för samverkan med butiker. 
" 
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Mål: På samtliga orter med dagligvarubutik eller drivmedels
anläggning har kommunen tagit initiativ till diskussion med lokal 
utvecldingsgrupp. 

Effektmål: Förbättrade ekonomiska förutsättningar för service och för 
ortens sociala utveckling och ekonomisk tillväxt. 

Dialogupprättas med lokala företag om förutsättningar för 
santverkan med butiker. 

Mål: På samtliga orter med dagligvarubutik eller drivmedelsanlägg
ning har kommunen tagit initiativ till diskussion kring förutsäth'lingar 
för samverkan mellan butik och lokalt näringsliv. 

Effektmål: Förbättrade ekonomiska förutsättningar för service och 
lokalt näringsliv och därmed ekonomisk tillväxt. 

3. Kommunernas ansvar och medverkan 

Mål: Kommunal samverkan med butikerna är allmänt etablerad. 

Insatser: 

Kommuninformation tillhandahålls i samverkanmed butiker-na 

Mål: Samtliga butiker erbjuder åtminstone turistinformation enligt 
framtagna riktlinjer enligt i projektet Lanthandeln som ökat turistmål 
framtagna riktlinjer 

EffektmåL Butikernas roll som servicepunkt och mötesplats stärks 

Kommunen ser över tillsyn, avgifter och bidrag utifrån ett 
landsbygdsperspektiv 

Mål: Tillsyn och avgifter ligger på en rimlig nivå utifrån landsbygds
butikernas förutsättningar. 

Effektmål: Förutsättningarna för butikernas verksamhet förbättras. 

Kommunerna ser över hemBändningsbidraget 1'egelbundet 
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Mål: Hemsändningsbidraget tillsammans med kundavgifter täcker 
butikens kostnad för hemsändningsverksamheten. 

Effektmål: Ökade intäkter för butiken och förbättrad hemsändnings
service. 

4. Tillgänglighet till betaltj änster 

Mål: Konsumenter och företag har tillgång till kontantservice och 
möjlighet till insättning av dagskassor inom rimligt avstånd och till 
rimlig kostnad. 

Insatser: 

Länssty1'elsen ntedverkar till att kontantservice etableras eller 
upprätthålls där behov finns . 

Mål: Alla kommuner har varit föremål för genomgång av tillgänglighet 
till kontantservice och förutsättningar för butiker och andra närings
idkare att ta på sig ett ökat ansvar när det gäller betaltjänster har 
utretts. 

Mål: Betalservice har etablerats där brister i servicen har registrerats. 

Effektmål: Förutsättningarna för boende, turism och företagande 
förbättras och därmed ekonomisk tillväxt. 

Handlingsplan för 2014 
Kompletteras senare 

Plan för uppföljning/ utvärdering 
Kompletteras senare 
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Ärende nr 14 

Motioner och medborgarförslag 
äldre än sex månader 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

\~ ~kommun ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 86 Dnr 2014/112 101 

Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

Motioner och medborgarförslag som är äldre än sex månader redovisas för 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ta emot informationen. 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

Motion 

Motion om att starta samordningsförbund 

Motion om att inrätta John Nilsson museum 

Medborgarförslag om samåkningsprojekt gällande ungdomar 

Medborgarförslag om rovdjur- varg och björn 

~ 't;L-6 IV 

Motionär/förslagsställare Datum remiss kf Ansv tjänsteman/nämnd 

Britt-Louise Berndtsson 

Björn Elmqvlst 

Ann-Christin Johansson 

Anna Johansson 

Göran Mård 

Björn Hvornum 

Björn Hörberg 

2012-11-29 Socialnämnden 

2013-08-29 Kultur- och fritidsnämnden 

2013-04-25 Jörgen Larsson 

2013-08-29 Jörgen Larsson 
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Ärende nr 15 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 85 Dnr 2014/104 748 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådets protokoll för sammanträde den 19 februari 2014 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetsrådet, 2014-02-1 O 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
informationen. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Måndagen den 10 februari 2014, ld. 13.30 

Närvarande Mikael J eanson, ordförande 

Utses att 
justera 

Justeringens 

plats och tid 

Ordförande 

Justerande 

sekreterare 

Gunde Gustavsson, Hörselskadades förening 
Eva Hagelberg, kultur- och fritidsnämnden 
Lars Nilsson, barn- och utbildningsnämnden 
Britt-Louise Berndtsson, stiftelsen Kommunhus 
Wivi-Anne Månsson, NHR 
Berndt Söderlund, FUB 
Håkan Gustafsson, Tingsrydshestäder 

Övr deltagande Jörgen Wijk, Pia Steinbach- Mastenstrand, Marina Mmiinsson, 
Helen Heinwall, Diana Lundgren och Marina KrondahL 

Kor Torggatan 12, den 24 februari kl 12.30 

Mikael Jeanson 
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TR § l Information om ny hemsida Tingsryds kommun 

InformationschefFia Steinbach-Mastenstrand informerar om den nya hemsida 
som Tingsryds kommun lanserar i mars månad. 
Hon tar upp olika aspekter ur tillgänglighetssynpunkt som möjligheten att läsa 
lättläst, "puffar" som visar särskilt viktig information och en förbättrad 
sökfunktion. Pia tar med sig synpunkter och åsikter från rådet. 

TR § 2 Föregående protolwllläses upp 

Ordförande Mikael Jeansson läser föregående sammanträdes protokoll. 

TR 3 Information från TR:s förenings- och nämndsrepresentanter 

Mikael Jeansson, kommunstyrelsen uppger att reglementet för 
Tillgänglighetsrådet går upp för revidering i kommunfullmäktige i februari 
månad. Orsaken är rådets byte av namn. 
Kommunstyrelsen gör den 17 februari besök vid bygget av aula, konselilokal 
och studios för AMB och vid det tillfåll et kommer rådets medlemmar att bevaka 
tillgänglighetsperspekti vet. 

Håkan Gustafsson, Tingsrydsbostäder, berättar att han medjämna mellanrum 
kommer att lyfta frågor kring tillgänglighet i de projekt som han har ansvar för. 
Han informerar om en provisorisk entre vid folktandvården som kommer att 

., fungera till och med bötjan av juni. Hap konsta~erar också att den ombyggnatiop 
som gjmis vid Kulturverkstan lett till förbättrad tillgänglighet. 

Britt-Louise Berndtsson, stiftelsen Kommunhus och Tingsrydsbostäder, 
informerar om att det finns planer på att göra en bodag/bomässa för Tingsryds 
kommun. 

Eva Hagelberg, kultur- och fritidsnämnden, uppger att en hjälistartare har 
satts upp i biblioteket i Tingsryd. 

Lars Nilsson, barn och utbildningsnämnden/valnämnden ber om synpunkter 
till valnänmden vad gäller tillgänglighet till vallokaler och valbås. Rådets 
medlemmar hör av sig till sekreterare Jörgen Wijk om detta. 

Berndt Söderlund, FUB , lyfter frågan om snöröjning. Han anser att den bör 
fungera bättre från bland annat Järnvägsgatan upp till apoteket. Det fim1s ett 
behov av att det görs hål i snövallar så att man kan gå över vägen. 

TR 4 Övriga frågo1· 

Jörgen Wijk går igenom de lokaler som har hörslinga i kommunen, både 
föreningsägda och kommunala lokaler. Listan sänds ut till rådets medlemmar 
som bilaga till protokoll. Tidigare sekreterare Kenth Andersson kommer att 
uppdatera listan när han får in mer information från föreningarna. Det framförs 

:Y~~ 3L3 rnv 
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en synpunkt att skyltningen av återvändsgata vid Järnvägsgatan bör flyttas till 
damfriseringen vid korsningen Värendsgatan/Järnvägsgatan. 

TR 5 studiebesök vid Aktivitetshuset 

Rådet besöker Aktivitetshuset som omfattar Träffpunkten och Aktivitetsstyrkan. 
I huset pågår aktiviteter, sysselsättning, arbete och social samvaro för personer 
med psykiatrisk diagnos. Marina Krondahl arbetar vid Träffpunkten och Helen 
Heinwall, Diana Lundgren och Marina Martinsson (tillfälligt) arbetar vid 
Aktivitetsstyrkan. 

Verksamheten vid Träffpunkten syftar till att de 16 inskrivna personerna ska ha 
social samvaro och viss sysselsättning. De inshivna är mellan 45-70 år. 

Vid Aktivitetsstyrkan är 40 personer inslaivna, varav 16 personer är ute på 
praktik vid olika företag och arbetsplatser. Verksamheten syftar till att kattlägga 
de inskrivnas arbetsförmåga och sedan kunna lotsa dessa personer ut till nämnd 
praktik, som genomförs tillsanunans med Arbetsförmedlingen. De arbeten som 
utförs är bland annat legoarbeten för Hammarplast och Holtab, tvätt av bilar, 
städning av idrottslokaler och tillagning samt leverans av smörgåsar till företag. 
Aktivitetsstyrkan ska fungera som en vanlig arbetsplats på så sätt att var och en 
förväntas sköta tider, ansvar och närvaro. 

Personalen uppger att de söker efter nya lokaler eftersom de nuvarande är för 
små och inte alls anpassade efter verksamheten. Om lokalerna är de rätta skulle 
de kunna förverkliga planer på till exempel hunddagis eller utökad 
cafeverksamhet. 
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Ärende nr 16 

Taxa inom tobakslagens område 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§90 Dnr 2014/113 406 

Taxa inom tobakslagens område 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ny taxa inom tobakslagens område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 16, 2013-02-11 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa timtaxa för tillsyn enligt tobakslagen till 800 kr, 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år för nästkommande år fastställer ny 
timtaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI), 

' 

att reviderad taxa inom tobakslagens område, bilaga SBN 16.2013, ska gälla 
från 2014-05-01. 

24 
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Bilaga Ks Au § 90 2014-03-03 

r:irl Tingsryds 
~kommun 
Sanihällsbyggnadsnäninden 

§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 

2013-02-11 

SANUIÄLLSBYGGNADSN~EN 

Dm: 2013 0035 .406 

Taxa inom tobal<Slagens område 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2013-01-28, § 26. 

ÄRENDE 

Nu gällande taxa förtillsyn inom tobakslagens område antogs av 
kommunfullmäktige 2010-02-25 . Timtaxan är 670 kr. 

Timtaxan inom livsmedelstillsynen är 800 kr. Samhällsbyggnadsnämnden 

l 
l l 
l l 

beslutade 2013-01-15, § 5, att föreslårevidering av gällande miljötaxa (antagen l 
. Jm axan ores a äriJ:öjamsrltiTl'Jt-1 R-180'lfrlrr------+-. -+

1 

l 

•·. {/h_ I

I usterande 

c/5 

Samhällsbyggnadsutskottet menade i yttrande 2012-09-03 att det torde anses 1 

lämpligt att timtaxan är på samma nivå inom miljö- och livsmedelsområdenas 
myndighetsutövning. Hit hör också tillsyn inom tobakslagens område. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i livsmedelstaxa och miljötaxa möjligheten att 
förvarje kalenderår (avgiftsår) besluta höja de fasta avgifterna och 
tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex). Det rar anses rimligt att de1ma 
möjlighet även finns i taxa för tobakstillsyn. 

Förslag till justering: 
Om tillsyn inom tobakslagen område sker samtidigt med annan tillsyn, utgår 
halv timavgift. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag att timtaxan höjs till800 kr 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år för nästkommande år fastställer .tl.Y 
1\jaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI) 

l Utdragsbestyrkande .. .. 

l 

l 
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~'fingsryds 
\!;JkommliD 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 

2013-02-11 

Justerande 

§ 16 forts 

att revidera förslaget enligt ovan föreslagen justering 

att reviderad taxa inom tobakslagens onu·åde, bilaga SBU 26.2013, ska gälla 
från ochmed2013-07-01 

att översända reviderad taxa inom tobakslagens område till 
kommunfullmäktige för antagande 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnänmden beslutar 

att godkätma fårslag att timtaxan höj s till 800 kr 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år får nästkommande år fastställer ny 
timtaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI) 

att reviderad taxa inom tobakslagens område, bilaga SBN 16.2013, ska gälla 
från och med 2013-07-01 

att översända reviderad taxa inom tobakslagens omräde tilt 
kommunfullmäktige för antagande 

Exp 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

t J. 
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Tingsryd s 
kommun 

Samhällsby.ggnacMörvaltnhigeil 

Taxa inom tobakslagem~ (1993:581) område 

Fastställd av kqnununfulhnäktige 2013-xx-xx 

Inledande bestämmelser 

BiL SBN 16.2013 

l§ Avgift enligt deliDa taxa erlägges för samhällsbyggnadsnämndems verksamhet i 
Tingsryds konunm1 enligt to bakslagen. 

Avgiftsskyld{g 

2 § Avgiftssky l dig är den som bedliver anmälningspliktig näringsverksamhet mecf to
baksvaror. 

Av giftet 

e Handläggning av ahlnälan av försäljning av tobak 800lcr 

e Handläggning av aiunälan av forsäljmng av tobak, 
inldusive ett tillsynsbesök · 1600 kr 

o Övi'ig tillsyn över näringsidkare som säljer tol?aksvaror 800 kt/tirn 

Timavgift tas utför våtje halvtittune nedlagd handläggningstid. Avgift föT restiduttas 
ej. 

Betalning 

4 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till samhällsbyggnadsnä11U1den mot räkning. 

Nedsättning qv qvgift 

5 § Om det filll1s särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden ~med hi:in·syn till yelk
samhetens onifattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter- sätta ned eller efter-
skänka avgiften. · 

6 § Om tillsyn inomtobakslagens område sker Samtidigt n1,ed annan tillsyn, debiter~;ts 
hal v tima v gift. · 

/LA y/-

1(2) 

t ' .. 
Tmgsfyds l<l,)mmun besöksadress 
Box 88 Torggatan 1 O 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon fax 
0477'441 oo (vx). 0477 441 77 

e-p ost/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tlngsryd.se 
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Tingsryds lwnurmn 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Indexuppiäkning 

Samhällsbyggnadsnämnden får för vtnje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
depna taxa antagna fasta ~vgifte~na och timavgifter11a me~ e:n procentsats som mot
svarar de tolv senaste månademas forändring i konswnefltprishtdex: (totalindex) 
Tälmat fi·m11.till den l oktober året före avgiftsåret Basmånad :för fndexupprmcning 
är oktober månad föregående år. 

Denna taxa gäller ftån och med 2013-07-01. 

2(2) 

~S!5 1/lr #~ 
Ti.flf!sryds I<Ommun besöksadress 
aox 88 , Tor9g?.tan 10 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

{7G "l 03 1'V 

telefon fax 
0477 t!41 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
.teknisl<a@tingsrvd.se 
'Ww'yll.tin~sryd,se 

l~ 
~ l 

i l 
j l 

l 

l 
l l 
l 
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Ärende nr 17 

Taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel 
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1\_, ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

\
1 
.-f ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 91 Dnr 2014/114 406 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 17, 2013-02-11 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa timtaxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel till 
800 kr, 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år for nästkommande år fastställer ny 
timtaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI), 

att reviderad taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, 
bilaga SBN 17.2013, ska gälla från 2014-05-01 
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Bilaga Ks Au § 91 2014-03-03 

~'fmgsey.ds 
~ kommiD.liDl 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 17 

SAl~TRÄDESPROTOKOLL 

2013-02-11 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dm: 2013 Ob% 406/3 

Taxa för-tillsyn ·över·.hamlel med vissa receptfria läl~emo8del 

13ES:LUTSUNDERLAG 
Sainhäilsbyggnadsutskottets protokoil 2013-01-28., § 27. 

ÄRENDE 

13 (26) . 

Nu gällande taxa för ti11sYJl (iver handel med vissa receptfl:ia liikeined.el antogs 
av kommunfullmäktige 20W-09~30. Timt!lxan är 670·kr. -

Timhp;;a:n inomlivsmedelstillsynen-är 80.0 kr. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2013-0 1-15) § 5~ att för.eslå reyiderlng av g~lla:nde nn1j ö taxa (antagen 
2010-05-27, i ktaft 2010-07-01). Timt~xan föreslås här höjas till 800 kr. 

Samhällsbyggnadsutskottet menade i yttrande 2012-09-03 att det torde· anses · 
lämpligt att timtaxan är på sart:li11a nivå inom milj ö- o~h Hvsmedelsområdenas 
myndigh~tsu~övning. }Ht hör också tillsyn Över handel med vissa receptfria 
läkeinedeL ' 

Samh~llsbyggnadsnämnden har i livsmedelstaxa ochmiljötaxa .möjligheten att 
fö~· vmje kalenderår (avgifts år) b~sluta höj a ·de fasta-avgiftema o oh 

· timavgiftern.a med en· procentsats som motsvartir de toiv seni;tste m.årtade111as 
förändTi_ng i konsume:dtp:r:i~index (totalinde:x).. DeHå:t. anseaim.ligt att denna 
·möjlighet även fui:Qs i tax.a.fo:r t:!llsyn över handel med -vissa receptfd.å 
läkemedel.. 

F örslag till j\lsterh'lg: 
Om tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel sker samtidigt nied 
annan tillsyri., utgår halv timavgift. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Sa.mb,ällsbyggnadsnäm;nden beslutat 

att godldilma förslag atttimtaxan höjs till 8.00 ler 

Utdragsbestyrkande 
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~T:ingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 17 forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 

2013-02-11 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år för nästkommande år fastställer ny 
timtaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI) 

att revidera förslaget enligt ovan föreslagen justering 

att reviderad taxa för tillsyn över handel med vissa recept:fi:ia läkemedel, bilaga 
SBU 27.2013, ska gälla från och med 2013-07-01 

att översända reviderad taxa fdr tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel område till kommunfullmälctige för antagande 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna forslag att timtaxan höjs till 800 lcr 

att samhällsbyggnadsnämnden varje år för nästkommande år fastställer ny 
timtaxa beräknad på konsumentprisindex (KPI) 

l 
) 
l 

l 

! 
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----+----------m+-..c"'v~i.+.de=r=ad,f.+,ta"'x,.,.~-+:fom"t.-.Jt'f.:liJ+<Is-y.n--över-handel-m~eeptfria läkemede~l,;-tb&il~:aawga~---+.1_1 _·-1-. SBN 17.2013, ska gälla från och med 2013-07-01 

Justerande 

att översända reviderad taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel till kornmpnfullmäktige för antagande 

Ex p 
Kommlmstyrelsen 

Utdragsbestyrkande · 
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~Tingsryds 
\!:}kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga SBN 17.2013 

Taxa för tillsyn över handeR med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-xx"xx 

Inledande bestämmelser 

1 § A v gift enligt denna t~xa erlägges för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
lagen om handel med vissa receptfi:ia läkemedel. 

Avgifts s kyldig 

2 § Avgiftsskyldig äl' den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. · 

Avgifter 

3 § Kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 800 kr/tinune 

Betalnmg 

4 § A v giften erläggs av den avgiftsskyldige till samhällsbyggnadsnämnden mot räknirl.g. 

Nedsättning av avgift 

5 § Om det finns särsldlda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden i det ensldlda fallet -
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

6 § Om tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel sker samtidigt med annan 
tillsyn, debiteras halv timavgift. 

Indexuppräkning 

Samhällsbyggnadsnämnden får för vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgi:ftema med en procentsats som mot" 
svarar de tolv senaste månademas förändring i konsumentprisindex (to~alindex) 
rälmat :frari1 till den 1 oktober året före avgiftsåret Basmånad för indexupprälming 
är oktober månad föregående år. 

Denna taxa gäller från och med 2013-07-01. 

"?12' ;) d::Z--(/'?._::::;, Il (r- / 't/ 

1 (1) 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax 
. Box 88 Torggatan 1 O 0477 441 00 (vx) 0477 441 77' 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsry·d.se 
www:tingsryd.se · 362 22 Tingsryd Tingsryd 
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Ärende nr 18 

Ej verkställda beslut enligt 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 
{] ~kommun \l) Kommunstyrelsens arbetsutskott 

4 
2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 87 Dnr 2014/102 739 

Ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut enligt 9 §och rapportering enligt 28 f-g§§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

21 

191



~Tingsryds 
\!!:) kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § § lag om stöd och service till vissa 
furlictionshbrrdrade 

Verksamhet Antal 
OF o 

Totalt o 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

/E '1Yt J:; 

Typ av biståndlinsats Notering 
Inga ej verkställda beslut 

1V 

~ 

\\~ 

to 
f-'· 
i-' 
Pl 

()'Q 
Pl 

?'i 
CJl 

P> c 
c.oo 

CP 
-....] 

N 
o 
i-' 
.j> 

l 
o 
w 
l 

o 
w 

~ 
(J 

' ~ 
' \J 
(v 

-.\J 
\...-l 

-.....J) 192



\~ TINGSRYDS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-01-21 

SN § 8 Dnr 2013/157 SN 700 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS 

Föreligger information :fråll Socialstyrelsen om rappmiering av ej 
verkställda beslut enligt 9 § och rappmiering enligt 28 f-g §§ LSS. 

Socialnämnden beslutar 

att notera mottagen information om rapportering till Socialstyrelsen 
enligt 9 §och rapportering enligt 28 f-g§§ LSS. 

Exp: 

l 
Utdragsbestyrkande 

l]- ()l-- 2 p 72 '( 
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Ärende nr 19 

Ej verkställda beslut enligt 
lag om socialtjänstlagen 
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IJI l!J Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL r' . kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 88 Dnr 2014/103 739 

Ej verkställda beslut enligt lag enligt socialtjänstlagen 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap l § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och IFO 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

ftl! 

22 

ll1 
~ 

195



~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se 
Till Kommunfullmäktige, enligt 6h § Sol 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap l § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och 
IFO 

OF 

IFO 

l Totalt l O l 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 
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\ ~ TINGSRYDS KOMMUN 

Socialnämnden 

SN§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-01-21 

2013/158 SN 700 

Rapportering av ej verkställda beslut SoL 

Föreligger information från Socialstyrelsen om rapportering enligt16 
kap.6 f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 
l § SoL. Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorger om personer 
med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 

Socialnämnden beslutar 

att notera mottagen information om rapportering till Socialstyrelsen 
enligt 16 kap. 6 f§ (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL 
avseende ÅO, OF och IFO. 

Exp: 

l Utdrng,OO,iy<lrnnd< 
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Ärende nr 20 

Upphävande av beslut om 
nya avgifter vid 
Vattenpalatset Kaskad 2014 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 62 Dm 2014/9 806 

Upphävande av beslut om nya avgifter vid Vattenpalatset Kaskad 2014 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 (§ 12) att återförvisa ärendet 
gällande nya avgifter vid Vattenpalatset Kaskad. Kultur- och fritidschefen 
Stefan J chansson hade mellan sammanträdena i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksammat att entreprenören Medley hade 
avtalsenlig rätt att höja priser enligt föreslagen nivå. Kommunstyrelsen 
föreslås därför upphäva beslut§ 26, 2014-01-20, om förslag till fullmäktige 
att anta dessa avgifter. 

Kommunstyrelsen informeras om att Medley AB genomförde en prishöjning 
den 2 februari. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige§ 12, 2014-01-30 
Kommunstyrelsen§ 26, 2014-01-20 
Kultur- och fritidsnämnden§ 91, 2014-01-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att upphäva beslut§ 26, 2014-01-20, om förslag till fullmäktige att anta 
avgifter gällande V artenpalatset Kaskad. 
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?& (!jTingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

Dnr 2014/9 806 

Bilaga Ks Au § 62 2014-02-24 

2014-02-24 

Till Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktigesåterförvisning av ärendet gällande nya avgifter vid 
Vattenpalatset Kaskad 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 (§ 12) att återförvisa ärendet gällande nya 
avgifter vid Vattenpalatset Kaskad. Kultur- och fritidschefen Stefan Johansson hade 
mellan sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppmärksammat att 
entreprenören Medley hade avtalsenlig rätt att höja priser enligt föreslagen nivå. Tings
ryds kommun har ingen rätt att fatta beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslås därför upphäva beslut§ 26,2014-01-20, om förslag till full
mäktige att anta dessa avgifter. 

Kommunstyrelsen kan också informeras om att Medley AB genomförde en prishöjning 
den 2 februari. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut§ 26, 2014-01-20, om att fastställa kultur
och fritidsnänmdens förslag till nya avgifter vid Vattenpalatset Kaskad. 

~~~.1'~19 
Jo6~nUvijil/ 

. Ktunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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"' 9 {!jTingsryds tY// · kommun 
Kommunfullmäktige 

A--.. ··1\1 
Justeran e 

}f/!( 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2014-01-30 

Kf§12 Dnr 2014/9 806 

Nya avgifter vid Vattenpalatset Kaskad 2014 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår avgiftsförändringar vid Vattenpalatset 
Kaskad 2014. Sedan 2012-01-01 drivs anläggningen av Medley AB och 
enligt avtal har Tingsryds kommun förbehållit sig rätten att fastställa priser 
för anläggningen. · 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden§ 91, 2013-10-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 21, 2014-01-13 
Kommunstyrelsen§ 26,2014-01-30 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Håkan Olsson (M) yrkar med 
instämmande av kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) om att 
ärendet återförvisas till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återförvisa ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

Exp: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 

2014-02-05 

16 

201



Ärende nr 21 

Återrapportering från kurser och 
konferenser 
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Ärende nr 22 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 

203
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