
Granskning av kallelser och protokoll 

,., ' ) ~ .)·- ·-· Utuecklingsa r hete 
Av intervjuerna framkommer att kommunens nämndsekretarargrupp ska 
intensifiera ett arbete med att ta fram en kommungemensam protokollsmall under 
hösten 2014. I samband med det pågående arbetet med en ny protokollsmall 
kommer även gällande mall för tjänsteshivelse att ses över liksom mallen för 
föredragningslistan. 

Arbetet påbö1jades för ett och ett halvt år sedan i och med en worl<shop om 
kommunens protokoll som nämndsekreterarna själva ordnade. Vid denna 
diskuterade sekreterarna hur protokollskrivningen i kommunen kan utvecldas, men 
även hur nämndsekreterarna kan utveckla sitt samarbete och möjligheten att täcka 
upp för varandra som se1<reterare. 

I dagsläget sker hanteringen av kallelser och protokoll utanför 
ärendehanteringssystemet Winess. Kommunen kommer under hösten 2014 påbö1ja 
upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem och tanken är att systemstöd för 
upprättande av kallelser och protokoll ska införas. 

Revisioneli bedömning 

Vi bedömer att protokollen inte är tillräcldigt informativa och lättförståeliga för en 
utomstående läsare. Vi grundar vår bedömning på att det saknas en enhetlig, 
kommunövergripande protokollsmall med fasta underrubriker. Många 
protokollsparagrafer saknar tydliga underrubriker vilket försvårar för läsaren. 
Dessutom bedömer vi att det saknas tillräcldiga bakgrundsbeskrivningar och 
sammanfattningar av ärenden för att ge läsaren en tillräcklig kontext. 

Vi noterar att nämndsekreterargruppen har påbörjat ett arbete med att utveclda 
protokollen och att en gemensam protokollsmall ska fastställas. Vi ser positivit på 
detta arbete då det kommer att öka tillgängligheten ur ett medborgarperspektiv. Vi 
vill i sammanhanget rekommendera att en tillämpningsanvisning till den nya 
protokollsmallen upprättas som beskriver vad som ska skrivas under respektive 
underrubrik 

3 ·3 .1 . 

Ä1 · l~allels en u({or1nad så all 
HcinnlClsledalnÖtcrna ha1' e U 
besluis underlag av tillfredss tällande 
lc.valile l ino1n 1'i71tlig ticlfdr sannnanträdet? 

Framlagnndc CIV beslutsunclel'lng 
Den koncernövergripande dokumenterade rutinen för post- och ärendehantering 
innehåller även rutiner för framtagande av beslutsunderlag. I dessa anges att brev 
och skrivelser ska ha ett enkelt och tydligt språk och att gällande mallar ska 
användas. Rutinen anger vilka typsnitt och storlekar som ska användas. Vidare 
framgår att det i ärendeberedningen ingår att handläggande tjänsteman på 
förvaltningen tar fram ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Rutinerna har en 
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Granskning av kallelser och protokoll 

l 
"checldista" som anger ett antal hållpunkter om vad ett tjänsteutlåtande bör 
omfatta. 

Vmje tjänsteskrivelse ska bl. a. 

• ha en rubrik som täcker ärendet 

• ha en ärendebeskrivning som omfattar t.ex. framtagna fakta, 
kostnadsberäkningar, förväntade effekter m.m. som politikerna har att ta 
ställning til1 

• innehålla en sammanfattning vid en längre utredning 

• formuleras på ett sätt så att text kan lyftas direkt in i protokollet 

• innehålla ett förslag till beslut. 

Genomgången av nämndernas kallelser med bilagda handlingar visar att det i regel 
alltid förekommer ett tjänsteutlåtande/tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Det 
kan dock konstateras att det varierar mycket mellan tjänsteskrivelserna, inom 
samtliga nämnder, i vilken utsträckning som handläggarnas ärendebeskrivning 
omfattar kostnadsberäkningar och förväntade effekter. Sammanfattningarnas och 
bakgrundsbeskrivningarnas längd varierar också mycket. 

De inten~uade uppger att det nästan aldrig förekommer synpunkter från de 
förtroendevalda på beslutsunderlagen. Framförs synpunkter rör det sig oftast om 
layout och inte om själva innehållet. Det framgår såväl av protokollen som av de 
intervjuade att det sällan förekommer återremisser. 

Enligt de inten~uade behöver det utvecldas en rutin för att bättre synkronisera 
beslutsunderlagen när fl era nämnder är involverade i beredningen av ett ärende. 
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen har en ambition att 
kvalitetssäkra beslutsunderlag, men det är inte alltid som det finns tillräddig tid till 
detta. 

Kallelseutskid:. 
Det skiljer mellan nämnderna hur många dagar innan sammanträdet som 
ledamöter och ersättare får kallelsen med bilagda handlingar. I samtliga nämnder 
har en del förtroendevalda valt att få kallelsen och handlingarna digitalt. 
Kommunstyrelsen får kallelsen tio veckodagar innan sammanträdet, 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden sex veckodagar innan, 
socialnämnelen fem dagar innan och barn- och utbildningsnämnden fyra dagar. Av 
inten~uerna framkommer att det hos samtliga nämnder sällan förekommer extra 
ärenden och handlingar på bordet, även om det händer någon gång ibland. Av 
intervjuerna framkommer att barn - och utbildningsnämnden tidigare har haft 
bekymmer med detta men att det nu har förbättrats avsevärt. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott får kallelsen med bilagda handlingar fyra dagar 
innan sammanträdet. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott får kallelsen med 
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bilagda handlingar sex dagar innan sammanträdet. Även på utskotten är det sällan 
att det förekommer extra ärenden och handlingar på bordet. 

Bedönu1ing 

Vi bedömer att kallelserna huvudsakligen är utformade så att nämndsledamöterna 
har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet. Vi grundar vår bedömning på 
att det som regel förekommer ett beslutsunderlag med förslag till beslut i de bilagda 
ärenden och att extra ärenden och handlingar på bordet förekommer i relativt liten 
omfattning. Vi bedömer dock att det är för stor varia tion vad gäller 
sammanfattningar och bakgrundsbeskrivningar samt kostnadsberäkningar och 
förväntade effekter. Detta trots att det finns ändamålsenliga rutiner i den 
dokumenterade rutiner för post- och ärendehantering. 

Vi bedömer vidare att nämnelsledamöterna huvudsakligen får kallelsen med bilagda 
handlingar i rimlig tid före sammanträdet. Enligt vår bedömning bör även barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter få kallelsen minst fem dagar innan sammanträdet 
för att hinna sätta sig in i ärendena. 

Finns äncla1ner.lsenliga ochfas l s ttillcla 
rutinerfår be1•eclningsarbe te i rcspel~ tive 
n(hnnd? 
Rutin[d1· post- orh ärendehantering 

Som ovan nämnts har kommunens centrala chefsgrupp år 2008 antagit en sl<riftlig, 
koncernövergripande rutin för post- och ärendehantering. Av dokumentet framgår 
att rutinen ska ligga till grund för det nämndadministrativa arbetet och registrators 
arbete. Vidare framgår att det är vatje nämnds och styrelses ansvar att se till att 
instruktionerna följs och att syftet med rutinerna är att alla ska handlägga och 
dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och professionellt sätt. 

I dokumentet finns detaljerad information om hantering av allmänna handlingar 
och ~ärskild information om den sekretess som l<an förekomma inom respektive 
nämnd i kommunen. Därefter följer rutiner för posthantering, diarieföring och 
registrering, rutiner för utformande av beslutsunderlag, upprättande av kallelser 
och protokoll samt viss information om gallring och arkivering. Rutinerna för post
och ärendehantering anger också hålltider för ärenden till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Av inten~uerna framkommer att för kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden har respektive förvaltning fastställt ett schema med 
stopptider när handlingar senast ska vara inlämnade till nämndsekreteraren inför 
kallelseu !:skicket. 

Utöver ovanstående har socialnämnden upprättat en skriftlig arbetsordning för 
nämndens beredningsarbete. Även samhällsbyggnadsnämnden har en skriftlig rutin 
för beredningsarbetet inklusive hanteringen av delegationsbesluten. 
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Granskning av kallelser och protokoll 

3.tJ.2. De/'edningsmöte infijl' swnmmlll'äde 
Samtliga granskade nämnder har ett beredningstillfälle innan 
nämndssammanträdet Hos kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden sker 
det innan utskottssammanträdet. Syftet för samtliga nämnders beredningsmöten är 
att gå igenom och slutligen bestämma dagordningen. Av intervjuerna framkommer 
att det hos samtliga nämnder är ordföranden som bestämmer vilka ärenden som 
ska gå upp. Det skiljer sig mellan nämnderna vilka personer som deltar, men för 
samtliga nämnder deltar nämndsekreterare, ordförande och förvaltningschefen. 
Hos barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden deltar även vice 
ordförande. För samtliga nämnder gäller att ärendena vid beredningstillfället inte 
alltid är fårdigberedda och stoppdatum för inlämnande av beslutsunderlag ligger 
efter beredningstillfället Av intervjuerna framkommer att tjänstemännen oftast 
lämnar in handlingar i tid, men det krävs att nämndseheterarna påminner 
kontinuerligt och ibland får de "jaga" in handlingar. 

Revisioneli bedömning 

Vi bedömer att granskade nämnder har ändamålsenliga och fastställda rutiner för 
beredningsarbetet i respektive nämnd. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
ändamålsenliga rutiner för beredningsarbetet inom ramen för den 
koncernövergripande dokumenterade rutinen för post- och ärendehantering. Enligt 
vår bedömning är det positivt att socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
även har kompletterat med nämndspecifika rutiner, då detta bidrar till att 
ytterligare kvalitetssäkra beredningsarbetet. 

Fi1n1s J'lltinerfoJ' att tillgängliggöra 
k.allelse1· o eTt p1·otol<.ollfor allntänheteH, 
exentpelvis via l\.onununens hernsida?· 

Av rutinen för post- och ärendehantering framgår att kommunstyrelsen år 2006 har 
beslutat att kommunens nämnder ska publicera sina protokoll på kommunens 
hemsida. Rutinen anger dock att dåvarande miljö- och byggnämndens protokoll och 
socialnämndens individärendeprotokoll ska vara unelantagna publicering, på grund 
av att dessa protokoll innehåller så många personuppgifter och sekretessbelagda 
uppgifter att det bedöms som omöjligt att rensa ut vad som är offentligt. Vidare 
anger rutinen att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även ska lägga ut 
kallelserna på intranätet. 

På kommunens hemsida går det att ta del av protokoll för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet Vidare går 
det att ta del av kallelser för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden. 

Dokumenten är utlagda som pdf-filer. Innehållsförteckningar finns, men det 
förekommer inga bokmärken med klickbara länkar till paragraferna. 
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Granskning av kallelser och protokoll 

Revisioneli bedönming 

Vi konstaterar att det finns rutiner hos vissa nämnder att tillgängligöra kallelser och 
protokoll via kommunens hemsida. Enligt vår bedömning är det en brist utifrån ett 
tillgänglighets- och medborgarperspektiv att det inte går att ta del av 
samhällsbyggnadsnämndens protokoll på hemsidan. Vi anser att 
samhällsbyggnadsnämnden snarast bör undersöka möjligheten att publicera sina 
protokoll på nätet. 

Vidare bedömer vi att samtliga nämnder bör eftersträva att publicera kallelser med 
bilagda handlingar för att ytterligare öka tillgängligheten ur ett 
medborgarperspektiv. Avslutningsvis bedömer vi att nämnderna bör undersöka 
möjligheten att lägga in bokmärken med klickbara länkar så att den som läser 
protokollet på nätet enklare kan navigera fram till en enskild paragraf. 
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4· Sammanfattande revisionell 
bedömning 

Sammanfattningsvis bedömer vi att styrelsens och nämndernas kallelser och 
protokoll inte är tillräckligt ändamålsenligt utformade. Vi noterar dock med 
tillfredsställelse att ett utvecklingsarbete avseende kallelser och protokoll har 
påbö1jats i kommunen. 

Nedan lämnar vi våra huvudsaldiga bedömningar och synpunkter: 

• Vi bedömer att granskade nämnders protokoll huvudsakligen lever upp till 
de formella kraven på protokoll i kommunallagen. Enligt vår bedömning 
behöver nämnderna förbättra redovisningen av yrkanden och 
propositionsordningar så att dessa anges på ett korrekt sätt i protokollen. Vi 
vill uppmärksamma nämnderna på att beslut om återremiss eller 
bordläggning bör föregås av ett formellt yrkande. 

• Vi anser att en nämnds budgetuppföljning bör vara ett eget ärende på 
dagordningen. Vid behandlingen av budgetuppföljningen bedömer vi att 
nämndens ekonomiska läge bör framgå av protokollsparagrafen. 

o Vi bedömer att protokollen inte är tillräcldigt informativa och lättförståeliga 
för en utomstående läsare. Vi grundar vår bedömning på att det saknas en 
enhetlig, kommunövergripande protokollsmall med fasta underrubriker. 
Många protokollsparagrafer saknar tydliga underrubriker vilket försvårar 
för läsaren. Dessutom bedömer vi att det saknas tillräcldiga 
bakgrundsbeskrivningar och sammanfattningar av ärenden för att ge läsaren 
en tillräcklig kontext. 

o Vi noterar att nämnclsekreterargruppen har påbö1jat ett arbete med att 
utveckla protokollen och att en gemensam protokollsmaB ska fastställas. Vi 
ser positivit på detta arbete, då det kommer att öka tillgängligheten ur ett 
medborgarperspektiv. Vi vill i sammanhanget rekommendera att en 
tillämpningsanvisning till den nya protokollsmanen upprättas som beskriver 
vad som ska skrivas under respektive underrubrik. 

e Vi bedömer att kallelserna huvudsaldigen är utformade så att 
nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet. Vi 
grundar vår bedömning på att det som regel förekommer ett beslutsunderlag 
med förslag till beslut i de bilagda ärenden och att extra ärenden och 
handlingar på bordet förekommer i relativt liten omfattning. Vi bedömer 
dock att det är för stor variation vad gäller sammanfattningar och 
bakgrundsbeskrivningar samt kostnadsberäkningar och förväntade effekter. 
Detta trots att det finns ändamålsenliga rutiner i elen dokumenterade 
rutinen för post- och ärendehantering. 
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• Vi bedömer vidare att nämnelsledamöterna huvudsakligen får kallelsen med 
bilagda handlingar i rimlig tid före sammanträdet. Enligt vår bedömning bör 
även barn- och utbildningsnämndens ledamöter få kallelsen minst fem 
dagar innan sammanträdet för att hinna sätta sig in i ärendena. 

• Vi bedömer att granskade nämnder har ändamålsenliga och fastställda 
rutiner för beredningsarbetet i respektive nämnd. Vi grundar vår bedömning 
på att det finns ändamålsenliga rutiner för beredningsarbetet inom ramen 
för den koncernövergripande dokumenterade rutinen för post- och 
ärendehantering. Enligt vår bedömning är det positivt att socialnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden även har kompletterat med nämndspecifika 
rutiner, då detta bidrar till att ytterligare kvalitetssäkra beredningsarbetet. 

• Vi konstaterar att det finns rutiner hos vissa nämnder att tillgängligöra 
kallelser och protokoll via kommunens hemsida. Enligt vår bedömning är 
det en brist utifrån ett tillgänglighets- och medborgarperspektiv att det inte 
går att ta del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll på hemsidan. Vi 
anser att samhällsbyggnadsnämnden snarast bör undersöka möjligheten att 
publicera sina protokoll. 

• Vidare bedömer vi att samtliga nämnder bör eftersträva att publicera 
kallelser med bilagda handlingar för att ytterligare öka tillgängligheten ur ett 
meclborgarperspektiv. Avslutningsvis bedömer vi att nämnderna bör 
undersöka möjligheten att lägga in bokmärken med klickbara länkar så att 
elen som läser protokollet på nätet enklare kan navigera fram till en enskild 
paragraf. 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 
-A-J:.-? /7-..,__e::;::_:? 

Au§ 344 Dm 2014/391 180 

Uppföljning av Tingsryds kommuns arbete med lagstiftningen om 
extraordinära händelser 

Länsstyrelsen har med utgångspunkt i Lag (2006:554) om kommuners och 
landstings åtgärder infdr och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap gjmt en uppföljning av Tingsryds kommuns arbete. Länsstyrelsen 
redovisar ett protokoll från uppföljningen, vill att kommunstyrelsen tar del av 
det samt delger länsstyrelsen att informationen kommit till kommunstyrelsen 
till del. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från länsstyrelsens LEH-uppfåljning den 2 april 2014 
Skrivelse av säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2014-09-16 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att överlämna länsstyrelsens uppföljning av Tingsryds kommuns arbete med 
lagstiftningen om extraordinära händelser till kommunstyrelsen får 
handläggning och beslut. 
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Bilaga Ks Au § 345 2014-10-06 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings-
förvallningen 2 O 14-0 9-16 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

Dnr: 2014/391 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Uppföljning av Tingsryds kommuns arbete med lagstiftningen 
om extraordinära händelser 

Ärende 

Enligt "Lag (2006:544) om konununers och landstings åtgärder inför och vid extraordi
nära händelser i fredstid och höjd beredskap" (förkortad LEH) ska kommunerna vidta 
åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att skapa en god förmåga att 
hantera krissituationer. 

Länsstyrelsen har med utgångspunkt från LEH gjort en uppföljning av kommunens ar
bete. Uppföljningen skedde den 2 april 2014. Länsstyrelsen har översänt ett protokoll 
från denna uppföljning till konummen och vill att protokollet delges till kommunstyrel
sen som en information. Länsstyrelsen önskar därefter ta del av kommunstyrelsens pro
tokoll som visar att informationen kommit kommunstyrelsen till del. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ta emot informationen, samt 

att översända beslutet till länsstyrelsen. 

KOMMUNKANSLIET 

~~;;;m~ 
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 94



Dnr: 456-493-14 

TINGSRYOS KOMMUN 

2014 b06Q o 9 (~eD 

Dnr ·~Diyj·gcjj-
1 

o •• 

PROTOKOLL FRAN LEH-UPPFOLJNING 

Det här dokmmnlet redo!Jisar LiillsS!Jilllsei/S "PP.fo!Jiiing fl/) Ti11gsJ)'ds kom!JI!IIIS 
arbete med IEH, den 2 ap !il 2014 
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BAKGRUND 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid exh·am·dinära händelser i fredstid och höjd beredskap (hädanefter 

förkortad LEH) ska kommunerna vidta åtgärder för att minska 

sårbarheten i sin verksamhet och för att skapa en god förmåga att 
hantera krissituationer. Enligt 2 kap. 9 § ska kommunen hålla 

Länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits och hur 

åtgärderna påverkat krisberedskapsläget 

Kommunema får enligt den så kallade "kommunöverenskommelsen" 
en årlig ersättning från staten för de uppgifter som ska utföras enligt 
LEH. Länsstyrelsen ska enligt förordning (2007:825) med 
länsstyrelseinsh·uktion följa upp kommunernas tillämpning av 
lagstiftningen. Enligt kommunöverenskommelsen ska Länsstyrelsen 
också följa upp kommunens användning av den statliga ersättningen. 

Från och med den l januari 2014 gäller en omarbetad version av 
kommunöverenskommelsen som medför vissa förändringar i 
krisberedskapsarbetet redan idag, men främst inför kmmnande 
mandatperiod. 

Genomförd uppföljning 
Uppföljningen med Tingsryds kommun skedde den 2 april2014. 
Närvarade gjorde Torbjörn Ahlgren, beredskapssamordnare i 
Tingsryds kommun, och Marit Wederus, handläggare på Länsstyrelsen 
i Kronobergs län. Inför mötet fick kommunen ut en kallelse med 
information om bakgmnd till uppföljningen samt vilka områden som 
skulle diskuteras. 

Tingsryds kommuns efterlevnad av LEH och 
kommunöverenskommelsen diskuterades och beredskapssamordnaren 
redovisade bl.a. att kommunen: 

• har en beredskapssamordnare som på 75 % samordnar 
kommunens uppgifter enligt LEH. 

• har en risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden. 
• har redovisat årliga uppföljningar av risk- och 

sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2010:6). 

• har en plan för hantering av extraordinära händelser som är 
fastställd under innevarande mandatperiod. 
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• har en krisledningsnämnd bestående av ledamöter från KSAU. 
• deltar aktivt i Krissamverkan Kronoberg, ett regionalt 

samverkansforum. 
• under 2013/2014 har deltagit i planering och genomförande av 

den regionala samverkansövningen Origo och i förberedelserna 
inför denna genomfört särskilda utbildnings- och 
övningsinsatser. 

• har förmåga att rapportera till Länsstyrelsen, via 
kommunikationssystemen Rake! och WIS, vid en händelse. 

Kommunen har även tidigare under året redovisat en uppföljning av 
krisberedskapsarbetet inklusive aktuella verksamhetskostnader i 
årsuppföljningen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Derma uppföljning har Länsstyrelsen gått igenom och vid behov lyft 
utvalda frågor för diskussion med beredskapssamordnaren. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen gör, efter genomförd uppföljning, bedömningen att 

Tingsryds kommun har en fungerande process för hur man ska arbeta 

med åtgärderna i LEH och kommunöverenskommelsen. Den processen 

anser Länsstyrelsen naturligtvis bör vara ständigt pågående och i 

ständig utveckling. 

Konununen bör dock under 2014 särskilt beakta nytillkonma delar i 

kommunöverenskonunelsen samt planera för arbetet den kommande 

mandatperioden. Lagstiftingen, tillsammans med 

kommunöverenskommelsen, utgör en grundnivå men inskränker inte 

på varken kommunens eller Länsstyrelsens möjligheter att ha en högra 

ambitionsnivå. Detta då syftet med krisberedskapsarbetet i slutändan är 

en ökad trygghet till för den enskilde medborgaren. 
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~ Tingst-yds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

//']< 1/ • _ __/ 

Au§ 346 Dm 2014/455 910 

Landsbygdsriksdag 2018 

Regionforbundet södra Småland gör en forfrågan om Kronobergs läns 
kommuner vill arrangera Landsbygelsriksdagen 2018. 

Lanclsbygclsutvecklare Jörgen Larsson anger i yttrande att det i praktiken 
enelast torde vara Växjö som har kapacitet for ett sådant arrangemang. Bland 
de berörda kommunerna finns det inte någon samlad och tydlig viljeinriktning 
att genomföra arrangemanget vilket talar för att Tingsrycls kommun skulle 
välja att inte avsätta resurser for det. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse regionforbundet södra Småland, 2014-08-0 l 
Yttrande lanclsbygclsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-09-29 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att inte delta i Landsbygelsriksdag 2018. 
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Bilaga Ks Au § 347 2014-10-07 

r.lTingsryds 
\:!~kommun 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44 116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2014-09-29 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående förfrågan om intresset för att arrangera Landsbygds
riksdagen 2018 

Regionförbundet Södra Småland har i skrivelse 2014-08-0 l ställt förfrågan angående 
Tingsryd s kommuns intresse att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018. 

I bötjan på 2013 togs gemensamt bland Regionförbundet, Länsstyrelsen och konmut
nerna upp frågan om intresset att ansöka om att få bli regional arrangör for Landsbygds
riksdagen 2016. Sammantaget var intresset i länet då för litet för att lämna in en ansökan 
till Hela Sverige ska leva. 

Detma gång har frågan ställs på nytt infor Landsbygdsriksdagen 2018. 
För att arrangera en Landsbygdsriksdag krävs mycket stora resurser för att klara behovet 
av logi och gemensamma möteslokaler. I praktiken torde det bara vara Växjö som i 
Kronobergs län har kapacitet för ett sådant arrangemang. 
Om en Landsbygdsriksdag skall arrangeras i Kronobergs län behöver bl a följande för
utsättningar uppfyllas: 
-Tillgång till ekonomiska resurser 
-Ide om hur man kan mobilisera landsbygdens folk (lokala utvecklingsgrupper m fl) i 
Kronobergs län 
-Samtliga kommuner i länet bör vara med i arrangemanget. 
-studieresor bör spridas inom länet - t ex Asnenområdet, Glasriket, Utvandrarbygden. 

slutsats 
Bland berörda aktörer synes det inte finnas någon santlad och tydlig viljeimiktning att 
gå in med en ansökan till Landsbygdsriksdagen 2018 . Detta talar för att Tingsrycls 

nun skulle välja att inte avsätta resurser till detta arrangemang. 
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Kommunstyrelserna i kommunerna 
i Kronobergs län 

Förfrågan om intresset för att arrangera Lands-
bygdsriksdagen 2018 · 

RegionfuUmäktige har, i samband med behandlingen av en motion från Vänster

partiets regiongLUpp, beslutat att hos länets kommuner efterhöra intresset för att 

arrangera Landsbygdsriksdagen 2018. 

Bakgrund och fömtsättningar redovisas i det följande. 

Landsbygdsriksdagen 

Landsbygdsriksdagen genomförs vartannat år och syftar till att åstadkarruna en ut

veckling av landsbygden och dess näringar och stärka förutsättningarna för utveckling 

i alla delar av landet. Landsbygdstiksdagen genomförs i form av plenarmöten, semi

narier, debatter, utställningar, möten mellan organisationer, föreningar och individer 

samt därutöver regionalt formade besöksprogram i värdreglonen. 2010 hölls riksdagen 

i Värmland (Sunne), 2012 i Blekinge (Ronneby) och 2014 års landsbygdsriksdag hölls i 

Gävleborgsregionen (Sandviken). 2016 kommer landsbygdsriksdagen att hållas på 

Gotland. 

Arrangemanget omfattar minst tre dagar över ett veckoslut (fredag-söndag) och kan 

sträcka sig över fyra dagar. Normalt ligger deltagarantalet ru nt 1000 personer. När det 

gäller lokaliteter för arrangemanget krävs, med hänsyn till att det genomförs såväl 

plenarmöten som mindre gmppmöten och seminarier, en anläggning med flera mindre 

seminarielokaler och en stör.te "plenisal". 

1nJ 
Regionförbundet södra Smiland 

Vidcum Science Park • SE-351 96 Växjö 
Telefon: 0470-77 85 00 • Fax: 0470-77 89 40 • E-post: info@rfss.se • www.rfss.se 
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Hela Sverige ska leva är huvudattangör för landsbygdsriksdagen och svarat för den 

övergripande organisationen. En regional organisation krävs med olika parter som del

tar i arbetet. Beslut om inriktning och teman på arrangemanget fattas av huvudarran

gören i samråd med kommunala och regionala medarrangörer. 

Erfarenheter från Landsbygdsriksdagen 2012 i Blekinge 

Som nämnts ovan genomfördes 2012 års landsbygdsriksdag i Blekinge. Den formella 

landsbygdsriksdagen med plenarmöten, gtuppmöten och därtill kopplade överlägg

ningar hölls på Ronneby Brunn. Länsbygderåder stod som regional airangörsorgani

sation men operativt ansvarig var Leadet Blekinge. De aktiviteter som man regionalt 

ansvarade för var de kringarrangemang som kopplades tillriksdagsarrangemanget 

Dessa utgjordes i huvudsak av fem "kommunpaket", ett för varje kommun i länet, 

som innebar attvarje kommun tog ansvar för och utarbetade lokala besöksprogram. 

Planeringsarbetet och mobiliseringen av lokala utvecklingsgtuppet, andra ideella orga

nisationer, näringsliv, kommuner och myndigheter inför riksdagen startade cirka två åt 

innan den hölls. 

Målet med genomförandet från regionalt håll var bl.a. att marknadsföra bilden av Ble

kinge för en bred publik, skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverks byg

gande, skapa fölutsättningar för att utveckla gemensamt framtagna produkter och att 

mobilisera lokala och regionala krafter i Blekinge. 

Det "regionala" projektet, d.v.s. planering, organisation och genomförande av pro

grammetutövet själva landsbygdstiksdagen, i Blekinge budgeterades till3 917 000 kro

nor, inklusive ideellt arbete beräknat till l 275 000 kronor. Finansiering har skett ge

nom Leader Blekinge (1 767 000 kronor) och Region Blekinge (87 5 000 kronor). Akti

vitetskostnaderna uppgick således till d1ygt 2,6 miljoner kronor. Det formella riksdags

arrangemanget, med en budget på 3,4 miljoner kronor, betalades därutövet av Hela 

Sverige ska leva. Deltagarantalet uppgick till cirka 800 personer. 

Erfarenheterna från Blekinge är positiva när det gället målet att skapa möjligheter för 

nya och varaktiga samarbeten mellan t. ex. tutismföretag och lokala grupper, vilket 

man upplever hat uppfyllts. Man har sett att det har gett ökade möjligheter till mark

nadsföring av regionen infcir och under arrangemanget, medan möjligheterna långsik-
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tigt inte kan värderas. Utöver detta upplevet man regionalt att det hat skapat ett nytt 

och ökat engagemang för landsbygdsfrågor hos länets kommuner. 

De viktigaste negativa erfatenhetetna gället själva landsbygdsriksdagen, som har ge

nomförts på ungefår samma sätt genom alla åt. Från Blekinges sida anser man att upp

lägg och genomförande av denna i någon mån skulle behöva förändras. Huvudansva

ret för detta ligger dock på Hela Sverige ska leva, i egenskap av huvudansvatig natio

nell organisation. Från regionen finns en osäkerhet gällande det massmediala genom

slaget. När det gället genomförandet i övrigt i Blekinge noterar man bl. a. att R01meby 

Brunn, som är en av länets största konfetensanläggningat, var "i minsta laget" för ett 

attangemaug med så många deltagare. Landsbygdstiksdagen, med sina upp till1000 

deltagare, är ett mycket stort och omfattande arrangemang. 

Hittillsvarande diskussioner och beslut i Kronobergs län 

Frågan om att genomföra artangemanget diskuterades under våren 2013 utifrån en be-

gäran från Länsbygderådet i Kronobergs län ställd till samtliga länets kommuner, re

gionfötbundet och Länsstyrelsen. Diskussionetna under våren 2013 fördes med ut

gångspunkt i bl. a. fö1utsättiungama som gavs från huvudattangöten Folkrörelserådet 

Hela Sverige ska leva, tidigare landsbygdsriksdagar och ekonomiska förutsättningar föt 

ett genomförande. Efter en samJad bedömning av samtliga tillfrågade parter kom 

dessa, vid ett möte på regionförbundet 2013-03-22, överens om att inte ansöka om att 

genomföra Landsbygdstiksdagen i Kronobergs län 2016. 

I november 2013 lämnades en motion till R egionfullmäktige angående Landsbygds

riksdagen 2016. Regionförbundet ställde då åter frågan till samtliga kommuner och 

Länsstyrelsen angående intresset för att arrangera Landsbygdsriksdagen i länet 2016. 

Samtliga tillfrågade parter, utom Växjö kommun, ställde sig då avvisande till att ansöka 

om anangemange t. Växjö kommun såg positivt på ett genomförande, men endast un

der förutsättning att övriga berörda parter i länet medverkade. 

Vid behandlingen av motionen (2014-03-28/§13) beslutade Regionfullmäktige att 

.tegionfötbundet ska efterhöra intresset hos länets konununet att at.tangera 

Landsbygdstiksdagen 2018. 
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Kommunens intresse att anangem Landsbygdsriksdag 2018? 

Regionförbundet vill härmed få svar från Er om kommunen 

anser att ansökan om att få arrangera Landsbygdsriksdag 2018 i K.tonobergs 

län ska lämnas in till Hela Sverige ska leva. 

i så fall är beredd att medverka, personellt och finansiellt, i arrangemanget. 

Svar lämnas till Regionförbundet senast 2014-10-01 

Växjö den 27 augusti 2014 

Med vänlig hälsning 

Regionförbundet södra Småland 

Roland Gustbee 

Ordförande Regionstyrelsen 

#~ 
P eter Hogla 

Regiondirektör 
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REGIONFÖRBUNDET 
södra Småland 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Regionstyrelsen . 
Sammanträdesdatum 
2014-08-27 

§ 150 Landsbygdsriksdag 2018 i I<ronobergs län - förfrågan 
Dru: 14/0204 

Bakgmnd 

Sida 
15 (25) 

Regionfullmäktige beslöt§ 13/14 att avslå 1notion avseende arrangemang av Landsbygdsriksdag 
i Kionobergs län 2016, samt efterhöra intresset i kommunerna· för arrangemang av 
Landsbygdsriksdag 2018. 

Föreslås att styrelsen beslutar att avge skrivelse tilllänets kotntnunstyrelser avseende 
Landsbygdsriksdag i Kronobergs län 2018. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll§ 137/14 
Landsbygdsriksdag i Kronobergs län 2018- förfrågan 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

Att avge skrivelse tilllänets ko1111nunstyrelser avseende Landsbygdsriksdag i Kronobergs län 
2018. 

Besluts expediering 

Ko1111nunstyrelserna i Kronobergs län 
Chef avdelningen för regional utveckling Anders Unger 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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REGIONFÖRBUNDET 

SÖDRA SMALAND 

Tid 

Plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Övriga förtroendevalda 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 
Justerare 

U n derskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-08-27 

Sida 
1 (25) 

Onsdagen den 27 augusti-Jd.10.00 -11.50 med ajournering kl. 10.50-11.00 

Glastiket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 

Roland Gustbee (M), ordförande 
Catina Bengtsson (C), förste vice ordf. 
Monica Haider (S), andre vice· ordf. 
Suzanne Frank (M) 
Bo Frank (M) 
Britt-Louise Berndtsson (C) 
Gunnar Nordmark (FP) 
Bengt Germundsson (KD) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) 
Robett Olesen (S) 
Anna Ftansson (S) 
Carin Högstedt (V) 
Peter Skoog Lindman (S) 

MikaelJeanson (S) ersättare för Monica Widnetnark (S) 
Ingetnar Almkvist (S) ersätt.'lre för Charlott.'l Svanberg (S) 

Wirgirria Bogatic (V), Kjell Jormfeldt (MP) 

Sven Sunesson (C), § 155 Gunnar Elm (C), ordförande AB Destination 
Småland och Ingemar Swalander (M), ledamot AB Destination Småland 

Peter Hagla, Thomas Nilsson, UlfPetersson,Johanna Andersson, Lisa 
Bergman, Elsa Arrderman och Lena Stävmo (VD AB Destination Småland) 

Monica Haidet 

Paragtafer 139-160 
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Ärende 13 

Beslut om eventuell 

förlängning av 

vänortsarbetet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 347 Dnr 2013/536 109 

Vänortsarbetet 

Kommunchef Laila Jeppsson har genomfört en utredning över det pågående 
vänortsm-betet efter beslut i kommunstyrelsen 2014-05-19. Under åren 2007-
2013 har två besök vid andra vän011er genomförts och i september månad i år 
har representanter från de andra vän01terna kommit till Tings1yds kommun. 
Kostnaderna var knappt Il 000 kr för vänortsbesöket år 2010, drygt 4000 kr 
för 2012 och ca 60 000 kr för innevarande år. En föreslagen avsiktsförklaring 
för det framtida samarbetet omfattar förutom Tingsryds kommun, Keunm i 
Finland, Langeland i Damark och Skaun i Norge. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § l 06, 2014-05-19 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-09-24 
Skrivelse Britt-Louise Berndtsson, föreningen Norden 
Avsiktsförklaring för Keuruu, Langeland, Skaun och Tingsryds kommuner 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsluta vänortssamarbetet och inte underteckna den föreslagna 
avsiktsförklaringen, san1t 

att uttala att motivet för beslutet är att nyttan för Tingsrycls kommun är ringa 
samt att samarbete med andra länder och orter sedan Sveriges inträde i EU 
sker inom ramen för elen organisationen och i projektformmed konkreta 
åtgärder. 

15 
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Bilaga Ks Au § 348 2014-10-06 

1fings1ryrll§ 
Jk([J)m.munn. 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 
laila.jeppsson@tingsryd.se 

Balegrund och ärendebeslu·ivning 

2014-09-24 

Till Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun har ett befintligt vänortssamarbete med Skauen i Norge och Keuruu 
i Finland. Detta vänortssamarbete kompletteras med Langeland i Da1m1ark. På kom
munstyrelsens sanunanträde den 19/5 2014 beslutades om en utvärdering av vänorts
samarbetet. 
Tingsryds kommun har under många år ingått vänortssamarbete med kommuner i Nor
den och detta har skett i samarbete med föreningen Norden. 

Under åren 2007-2013 så har två besök genomfchts, ett 2010 i Norge och ett 2012 i 
Finland. 
I år 2014 så har Tingsrycls konm1Un värdskapet för vänortsutbytet Det skedde den 4-7 
september. Medverkande var Skauen i Norge, Keuruu i Finland samt Langeland i Dan
mark 
Man har under åren 2007-2009 haft en budget får detta på 50 000 kr årligen och därefter 
har vän01tssamarbetet inte haft någon budget. 
Tingsryds kommun har under dessa åren haft flera europiska samarbeten i olika projekt, 
men de har inte varit med vänortskommunerna. 

Kostnadsredovisning vänortssamarbetet 2007-2013 

2007 
Budget 50 000 kr 
Kostnad- 2000 kr, restkostnader från Mamonovo projekt: 
2 st. a 500 kr - stipendier till Mamonovo elever 
Presentartiklar - l 000 kr 

2008 
Budget 50 000 kr 
Inga bokförda aktiviteter 

2009 
Budget 50 000 kr 
Inga bokforcia aktiviteter 

1(2) 
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2010 
Budget O kr 
Besök i Norge: 

2014-09-24 

Britta Ltmden och Sven-Erik Svensson, total kostnad 10 895 kr 
Kostnad Sydresor AB (tågresa, två persone1~ - 7 808 kr 
Gåva - 800 kr 
Traktamente (S-E Svenssmij- 2 287 k, utbetalning 2011 

Britt-Louise Bengtsson - resan bekostades av Förening Norden 

2011 
Budget O kr 
Inga aktiviteter 

2012 
Budget O kr 
Vänortsträffi Finland 
Sven-Erik Svensson, total kostnacl4 258 kr 
Kostnad Sydresor AB (flyg, l person) - 4258 kr 

Britt-Louise Bengtsson - resan bekostades av Förening Norelen 
Mattias Jakobsen, en elev från Dackeskolan (kosh1adsunderlag saknas) 

2013 
Budget O kr 
Inga bokförda aktiviteter 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Beskrivning av vänortsarbetet på senare år i Tingsryds kommun 2014-06-25 

Föreningen Norden och Tingsryds kommun har haft tre nordiska vänorter definierade med 
fungerande utbyte på respektive ort och kulturellt. Skaun i Norge nära Trondheim, Keuruu i 
Finland nära Jyveskyllää samt Solröd i Danmark nära Köpenhamn. Flitigast utbyte hade 
Tingsryd med Solröd, då det var nära och relativt enkelt att ta sig dit. Skolklasser, lärare, 
privatpersoner och kultur hade utbyte av olika slag. Någof som fortsatte oberoende av andra 
vänortsträffar var t ex dansutbyte med Urshults Bygdegille. · 

För ett antal år sedan drog sig Solröd tillbaka som vänort i samband med att Föreningen 
Norden i Solröd gick upp i Köge. Vi har fått privata brev från olika personer som uttryckt 
detta. Vänortsutbytet gjorde uppehåll ett antal år. 

201 O bjöd Skaun in till besök hos sig med entusiasm att försöka få igång samarbeten inom 
skolan och ungdomsutbyten t ex vid olika cuper, festivaler etc som ordnas i respektive 
kommun, utöver att vi delar med oss av media som produceras i form av böcker, filmer, 
musik-CD som sedan går att låna på biblioteken. 

Skaun fick också ett uppdrag 201 O att klarlägga solröds ställning inom fyrklövern av 
kommuner. l Skaun deltog vi i deras kulturfestival till Krislin Lavransdotters ära (Sigrid 
Undset fick nobelpriset i litteratur för bl a denna roman), åkte på studiebesök till kultur
företagare och till en bondgård som drivs i samdrift, dvs som ett gemensamt företag för flera 
gårdar, där man delar på investeringar och personal för att få bättre ekonomi och möjlighet 
till semester saml-kan erbjuda praktik och arbetstillfällen. Besök gjordes också på fotbollscup 
och friidrottstävlingar för ungdomar med Norges Kajsa Bergqvist på plats (rötter där). Vi fick 
litteratur med hem och hade överläggningar i kommunhuset kring framtida samarbete. 

Vid vänortsbesök är sedan tidigare totalt sex personer välkomna att bo, äta och ta del på 
värdarnas bekostnad, tre från respektive kommun och tre från respektive Föreningen 
Norden. Här i Tingsryd har ledamöter i kommunfullmäktiges presidium deltagit (1-2) på 
senare år och för dem har kommunen betalat resa och ev arvode samt en officiell gåva att 
lämna över till värdkommunen (hantverk som ger PR för vår ko':\mun). Vidare har 
kommunen med sig broschyrer över Tingsryd samt t ex penna, kasse eller annan reklampryl 

l 
till deltagare från de andra vänorterna. Vid senaste tillfället 2012 i ~euruu deltog även lärare 
med nordiskt påbrå och intresse från Dackeskolan, Mattias Jakobs~n. på Dackeskolans 
bekostnad, sedan Föreningen Norden lobbat för att få igång skolsa;mverkan igen. 

' 
Föreningen Nordens deltagare från Tingsryds kommun bekostar sina resor själva på 
semesterdagar och får ett mindre bidrag till resan från lokalavdelningen (500 kr per person). 
Föreningen Nordens deltagare belastar således INTE kommunen. Vi tar med egen gåva och 
ser till att media av olika slag utgiven i vår kommun kommer med till de andras bibliotek. Det 
vi inte får utan kostnad, betalar vi med vår egen kassa typ filmen och boken om 
äppelkungarna. 

2012 vid besöket i Keuruu deltog vi i flera mycket givande studiebesök inom industri. Där 
finns bl a ett alldeles nytt värmekraftverk i kommunal regi, vi var på högmodern plastindustri 
och en mer traditionell kabelfabrik med många dimensioner in kl brandskydd i tillverkningen. 
Keuruu har en mer traditionell kommunal musikskola med stråkmusikläger under en 
sommarvecka, vilken vi besökte liksom gymnasiet. Dessutom var vi på spännande 
musikkonsert i gamla kyrkan på kvällstid samt åkte båt till fantastiskt konstmuseum mitt i 
"skogen", då vi också kunde se strandnära byggande av kommunala lägenheter. Keuruu vill 

1 
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gärna lära mer om vår Kulturverkstan och vår gymnasieskola med teoretiska och 
yrkesinriktade program i en och samma skola, vilket man inte har där. 

Programmen är välfyllda både dag- och kvällstid. Vi hade även i Keuruu överläggningar om 
framtiden, där vi i Tingsryd bjöd in till vänortsträff 2014 i samband med Konst- och 
hembygdsrundan. 

2 

Vi fick också i uppgift att försöka ersätta Solröd med annan dansk kommun i lagom storlek. 
Under 2013 tog jag kontakt med danska Föreningen Norden på nationell nivå för att höra hur 
man kunde gå till väga. De hade ett brevutskick på gång och där fick vårt önskemål plats. 
Genast hörde två avdelningar av Föreningen Norden av sig, Prästö (som inte längre är egen 
kommun) och Langeland, en ö med bro till den större ön Fyn. Denna vackra ö lite mindre än 
Öland har mycket lokal kultur, jordbruk och turismen borde kunna växa betydligt. 
Belägenheten i gränstrakter mot Tyskland gör den intressant ur ytterligare perspektiv. 

Kommunchefen i Tingsryd fick information om uppdraget att skaffa ny vänort i Danmark och 
resultatet av uppropet. Hon uttryckte att om man ska göra något ska man göra det rejält, och 
föreslog ett besök på Langeland. Vi Langelands kommun om lov att komma via Föreningen 
Norden i Langeland och turen gick i oktober 2013. Vi blev generöst välkomnade på lunch i 
kommunhuset Vi utbytte information både muntligt och skriftligt samt bytte mindre gåvor. 
Därefter fick vi rundtur på ön av Föreningen Norden samt kulturevenemang på kvällen i 
bygdegård. Efter övernattning hos medlem i Föreningen Norden åkte vi hem igen med 
beskedet att kommunen skulle fatta beslut först på nyåret efter det att kommunalval.hållits. Vi 
fick ett positivt politiskt beslut under vårvintern från Langeland, och kommunens kanslichef 
kommer på privat semester till Blekinge, då han också gärna besöker Tingsryd för att 
sondera. Langeland är inbjuden till vänortsträffen tillsammans med Skaun och Keuruu och 
planerar att delta. Skaun har också tagit ett politiskt beslut att ta med Langeland i vänorts
arbetet. Både Skaun och Keuruu gläder sig över att fyrklöver nu kan bli hel igen. 

Kommunchefen i Tingsryd blev också informerad om vår tur och vårt åtagande att inbjuda till 
vänortsbesök och vi har planerat inför budget och innehåll till besök torsdag -söndag i 
samband med Konst- och hembygdsrundan första helgen i september. Då får vi kultur på 
köpet. Det blir flera studiebesök inom vårt näringsliv, information om satsningarna 
nationalparken, Destination Asnen och cykelleden sydostleden Simrishamn- Växjö samt vår 
fiberutbygg n ad. Vi räknar med att hinna med KulturverkstaniAMB samt Wasaskalan enligt 
önskemål. Föreningen Norden står för en kvällsmåltid och kommunen står för boende, en del 
måltider och möjlighet till rundresor samt eventuella tjänstemän för information och 
deltagande. Ett sådant arrangemang som det hittills har genomförts återkommer alltså vart 
åttonde år, då vi har haft träffar vartannat år. 

l Skaun och Keuruu deltar kommunchef m fl tjänstemän, vi ser förtroendevalda enbart vid 
något tillfälle i Keuruu (språksvårigheter?) och i Norge är högsta förtroendevald med hela 
tiden. Vidare deltar olika medlemmar i Föreningen Norden vid olika tillfällen samt ordförande 
och ett par till under hela vänortsbesöket 

Både bibliotek och skolor kan vara medlemmar i Föreningen Norden, förutom privatpersoner, 
och aktiviteter genomförs i hela Norden årligen som är riktade för dessa medlemmar att delta 
i utöver egna samarbeten och projekt. Ett sådant är Kura skymning !Kura gryning där samma 
litterära texter läses en kväll respektive morgon i november månad. l Tingsryd samverkar 
Föreningen Norden med biblioteken kring detta. Cirkulerar runt på de olika bibliotek som har 
plats för publik. Ofta bjuder vi in föreläsare eller musiker till dessa tillfällen samt serverar fika. 
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3 

Den nya skolplanen trycker återigen på vikten av kunskap om och utbyte med nordiska 
länder, kulturer och språk. Det är i allra högsta grad av vikt att försöka leva upp till genom att 
förvaltningar får kunskap om våra vänorter och att kanaler redan är upparbetade, vilket kan 
underlätta. 

Vid årets fullmäktige (högsta beslutande organ) inom Föreningen Norden på Biskops-Arnö i 
Mälaren fick vi glädjande information om att Föreningen Nordenhar fått 
Näringsdepartementets och Landsbygdsdepartementets uppdrag att driva gränsöver
skridande samarbete med våra grannländer i Norden och kring Östersjön med hjälp av 
medel som avsätts i t ex E U-fonder. Detta är resultatet av överläggningar mellan Föreningen 
Norden på riksnivå och representanter för regeringen. Vidare finns medel för olika 
samarbeten inom Nordiska Rådet. 

Ett vänortsarbete ger tillgång till partners i utvecklingsarbete som man redan känner och har 
kunskap om. Då kommer projekt igång snabbare och har större chans att lyckas. Projekten 
ska naturligtvis baseras på verkliga behov och varje kommuns genuina intresse. Man har 
också tillgång till kommuner att göra studiebesök hos även vid andra tillfällen än just vid 
vänortsträff samt ungdomsutbyten av olika slag. Finland hade planer på en delegation med 
upp till 1 O tjänstemän att besöka både oss och Norge i mellanperioden, men deras nationella 
kommunreform kom i vägen och tog all tid i anspråk. Vidare ger vänorts besök, om det får 
marknadsföras vid hemsida och i förvaltningar samtvia Föreningen Norden, turistbesök som 
vi så väl behöver. Det blir en naturlig väg att ta kontakt samt en öppenhet och generositet att 
nyttja i olika sammanhang. Massor med möjligheter! För att lyckas fullt ut krävs att vi har 
medarbetare och inte motarbeta re. 

Frågan är om det inte kostar mer att dra sig ur?! Definitivt ger det ju negativ PR i berörda 
kommuner med påföljder, men även lägre attraktivitet i egna kommuninvånares ögon och i 
regionen, förutom det positiva som beskrivits ovan. 

Jag ger gärna mer information muntligt och/eller skriftligt. 

/~h~"' -A-w,;;-e <:Je>.-_-,"dF~·& 
' 

Britt-Louise Berndisson 

Ordf i Föreningen Norden Tingsryd 

Ledamot i kommunstyrelsen 
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Avsiktsförklaring mellan vänorterna Keuruu, Langeland, Skaun och Tingsryd 

Vi vill öka kunskapen om nordisk kultur, färdigheter och politisk organisation. 

För att understryka de möjligheter till samarbete och nätverk som ges via det gemensamma 
kulturarvet, bekräftar vi avsikten att samarbeta som vänorter. 

Detta innebär bland annat att 

samarbeta inom alla områden som omfattas av den kommunala verksamheten, 

hålla informationsutbytet levande samt 

ge möjlighet till utbyte för alla åldrar med fokus på barn och ungdomar. 

Tingsryd 2014-09-06 

Leena Laurila 
Kommunstyrelsens ordförande 
Keuruu kommun 

~\!\r~ 
Jon P Husby 
Kommunstyrelsens ordförande 
Skaun kommun 

\~~0~\\J \ ~~0. 
Lisa Pihl Jensen 
Vice borgmästare 
Langeland kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryds kommun 
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Ärende 14 

Beslut om 

kommunövergrip a n de 

kontrollmål för år 2015 

inom intern kontroll 

för Tingsryd s kommun 
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~Tingsryds 
\:!.)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

/J}:?, 
(/-~/ 

Au§ 348 Dnr 2014/480 007 

Kommunövergripande kon trolirnål för år 2015 inom intern kontroll 
för Tingst)'ds kommun 

Centrala chefsgruppen föreslår att kommunstyrelsen slår fast följ ande 
kommunövergripande kontrollmål för granskning i Tingsryds interna kontroll 
2015, gällande samtliga nämnder, bolag och stiftelser: 

Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal när det gäller upphandling av 
varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten upphandling. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse utredare Torbjörn Ah1gren, 2014-09-29 

Beslut 

Konununstyre1sens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att fastställa följande kommungemensamma kontrollmål för granskning i 
Tingsryds kommuns intemakontroll 2015, gällande samtliga nämnder, bolag 
och stiftelser: "Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal när det gäller 
upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten 
upphandling." 

16 
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Bilaga Ks Au § 349 2014-10-06 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2014-09-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2015 inom intern kon
troll för Tingsryds kommun 

Ärende 

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglementet för Tingsryds kom
muns interna kontroll. A v reglementet framgår att konununstyrelsen ansvarar för att 
årligen fastställa konununövergripande kontrollmål för samtliga nänmder och styrelser. 
Centrala chefsgruppen (CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemen
sanuna kontrollmål som konummstyrelsen kan besluta om. 

Bedömning 

Med anledning av ovanstående har CCG föreslagit att under år 2015 granska avtalstro
heten inom kommunen. Granskningen ska ta reda på om konummen fåljer ingångna 
a.vtal när det gäller upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten 
upphandling. Begreppet "kommunen" innefattar samtliga nämnder, bolag och stiftelser. 

Förslag till beslut: 

Konmumstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa fåljande konunungemensanuna kontrollmål får granskning i Tingsryds 
konununs interna kontroll 2015, gällande samtliga nämnder, bolag och stiftelser: 
"Kontrollera om kommunen fåljer ingångna avtalnär det gäller upphandling av varor 
och tjänster, eller om det fårekommer otillåten upphandling." 

KOMMUNKANsLIET 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 117



Ärende 15 

Rapport om ej 

verkställda beslut 

enligt Sol 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 351 Dnr 20141103 739 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 196, 2014-08-26 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

19 
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Bilaga Ks Au § 352 2014 - 10-06 

.. c2o ,~v-;oJ ::r-:; 1 
TINGSRYDS KOMMUN S~ANTRADESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-08-26 12 

SN § 196 2014/ 149 SN 700 

Ej verl{ställda beslut enligt SoL 

Föreligger information från Inspektionen för vård och omsorg 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 infonnation om rapportering till Inspektionen för 
vård och omsorg enligt 16 kap. 6 f§ (SoL) av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap l § SoL avseende ÄO, OF och IFO. 

Exp: 

Utdragsbestyrkande 

1 t; -o 9- o 2- 12 r 
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' 

~· 

~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 

Diarienummer: 2014/149 SN 700 
Rapporteringstillfälle: 18 juni 2014, avser kvartal 2, 2014 

· Verksamhet av biståndlinsats 
ÄO 

OF 

IFO 

l Totalt l o 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialfårvaltningen 
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Ärende 16 

Rapport om ej 

verkställda beslut 

enligt LSS 
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~Tingsryds 
\:!!:.) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 352 Dnr 2014/102 739 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt Lagen om särskild 
service för vissa funktionshindrade (LSS). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 195, 2014-08-26 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunf"ullmäktige 

att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

20 
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Bilaga Ks Au § 353 2014-10-06 

TINGSRYDS KOMMUN 

~o tlij 1 o 2 7--J l 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-08-26 

SN § 195 2014/ 148 SN 700 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

Föreligger information fiån Inspektionen för vård och omsorg om 
rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. 

SocialnäiTIJlden beslutar 

att notera mottagen iufmmation om rapportering till Inspektionen för 
vård och omsorg enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g§§ LSS. 

Exp: 

'7( l T'G 

11 
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~Tmgsryds 
'\.!!:)kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: 2014/148 SN 700 
Rapporteringstillfälle: 18 juni 2014, avser kvarta12, 2014 

Verksamhet Antal 
OF o 
OF 1 

Totalt 1 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

Typ av biståndlinsats Notering 

9 - Bostad för vuxna Verkställd 2014-05-18 
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Ärende 17 

Redovisning av 

t i Il g ä ng l ighetsrådets 

protokoll 2014-09-08 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 354 Dnr 2014/104 748 

Tillgänglighetsrådets protokoll 

Tillgänglighetsrådet redovisar protokoll från sitt senaste sammanträde 
2014-09-08. 

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetsrådets protokoll, 2014-09-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar Tillgänglighetsrådets protokoll 
2014-09-08 till kommunstyrelsen for kännedom. 

22 
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Bilaga Ks Au § 355 2014-10-06 

TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Landstingets nya lokaler, Storgatan 87, Tingsryd 
Tid Måndag den 8 september 2014, kl. 13.30-16.00 

Närvarande Kenneth Göttz, socialnämnden, ordfårande vid mötet 
Gunde Gustafsson, Hörselskadades fårening 
Wivi-Anne Månsson, NHR 
Håkan Gustavsson, Tingstydsbostäder 
J ens Steinbacher, samhällsbyggnadsfårvaltningen 
Maud Causey, Tingsryds Vårdcentral 
Ingrid Persson, DHR 
Karl-Gustav Sjökvist, samhällsbyggnadsnämnden 
Eva Habelberg, kultur- och fritidsnämnden 

Övr deltagande Jörgen Wijk, Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder (ersättare) 

Utses att 
justera 

Justeringens 

plats och tid 

Ordförande 

Justerande 

sekreterare 

Wivi-Anne Månsson 
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TR § 12 Föregående protokoll 

Kenneth Görtz läser upp fciregående sammanträdes protokoll. 

TR § 13 Tillgänglighetsbarometem 

Företaget Humana har i fem års tid genomfått enkätundersökningen 
Tillgänglighetsbarometern. Undersökningen har beröringspunkt med det 
tillgänglighetsarbete som utfors inom olika kommunala förvaltningars område. 
Tingsryds kommun deltog fcir forsta gången i år och hanmade på plats 144 av 
158 deltagande kommuner. Tillgänglighetsrådet konstaterar att det är ett svagt 
resultat, men kommunen får härigenom en checklista för forbättringsområden 
framöver. Nämndemas representanter får i uppdrag att ta med sig de fi·ågor som 
rör den egna nämnden och göra en äterkoppling vid rådets nästa sammanträde. 

TR § 14 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och 
nämndsrepresentanter 

Håkan Gustafsson och Britt-Louise Berndtsson vid Stiftelsen 
kommnnhusfi'ingsrydsbostäder. De infonnerar om att det fitms ett fårslag att ha 
·ett möte fcir hyresgäster en gång per år och onuåde, där hyresgåstema f'ar en 
möjlighet till dialog och inflytande. Vid äldreboendet Ömen görs en 
entreprenadbesiktning där fastighetsavdelningen stämmer av om de åtgärder 
som påpekats är vidtagna. En ny hemsida har lanserats som forbättrar 
tillgängligheten. 

Ingrid Persson vid DHR infotmerar om att funktionshindrade vid vissa 
arrangemang kan behöva engagera sig extra fcir att få plats, trots att det finns 
tilldelade rullstolsplatser. Det aktuella fallet gällde VIDA Arena i Växjö. Håkan 
Gustafsson vid Tingsrydsbostäder svarar på en fi·åga gällande nya Gibson 
Auditorium. Han uppger att det fnms gott om utrymute fcir funktionshindrade 
vid de platser som också är till fcir lösa stolar. 

Wivi-Anne Månsson, NHR, har en fi·åga om även fyra trappsteg måste markeras 
upp i en byggnad och om det behövs trappräcke. Frågan gällde Holken, 
Yxnanäs. Håkan Gustafsson svarar att det är en tvingande lagstiftning i detta fall 
och ska återkomma med definitivt besked. 

Jens Steinbacher vid samhällsbyggnadsfcirvaltningen informerar om att det satts 
upp en ny belysningsstolpe vid parkeringen vid Linnerydsskolan. Bidrar till 
ökad trygghet vid hämtning och Iänming av barn. 

Gunde Gustafsson vid Hörselskadades riksfcirbtmd infotmerar om att fcirbtllldet 
rekryterar hörselombud i Växjö. Det är svårare att få till egna ombud i de mindre 
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kommunerna. Britt-Louise Bemdtsson ska ta reda på om landstinget har egna 
hörselinstruktörer. 

TR § 15 Visning av landstingets nya lokaler 

Maud Causey, verksamhetschefvid Vårdcentralen, visar landstingets nya 
lokaler. Här finns verksamhet får Vårdcentralen, Mödravården, Folktandvården 
och Primärvården Rehab. 
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Ärende 18 

Beslut om 

sammanträdestider 

2015 för 

kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
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~fingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-22 

Justeran e 

Au§ 332 Dm 2014/459 101 

Förslag till sammanträdestider 2015 för lwmmunstyrelsen och 
Iwmmunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30, § 3, att sammanträda på 
måodagar från och med den l januari 2015 och enligt presidiets fårslag till 
beslut förläggs dessa sammanträden till den sista måndagen i månaden. 
Föreliggande fårslag till kommunstyrelsen utgår från fullmäktiges 
sammanträdestider. 

Beslutsmiderlag 
Förslag till sanunanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att fastställa smllll1anträdestider får kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kolllll1Unstyrelsen 2015. 

Il 
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Bilaga Ks Au § 332 2014-09-22 

r.lTingsryds 
\:!:J kommun 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 2014-09-18 

Jörgen Wijk 
0477 44114 

jorgen.w1jk@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen 

Förslag till sammanträdestider får kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar
betsutskott 2015 

KommunfiJIImäktige beslutade 2014-01-30, § 3, att sammanträda på måndagar från och 
med den l januari 2015. Enligt presidiets fårslag till beslut forläggs dessa sammanträ
den till den sista måndagen i månaden. Kommunfullmäktiges beslut tillsammans med 
föreliggande förslag inuebär en snabbare beslutsprocess från arbetsutskott till fullmäk
tige jämfört med tidigare år. För att handlingar ska gå ut i tid till sedvanliga gruppmöten 
får förtroendevalda krävs de flesta månader att arbetsutskottets protokoll justeras mor
gonen efter sammanträdet (gäller får sista sammanträde får arbetsutskottet innan kom
munstyrelsens sammanträde.) 

starttid får kommtmstyrelsens arbetsutskott föreslås vara kl. 08.30 och får kommunsty
relsen kl. 13.00. 

Januari 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 januari 
Kommunstyrelsen 12 januari 

Febmari 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 februari och 16 februari 
Kommunstyrelsen 9 februari 

Mars 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars, 23 mars och 3 O mars 
Kommunstyrelsen 16 mars 

April 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 april 
Kommunstyrelsen 13 april 

Maj 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 maj och 18 maj 
Kommunstyrelsen 11 maj 

Juni 
Kommunstyrelsens arbetsutskott l juni och 15 juni 
Kommunstyrelsen 8 juni 
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Augusti 
Kommunstyrelsens arbetsutskott l O augusti och 24 augusti 
Kommunstyrelsen 17 augusti 

September 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september och 21 september 
Kommunstyrelsen 14 september 

Oktober 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober och 19 oktober 
Kommunstyrelsen 12 oktober 

November 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 november och 23 november 
Kommunstyrelsen 16 november och 30 november 

December 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 
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