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Ärende nr 10 

Miljöingenjör inom 
V A och renhållning 

1



r:;;:) Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 374 Dm 2012/340 022 

Inrättande av tjänst som miljöingenjör inom V A och renhållning 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar imätta en heltidstjänst som miljöingenjör 
inom V A och renhållning. Nämnden föreslår att medel motsvarande 70 % av 
tjänsten hämtas från VA-avdelningen och resterande 30% från 
renhållningsavdelningen 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 188,2014-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att imätta en tjänst, 100 %, inom samhällsbyggnadsförvaltningen som 
miljöingenjör, samt 

att finansieringen görs med 70% fi·ån VA-avdelningens budget och 
resterande 30% från renhållningsavdelningens budget. 

Utdragsbestyrkande 

22 
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l~ 
Bilaga Ks Au § 374 2014-10 - 27 

~Tingsryds 
~kommun 
Sanihällsbyggnadsnänlnden 

SAMMANTRÄDESPRO.TOKOLL 31 (39) 

2014-10-14 

Justerande 

cHJf 

S~LLSBYGGNADSNÄ11NDEN 

-~--·-··----. 

TINGS~YDS KOfill!t~Ufli j 

20·1~ ··10·· 2 1 o2.b ... 

Dnr.,2_i21 o/-& 'i_E_/ 

§ 188 Dnr: 2014 1270 023 

Miljöingenjör inom V A och Tenhållning 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse 2014-09-29. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-09-29~ § 194. 

BAKGRUND 

V A och reJlhåll.ning har ett behov av ytterligare ingenjörsresurser för planering 
och struktmering av miljö och kvalitetsfrågoma inom VA och renhållning. 
Avdelningarna har senaste året delat på en halvtid för detta. Tjänsten har också 
omfattat en bidragsfinansierad tjänst som energistrateg. 

I framtiden ligget arbete med V A planer, avfallspl~ investeringsplaner. 
Kraven ökar aUtmer :fi:å:n myndigheter fJ:amförallt på avloppsreningsverkens 
rening och utsläpp men även :fi:ån deponianläggingen samt kvaliteten i 
ch·i eksvattenförsörj ningen. 
Energieffektivisering är också ett arbetsområde inom verksamheten som 
behöver prioriteras då verksamheten är mycket energihävande. 

Tjänsten skall arbeta strategislet inom VA avdelningen och renhållningen. 
Fördelningen skall vara 70% respektive 30%. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå fullmälctige att inrätta en tjänst, 100 %, inom 
samhällsbyggnadsföJvaltningen som milj ö ingen j ör. 

att finansieringen görs med 30% från renhållningsavdelningen och 70% från 
V A avdelningen. 

l ~I n 
ridtagsbestyrkande 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) 0 (!jTingsryds [-/J · kommun 
// Samhällsbyggnadsnämnden 2014.:10-14 

Justerande 

CHH 

§ 188 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden _bes l u tar 

att föreslå fullmäktige att inrätta en tjänst, l 00 %, inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen som miljöingenjör. 

att :finansieringen görs med 30% från renhållningsavdelningen och 70% från 
V A avdelningen. 

Exp 
Kommunstyrelsen 
J onas W e idenmark 

Utdragsbestyrkande 
4



Ärende nr 11 

Samordning av kommunens 
miljö- och energieffektivisering 

5



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 375 Dnr 2012/340 022 

Samordning av kommunens miljö- och energieffektivisering 

KommunchefLaila Jeppsson föreslår att miljö- och energistrategsarbetet 
flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kornmunchef Laila Jeppsson, 2014-10-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att ansvaret för Miljöstrategsarbetet flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 

att finansiering för Miljö- och energistrategsarbetet på 0,25 åa flyttas från 
kommunstyrelsen till Sarnhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ansvaret för energi- och klimatrådgivningen flyttas till 
samhälls byggnadsnämnden. 

23 
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Bilaga Ks Au § 375 

~Tingsryds 
\:!:) l{ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

laile~.jeppsson@lingsryd.se 

2014-10-27 

2014-10-08 

Samordning av l<ommunens miljö- energieffektivisering 

Bal<gruncl 

Tingsryds kommun arbetar med miljö- och energifrågor i flera förvaltningar och bolag. 
Huvudansvaret för strategarbetet ligger på kommunstyrelsen. 
Arbetet är en viktig deJ i att få ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Miljö- och energieffektiviseringsarbetet består t.ex. framtagande av olika program, upp
följning och rådgivning. 

Energi och ldimatrådgivning innebär rådgivning till privatpersoner och till externa före
tag. Verksamheten är statligt fmansierad 

Stor del av det praktiska arbetet inom miljö och energifl:ågor ligger på samhällsbygg
nadsförvaltningen och att också förlägga det strategiska arbetet ger ett helhetsperspek
tiv. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsntskott beslutar 

att ansvaret för Miljöstrategsarbetet flyttas till Samh~illsbyggnadsnämnden 

att finansiering for Miljö- och energistrategsuppdraget på 0,25 åa flyttas från kommun
styrelsen till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

alt ansvaret för Energi och ldimatråclgivning flyttas till Sam.hällsbyggnadsnänmden. 

Tingsryd 2014-10-08 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

1 (1) 

Tingsryds I<Ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 12 

Beslut om bildande av 
kommunalförbundet 
sydarkivera (e-arkiv) 

9



1:.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 376 Dm 2013/494 004 

Beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera (e-arkiv) 

För att information ska bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande 
arkivbestämmelser har ett behov av e-arkiv uppstått. Eftersom arbetet är 
resurskrävande påbö1jades 2013 ett samarbete i Kronobergs och Blekinge län. 
Flera förstudier har gjmis inom ramen för samarbetet och följdes av en 
konceptstudie som nu avslutats. Fram till i juni i år har 13 organisationer 
undertecknat avsiktsförklaringen om att gemensamt bilda en organisation för 
e-arkiv. 

De 13 organisationerna ska nu slutligt ta ställning till förslaget om att bilda ett 
kommunalförbund för e-arkiv som påbö1jar sitt arbete l januari 2015. I 
beslutsunderlaget ingår förslag till förbundsordning för kommunalförbundet, 
uppgifter om medlemmar och medlemsavgifter, kostnader för 20 15 och 
ekonomisk plan för 2016-2017, förslag till reglemente för förbundsstyrelsen 
samt revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv, 2014-09-22 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med följande: 

l. Kommunfullmäktige beslutar att Tingsryds kommun inträder i 
Kommunalförbundet Sydarkivera den l janum·i 2015. 

2. Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för 
Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 
ersättare till förbundsfullmäktige. 

4. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen 
för 2016-2017. 

10



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au § 376 fmis. Dm 2013/494 004 

5. Finansieringen av Tingsryds kornmun del av Sydarkivera:s kostnader 
år 2015 sker genom att 166 181 kr anslås ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts utvecklingspott 

6. Kornmunfullmäktige noterar förslag till reglemente för 
förbundsstyrelsen Sydarki v era. 

7. Kornmunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

8. Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar 
motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera. 
Enbart kommuner och regionförbund som beslutar innan årsskiftet 
2014-2015 om inträde kornmer att bilda kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Utdragsbestyrkande 
11



~ 
TK mail Kommun 

Bila ga Ks Au § 37 6 2014-10-27 

Från: Fransson Martin 
Skickat: den 23 september 2014 17:50 
Ämne: 
Bifogade f iler; 

Bildande av gemensam arkivorganisation - SYDARKIVERA 
Tjänsteskrivelse bilda arkivorganisation SYDARKIVERA.rtf; REGLEMENTE FÖR 
FÖRBUNDSSTYRELSEN SYDARKIVERA.pdf; Förbundsordning för SVDARKIVERA 
20140918.pdf; Kostnader för 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017.pdf; 
REGLEMENTE FÖR REVISORERNA l I<OMMUNALFÖRBUNDET.pdf 

Ti ll deltagande organisationer i konceptstudien E-arkiv Kronoberg och Blekinge 

Er organ isation undertecknade under våren en avsiktsförklaring om att bilda en 

gemensam arkivorganisation. Inom ramen för konceptstud ien har nu ett 

underlag tagits fram som respektive organisation nu har att ta stä llning ti ll. 

l bifogade dokument finns en t jänsteskrivelse som övers iktligt redogör för 

bakgrunden och innehållet i den förbundsordning som arbetats fram. l 

tjänsteskrive lsen lämnas också förs lag t ill beslut. 

Underlaget har para llellt med detta meddelande skickats med post t ill 

respektive organisation. 

Har ni frågor så kontakta gärna Eli n Jonsson via e-post elin.jonsson@vaxjo.se 

eller telefon 0470-41307 

Med vän liga hälsningar 

Martin Fransson 
projektansvarig 

t. f kanslichef 

I<OMMUNI<ANSLIET 
Kommunledningsförva ltn ingen 
Växjö kommu n, Box 1222, 35112 VÄXJÖ 

Te l: 0470-412 16 
E-post: martin. fransson@vaxjo.se 

Hemsida: www.vaxjo.se 
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2014-09-22 

Kommunerna i Kronoberg och Blekinge 
Region Blekinge 

Gemensam organisation och gemensamt system 
för e-arkiv 

Bakgrund 
I dagens såmhälle lagras allt mer information i kommunernas TT-system. 
För att deru1a information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med 
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett 
e-arkiv är resurshävande och bör därför genomföras j samarbete med andra 
kommuner. 

Samarbetet i Kronoberg och Blekinge kring denna fråga startade 2013 med 
en gemensam förstudie inför infOrande av e-arkiv. Förstudien följdes av en 
fördjupad förstudie med bland a1U1at översiktig systeminventering som 
underlag för systemvärdering och prioritering. 

J februari 2014 påbö1jacles arbetet med en konceptstuelic som bland a!U1at 
syftar till att arbeta fram ett konJa·et förslag på gemensam organisation för e
arkiv. 

Information har inhämtats fi·ån deltagande organisationer om hur de ser på 
att gemensamt bilda en organisation för e-arkiv. J juni sammanställdes 
resultatet av avsiktsförldaringarna: l 3 organisationer har undertecknat 
avsiktsförklaringen. En kommun är positiv till samverkan men har valt att 
inte underteckna avsil.'tsförklaringen. Underlag för beslutet var ett första 
förslag till verksamhetsbeshivning för en gemensam organisation och 
preliminär långsiktig budget. Avsiktsförldaringen fastställer roller och 
ansvar och vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet 
med alt bilda en gemensam organisation. 

Förbundsordning 
Av avsiktsförklaringen framgår att då utgångspunkten är en gemensam 
myndighetsfunktion i1111ebär detta att den samverkansform som är 
funktionell och laglig är kommunalförbund. 

Förslag till förbundsordning har tagits fram av Mats Porsklev, kanslichef i 
Älmhult (samordnare), Jesper Jacobsson, kanslichef i Sölvesborg och 
Martin Fransson, kanslichef i Växjö. Utkastet l1ar granskats av extern jurjst 

1 (4) 
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2014-09-22 

advokat Anders Boquist samt av Garo Lorfalk, kanslichefTingsryds 
kommun. Utöver detta har det kommit in synpunkter ftån fyra 
organisationer. Dessa synpunkter har beaktats i det slutgiltiga förslaget till 
för b undsordning. 

Utkast till förbundsordning har funnits åU<omlig för kontaktpersoner på det 
gemeosamma nätverket i ett första utkast från den 12 maj och i ett anch·a 
utkast efter extern granskning från den 6 augusti. Den 20 augusti sändes ett 
e-postmeddelande med aktuellt utkast ut till kontaktpersonerna med 
påmhmelse om att lämna synpunkter senast den l september. 

FörbLmdsordningen är skriven på ett sätt som ska 1illåta flexibilitet och 
möjligbet att tltöka förbundets arbetsuppgifter inom onu·ådet arkiv, utan att 
förbtmdsorclningen behöver ändras. Arbetsgruppen har känt ett behov av aH 
mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmat bör 
ha viss struktur. En del av de paragraferna som finns i förbundsordningen är 
en direkt följd av kommunallagens bestämmeJser och arbetsgruppen har 
ansett det tydligare att ta med ytterligare regleringar i förbundsordningen för 
att undvika oklarheter 

Ekonomi 
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommtmalförbundet efteJ' 
samråd med förbundsmedlemmarna. Konceptstudien har tagit fram 
kostnadskalkyl för året 2015 och en ekonomisk plan för 2016-2017. 
Respektive kommunfullll1äktige ska godkäl)lla sin del av kostnaden 2015 
vilket ersätter samrådet föx förbundets första budget. 

Mecllemsfilllmälctiges beslut måste fmansieras enligt komrmmaUagen, varför 
förslag till beslutsmening är formulerad så att varje medlemsfullmäktige 
godkälmer sin del av kostnaden för 2015 och ekonomiskplan 2016-2017. 

Beslutsprocessen 
För att vara med j den gemensanuna organisationen från start krävs ett 
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer som 
önskar delta från starten. Den gemensamma organisationen bildas från och 
medjanuari 2015. 

Beslutet villkoras alltså av att ingående kommuner och regionförbund fattar 
motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera. 
Enbart kommuner och regionforbWld som beslutar innan årsskiftet 2104-
20 J 5 om inträde kommer att b Hela kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ä.nd1ingar i bilagorna görs av forbundsfullmäklige efter samråd och beslut 
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar. 
Detta innebär att kostnadsfördelningsbilagan ocb medlemsbilagan kan 

2 (4) 
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2014-09-22 

komma att förändras beroende på om det kommer till nya 
förbundsmedlemmar eller om någon organisation som unclettecknat 
avsiktsförklaringen väljer att inte fatta beslut om att anta 
fårbundsordningen. 

Förslag t ill beslutsformulering: 
l. Fullmäktige beslutar att [lcommunens/regionförbundets namn] 

inträder i Kommunalfårbundet Sydarkivcra elen ljauuari 2015. 
2. Fullmäktige antar förbtmclsordning för Kommunalförbundet 

Syclarkivera i sin helhet inldusive bjJagor. 
3. Fullmäktige beslutar atl i särski lt beslut utse ledamot och ersättare 

t i Il fårbunds:fullmäktige. 
4. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden ior kommunalförb1mdet 

sydarkivera år 2015 och elen ekonomiska planen för 2016-2017. 
5. fjnansiering av [kommunens/region/örbzmdels namn l del av 

Sydarkivera:s kostnader år 2015 sker genom att [skriv andelsbelopp J 
kronor anslås [ange cn,sedd finansiering]. 

6. Fullmäktige noterar fårslag till reglemente för 10rbtmdsstyrelsen 
Sydarkivera. 

7. Fullmäktige noterar fårslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

8. Beslutet villkoras av att jngående kommuner och regionförbund 
fattar motsvarande beslut om bildande av konummalförbundet 
Sydarkivera. Enbart konununer och regionförbund som beslutar 
iru1an årsskiftet 2104- 2015 om inträde kommer att bilda 
kommunalförbundet Syclarkivera. 

Beslut skickas till: 

Växjö kommun 
Konceptstuelie e-arkiv Kronoberg och Blekinge 
Box 1222 
35112 Växjö 

Har ni fi.·ågor sa kontakta gärna E LinJonsson via c-post 
elin.jonsson@vaxjo.se eller telefon 0470-41307 

Styrgruppen för projektet Konceptstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge 
genom: 

Lars-Erik Strandberg 
projektledare 

Elin Jonsson 
biträdande projektledare 

3 (4) 
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2014-09-22 

Bilagor: 
• Förslag tiJl forbtmdsorclning 
• Bilaga l Medlemmar 
• Bilaga 2 Medlemsavgifter 
o Kostnader för 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017 
• Reglemente för förbundsstyrelsen 
• Reglemente för revisorerna 

4 (4) 
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~ 
V' \J Kostnader för 2015 

5,69% 263 390 

9,23% 427 257 

18,87% 873 492 

2,38% 110 170 

8,05% 372 635 

2,81% 130 075 

3,81% 176 365 

8,23% 380 967 

4,96% 229 598 

3,59% 166 181 

25,34% 1172 989 

4,65% 215 249 

2,38% 110 170 
--------- -· ..... ~- . 
~ 4·629·000' 
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Ekonomisk plan 2015-2017 

Tabellen anger uppskattade kostnaderna för förbundets verksamhet. 
Kostnaderna för år 2016 och 2017 fastställs i samband med budgetprocessen. 

Personal, overhead 
(lokaler mm) 2 889 000 4 256 000 5 826 000 

IT investeringar & Tjänster 470 000 2 670 000 1230 000 

IT Drift 670 000 1623 000 1633 000 

Administrat ion & 
Politisk ledning 600 000 525 000 525 000 

Total 4 629 000 9 074 000 9 214 000 
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN SYnARKIVERA 

1 § Förbundsstyrelsens uppgifter 

1.1 Förbundsstyrelsens roll är att svara för verkställande och förvaltande angelägenheter i 
kommunalforbundet SYDARKNERA. 

1.2 Det åligger förbundsstyrelsen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts 
för kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen for detta ansvara for 
sådana särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt 
bestämmelserna i forbundsordningen. 

1.3 Förbundsstyrelsens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara 
inriktat på att arkivera handlingar och dokument från förbundsmedlemmarnasit-baserade 
verksamhetssystem. Förbundsstyrelsen har ansvaret för att kommunallagens, arkivlagens, 
tryckfrihetsförordningens, personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens m.m. 
bestämmelser hanteras korrekt inom förbundet. 

1.4 Förbundsstyrelsen ska inom förbundsordningens ram tillse att forbundet tillgodoser 
medlemskommuns önskemål om tjänster. 

1.5 Inom ramen för sin verksamhet har förbundsstyrelsen ansvaret for att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i 
organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att 
tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser 
utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna 
utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt. 

1.6 Förbundsstyrelsen svarar for att innehållet i verksamhetsplan och framtagande av 
handlingsprogral11 for SYDARKIVERA, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga 
nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 
uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet. Förbundsstyrelsen svarar vidare för att 
förslag till verksamhetsplan upprättas inför förbundsfullmäktiges budgetbeslut 
Verksamhetsplan fastställs efter förbundsfullmäktiges beslut om budget och 
handlingspro gram 

1.7 Förbundsstyrelsen ska se till att uppfåljning fmilöpande sker av verksamheten. 

1.8 Förbundsstyrelsen svarar för informations- och utbildningsinsatser i verksamheten. 

1.9 Förbundsstyrelsen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fmilöpande sker med förbundsmedlemmarna i 
olika frågor som berör forhundsmedlemmarna och att rappmier lämnas till 
förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i 
förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.1 O Förbundsstyrelsen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. 
Förbundsstyrelsen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd fitms. Förbundsstyrelsen är 
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egerl anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i forhållandet mellan 
arbetsgiva1·e och arbetstagare och fackliga organisationer. 

1.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet inom organisationen. 

2 § Förbundsstyrelsens sammansättning 

2.1 Förbundsstyrelsen beståt av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår 
av förbundsord11iugen . 

2.2 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså 
olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunallagens bestämmelser. 

3 § Ersättarnas tjänstgöring 

3. l Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

3.2 01·dningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsorda ingen. 

3.3 En ordinarie ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv j ett ärende har åter riiLt aU 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 Icke tjänstgörande ersättare har rätt atl delta i överläggningen men inte i besluLet och har 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

4 § Sammanträde 

4.1 Förbtmdsstyxelsen sammanlTäder på dag och tid som Förbundsstyrelsen bestämmer. 

5 §. Kallelse 

5.1 Ordföranden svarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

5.2 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 Kallelsen ska senast fem dagar före sammanträdesdagen utsändas digitalt till vruje 
ledamot och ersättare samt annan förlroendevald som får närvara vid sammanträdet. 

5.4 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 J undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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6 §. Justering av protokoll 

6.1 Protokolletjusteras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 Förbundsstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skajusteras omedelbart. 

7 §. Reservation 

7 .l Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas innan den tidpunkt som har 
fastställts fcir justering av protokollet. 

8 §. Delgivning 

8.1 Delgivning med förbundsstyrelsen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
förbundschefen eller med annan som förbundsstyrelsen bestämmer. 

9 §. Undertecknande av handlingar 

9.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsstyrelsen ska 
undetiecknas av ordföranden eller av vice ordföranden eller av annan som förbundsstyrelsen 
bestämmer och kontrasigneras av förbundschefen. 

9.2 I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som ska undetieckna handlingar. 

10 § Planeringsprocess 

l O .l. Förbundstyrelsen ska upprätta förslag till handlingspro gram efter samråd med 
förbundsmedlemmama. Förändringar och tillägg till handlingsprogramet ska också beredas i 
samverkan med förbundsmedlemmama. 

l 0.2 Förbundsstyrelsen har att fastställa verksamhetsplan för arkiveringstjänsten. 
Verksamhetsplanen ska grundas på det av förbundsfullmäktige antagna handlingsprogrammet. 

l 0.3 Förbundstyrelsen ska upprätta förslag till budget för forbundet innan maj månads utgång. 

10.4 Förbundstyrelsen ska upprätta förslag till årsredogörelsen innan april månads utgång. 

l 0.5 Beslutar inte förbundsfullmäktige annat, får förbundsstyrelsen utse de utskott som krävs 

för att fullgöra de uppgifter som åvilar förbundsstyrelsen. Ledamöter och ersättare i utskotten 

väljs av förbundsstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid förbundsstyrelsen bestämmer. 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET 
SYDARKIVERA 

1 §. Organisation 
Kommunalforbundet har tre revisorer och tre revisorsersättare, vilka utses enligt 
förbundsordningens bestämmelser. Revisorerna ska utse en av dem till ordfårande och en av 
dem till ersättare for denne. 

2 §. Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet. 

3 §.Budget 
Kommunalforbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets 
bedrivande. 

4 §. sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revism·emas rätt till upplysningar 
gäller också de saldumniga som biträder revisorerna. 

5 §. Sammanträden 
Ordforanden kallar revisorerna och revisorsersättarna till erforderliga sammanträden för 
fullgörande av revisionsuppdraget Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och 
föltroendevalda i förbundsstyrelsen. Minnesanteckningar ska föras vid revism·emas 
sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 15 §kommunallagen foljer att de beslut som 
revisorema fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

6 §.Arkiv 
Revisorema svarar for att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

7 §. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till forbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som 
framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid 
fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
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Förbundsordning SYDARI<JVERA 

2014-09-18 

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivlägguing åt 
förbundsmedlemmar avseende !T-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning sYDARKIVERA 

Förbundsordning för 
Kommunalförbundet SVDARKIVERA 

Fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige den_ 2014 

1 § Namn och säte 

1.1 Kommunalforbundets namn är "SYDARKIVERA". 

1.2 Kommunalforbundet har sitt säte i Växjö. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommunalforbundet framgår av bilaga l. 

3 §Ändamål 

3.1 Kommunalforbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och dä1iill anslutande författningar som förbundsmedlemrnarna överlämnar till 
kommunalförbundet, härefter gemensamt kallade Uppdraget. Ovanstående uppdrag ska 
fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (1991 :900) stadgas om 
kommunalförbund. 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konve1iering av 
dokument och andra uppgifter i !T-baserade verksamhetssystern, informations- och 
utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa 
pmier, myndighetsutövningsuppgifter samt handhavande av mellanarkiv och slutarkiv för 
förbundsmedlemmarna, härefter kallat Bastjänster. 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar. 
Kommunalforbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och 
systematiska arkivförteckningar. 

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet 

3.5 Kommunalforbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med medlemmarna 
fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas handlingar och dokument. Handlingsprogramet ska övergripande 
beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet 
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ska bland annat fastställa prioriteringprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen. 

3.6 Kommunalfårbundet ska inom ramen får Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnade av IT
baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som 
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av 
de i handlingsprogramet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT -baserade verksamhetssystem. 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
vmje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 

Anslutande tjänster 

3.9 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalfårbundet Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 
villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna 
därmed blir uppgifter för kommunalfårbundet Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter 
enligt denna punkt 3.9 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

Tilläggstjänster 

3 .l O Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 
punkt 3.9 ovan kan förbundsmedlemmarna inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande författningar uppdra åt kommunalförbundet att utföra andra uppgifter åt 
förbundsmedlemmarna. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ramen för 
kommunalfårbundets ändamål. Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt 3 .l O utgår i 
enlighet med punkt l 0.6 nedan. Uppdraget ska utföras i enlighet med de riktlinjer och 
regelverk kommunalförbundet beslutar om. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i fårbundet 
För varje ledamot ska en ersättare utses. 
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5.2 Vmje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5.5 Vid förfall får ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfl.lllmäktige väljer får vmje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs får en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet. 

5. 8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 

5.9 I fi·åga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 §och 4 kap 23a § l st. kommunallagen tillämpas. 

5 .l O Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 
G förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
G förbundsstyrelsen 
• ledamot i fårhundsfullmäktige 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 §Förbundsstyrelsen 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av sju ledamöter med sju 
ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet 
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. 
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt. 

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 

6.3 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 6.2 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
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landet ägt rum. Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få 
representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i 
hela landet. 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för vmje mandatperiod bland sina ledamöter en ordfårande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fi·åga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 §och 4 kap 23a § l st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid prop01iionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om prop01iionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
• ledamot i förbundsstyrelsen 
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmalTia har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och 
uppgifter som förbundsmedlemmama överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

7 .l Kommunalförbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa. 

7.2 För revisorema gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
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förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet. 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. 

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och för kännedom på vmje medlemskommuns hemsida. 

9 §Andel i tillgångar och skulder 

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid vmje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf l O som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 §Kostnadsfördelning, mm 

l O .l Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
för åren 2015, 2016 och 2017 svarar respektive medlemskommun med de procentsatser som 
anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i 
förskott. 

10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kunna ske med beaktande av de erfarenheter som 
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av 
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedlemmama om kommunalförbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemrnamas fullmäktigeförsamlingar. 

10.4 Den i punktema 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmama ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
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10.5 När kommunalforbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

10.6 När kommunalforbundet på begäran utför tilläggstjänster enligt punkt 3.1 O ovan till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av 
förbundsfullmäktige fastställd taxa. 

l O. 7 Kommunalforbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt l O .l 
ovan. 

10.8 Kommunalforbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller forvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan forbundet och samtliga 
medlemskommuner. 

11.2 FÖrbundet ska fmilöpande tillställa förbundsmedlemmarna rappmier beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla forbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra fö1iroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfålle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

12.1 Förbundsfulhnäktige ska årligen fastställa budget för kommunalforbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetforutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ekonomiska ramar ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innanjuni månads 
utgång. 
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med fårhundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga fårbundsmedlemmar. 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan får den kommande treårsperioden. 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. l O § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfårdas. 

13 § Utträde m.m. 

13 .l Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska m(1llanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 
inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. Överenskommelse träffas angående de av 
förbundet öve1iagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande 
förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. 

13.2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. Se § 17 punkt l. 

14 § Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmarna beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess 
verksamhet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av forhundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf l O ovan 
tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska fårbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fmisättas, om det behövs for en ändamålsenlig 
avveckling. 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

14.6. Av förbundet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som 
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska övetia och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

9 

31



14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
fotbundsmedlemmama. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, ä!' förbundet upplöst. 

15 §Tvister 

15.1 Tvist mellan förbundet och dess tnecllemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 §Arvoden 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbunclsfu ll mäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt elen till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestätnmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbutiClsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktige hal' rätt att 
delegera frågan om antagande ti ll förbundsstyrelsen. 

17.2 frågor rörande inträde av ny medlem och utträde av medlem ska handläggas i den 
ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

18 §Särskilda bestämmelser 

18. J Förbundet är bildat när forbnndsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsorclningen, dock tidigast l januari 2015. Förbundsfullmäktige bes lutar när 
förbttndsstyrelsen ska tillträda. 

J 8.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlenumu:na den l januari 2016. 

18.3 Annat kommunalförbund vars fö rbundsmedlem mat' till minst hä lften består av 
förbundsmedlemmar i SVDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem attutnyttja 
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt ptmkt 10.5 och 10.6 ovan. 

l 8.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbunclsmecllemmar 
i sYDARKIVERA har samma rält som förbundsmedlem att utnytija förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och 
10.6 ovan. 
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Bilaga l 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SVDARiaVERA ÄR: 

Alvesta kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds l<ommun 

Olofströms kommun 

Ronneby kommun 

sölvesborgs kommun 

Tingsryds kommun 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 

Region Blekinge 
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B ilaga 2 

MEDLEMSAV GIFTER SYnARKIVERA 

Fördelning av kostnaderna får bastjänsterna får åren 2015,2016 och 2017 ska ske utifrån 
invånarantalet enligt SCB:s statistjk får respektive medlem per 31 december året innan 
avgiftsåret Regionförbund betalar samma avgift som minsta kommun. Om inget annat beslut 
fattas ska denna fördelning gäl la även for åren efter 2017. 

Kostnaderna fOr basvänstema uneler 2015 ska fördelas mellan 
förbundsmedlemmarna enligt fö ljande procentsatser: 

Kommun Procentsats 

Alvesta kommun 5,69% 

Karlshamns kommun 9,23% 

Karlskrona kommun 18,87% 

Lessebo kommun 2,38% 

Ljungby kommun 8,05% 

Markaryds l<ommun 2,81% 

Olofströms kommun 3,81% 

Ronneby kommun 8,23% 

sölvesborgs kommun 4,96% 

Tingsryds kommun 3,59% 

Växjö kommun 25,34% 

Älmhults kommun 4,65% 

Region Blekinge 2,38% 

Summa 100,00% 

lNTRÄDESAVGIFTFÖRNY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

Engångsavgift får ny medlem baseras på invånarantal/kostnad för k011ceptstudie. 
Detta innebär 4 kr x antal invånare. 

Vid beräkning av irll:rädesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in. 
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Ärende nr 13 

Yttrande över motion om 
kollektivtrafiken 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 403 Dm 2014/334 530 

Yttrande över motion om kollektivtrafiken i kommunen 

Mikael Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och 
Sven-OlofKarlborg (FP) har lämnat in en motion om kollektivtrafiken i 
kommunen. 

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson anger i sitt yttrande att länsstyrelsen 
beslutade 2014-10-28, att Tingsryds kommun beviljas medel för att bland 
annat utöka antalet bussturer mellan Tingsryd-Ryd. Det får anses vara en 
väsentlig del av de förbättringar i kollektivtrafiken som motionen avser. 
Vidare pågår förhandlingar med Länstrafiken Kronoberg gällande trafikår 
december 2014-december 2015 som också kan leda till förbättringar. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-10-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att bifalla motionen med hänvisning till landsbygdsutvecklarens yttrande. 
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bilaga Ks Au § 403 2014-11-03 

r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

fr1N8'si~nis-i:U)Mf\1u~~ 1 

Jörgen Larsso11 
0477-44116 

}orgen.larsson@tlngsryd.se 

2014-10-31 

D nr 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion angående kollektivtrafiken 

2014 ~(0~ 3 '1 1(1) 

Med beaktande av kommunstyrelsens atbetsutskotts beslut 2014-10-27, § 377 redovisas 
härmed fåljande med anledning av den in.konma motionen: 

Med förankring och finansieringsbeslut L kommunstyrelsen 2014-10-20, § 200 har in
tegrationssalUordnaren ansökt om 70 l 000 ktonor hos Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fOr att unelerlätta för bosättning får vissa utlänningar i Tingsryds kommun- beslut och 
ansökan bifogas (bilaga l). Det är förordningen (201 0:1122) om statlig ersäitn.ing for 
insatser för vissa utlänningar som möjliggör för kommuner ~tt ansöka om medel. Enligt 
ansökan är avsikten att anordna bussturer för nyanlända mellan Konga-Tingsryd och 
Ryd-Urshult-Tingsryd. På sträckan Ryd-Urshult-Tingsryd (busslinje 361) kornmer per~ 
sontrafiken atf erbjudas som förstärkt kollektivtrafik i Länstrafiken Krona bergs regi. 
Denna trafik kommer att ingå i den m:dinarie linjetraftken som är öppen for alla. På 
sträckan Km~ga-Tingsryd kornmer persontrafiken att utfåras som beställda abonnerade 
turer riktade enbart till nyanlända. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut 2014-10-28 (bilaga 2) beviljat Tingsryds 
kommun 701 000 kl'onor får denna insats att torstärka kollektivtrafiken i Tiugsryds 
kommtm. De beviljade medlen möjliggör således att den utökade busstrafiken kan 
komma igång i december2014 och därefter pågå under åren2015 och 2016. 
För närvm·ande pågår detaljplanering for hur den akll.te1la trafiken kommer att utformas, 

Det som tedovisas ovan kan anses utgöra en väsentlig del av de kollektivtrafikilirbätt
ringar som avses i motionen. l övrigt kan redovisas att det inför kommaode trafikår (de
cember 2014-december 20 15) fot närvm·mJde pågår förhandlingar med Länstraft.ken 
Kronoberg angående fOrbätli:at trafikutbttd anpassat till behov och önskemål. Tidsmäss
igt väntas detta vara klru.t och kan redovisas i mitten av november 2014. 

Vid utarbetandet av detta yttrande har samråd ägt rum med integrationssamordnaren och 
1:dnaren för samhällsbetalda 1Tansporter. 

Bilaga l: Konununstyrelsens beslut2014~10-20, § 200 samt integrationssamordnarens 
ansökan till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Bilaga 2. Länsstyrelsens beslut 2014-10-28. 

Tlngsryds kornmun 
Box 88 
362 22.Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
I<Ommunen@tingsryd.se 
www.tlngstyd.se 
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l~ ~'Jlltgs:ryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usteraude 

r/8 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-20 ~-~ ~Q%0v t 

KB§ 200 Dnr 2014/397 133 

Ansölmn om medel fö:r att unelerlätta för bosättning för vissa utlänningar 

KonunuuchefLaila Jeppsson fareslår ai.t TingsTyds kommun ansöker om 
ersättning hos länsstyrelsen fcir att undel1ätta för bosättning for vissa 
utläruringar. Medlen är tän1cta att användas för att anordna busst11rer for 
nya;nlända mellan I<.onga-Tingsryd och Ryd- Tingsryd. De tmer som går 
mellan Ryd~ Tingsryd Ican även allmänheten bruka. 

Tingsryds konununmedfmansierar maximalt 30% i denna åtgärd där 
länsstyrelsen i Kronoberg står för resterande 70 %. 

DcsJutslmdcrJag 
Ansökan om medel for ersättning för att underlätta fcir bosättning föl' vissa 
utlänningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 357,2014-10-06 

Beslut 

Konunu.nstyrelsen beslutar 

att finansie.tingen 2014 göt•s genom integrationsprojektet mecll4 000 la: och 
resterande 14 000 kr genomkommunstyrelsens fö1fogandemedel, samt 

attfmansiermgen2015-2016 göm genom:integtatlonsptojektetmed 84 000 
la'/år ochresterande 84 000 la:/år genom kommunstyrelsens förfogandemedel 

Bxp: 
KonunuriChefLaila Jeppsson 
Integrationssamordnare Banna 'l'bioubon 
Ekonomiavdelningen 

2014-10-2.3 
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.20 ly 3c-]"7- J 'J J 
Bil1a 

Länsstyrelserna 

ANSÖKAN 2014- § 37p1us medel 

Ny ersättning för att underlätta bosättning 
-enligt 37 § förordningen (201 0: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

För information och tips om hur ansökan ska fyllas il se 'Vägledning för ansökan" 

Sökånde kommun: 

Tingstyds kommun: komplettering 

Samverkansparter: 

Länstrafiken Kronoberg 
Busspecialisten 

Ansökan sänds till: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
351 86 VÄXJÖ 

E~post: l<ronobert~@fansstyrelsen.se 

l Datum: Il Sökta medel (kronor): 
• l.....2_0_14_M_09_M_30 ________ ---J. • 701000 

Insats {rubrik): 
Förstärkning av kollektivtrafiken i Tingsryd s kommun· 

l Tidsperiod; · 
~014M11-01 till 2016-12-31 

Kontaktuppgifter sökande: Kontaktperson: 

Kommun:· Tingsryds kommun 1. Namn: Banna Thioubou 

Postadress: Torggatan 12 Telefon/Mobil: 070 5869776/ 
Box 88360 22 Tingsryd 0477 44265 

Telefon/Fax: 0477 441 00 E-post: 

Plusgiro/8ankgiro: PG: 1 O 70 20-0 

Egen referens: 1160002 

l Organisatlonsnr: 212000-0621 

banna.thioubou@yahoo.com 

2. Namn: RagnhHd Olsson 

Telefon/Mobil: 07Qw253 02 43 

E-post: 
ra.gnhild.olsson@tingsryd.se 

/ 
/ 

l 
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BESKRIVNING 

Bakgru·nd och behovsanalys (ange bakgrund1 brister, behov och hinder för l 
mottagande och bosättning) . 

Tingsryds kommun har nästan fördubblat sitt mottagande från 30 till 50 
anvisningsbara personer under 2014. Detta kommer att gälla även 2015 och 2016. l 
samband med detta har kommunen gjort en del satsningar så att nyanlända ska. 
trivas i kommunen men också för att få dem att vilja bo kvar i kommunen. Bland 
annat har vi öppnat en mötesplats i Urshult med många aktiviteter som intresserar 
både svenskar och nyanlända och kommer att öppna mötesplatser även i Kong a. 
Men dålig kommun lkation gör att nyanlända som tackat ja tllf att flytta till Urshult1 

Ryd eller Konga vm efter en kOlt tid flytta från dessa ställen. Detta har börjat 
påverka på ett negativt sätt arbetet som kommunen gör inom integration. 

Med detta projekt 11 Förstärkning av kollektivtrafiken i Tingsryds kommun'1 vill vi 
erbjuda en utökad linjetrafik mellan TlngsrydHUrshultMRyd och Tingsryd-Konga. 
Detta kommer gynna atta nyanlända men framförallt de som ingår i Be-g projektet. 
Med extra bussturer blir det lättare för nyanlända att integrera sig i samhället då det 
blir lättare för dem att åka tm olika aktiviteter där de kan träffa svenskar. 

Tingsryds kommun har ett avtal med Länstrafiken Kronoberg som kommer att köra 
sträckan TingsrydHOrshult måndag till fredag under ett kalenderår. 
Vi kommer att beställa abonnerade turer från Busspecialisten som kommer att köra 
sträckan Tingsryd-Kong a/ Konga .. Tingstyd. · 

-3H 
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Syfte (avsikten med insatsen) 

Med detta projekt vill vi utöka linjetrafiken mellan Tingsryd-UrshultHRyd och 
Tingsryd-Konga. Detta kommer att gynna den nyanlände som förhoppningsvis 
kommer att vifja bo kvar på dessa orter. 

Med detta projket ser vi bra förutsättningar för att fylla antalet anvisningsbara 
platser fram till 2016. Dessutom ser vi detta som en möjlighet för ett fortsatt och 
utökat samarbete me~ Be-g projektet. 

Mål cc h effekter (beskriv mål och förväntade effekter på ert mottagande och antalet 
tillkomna platser kopplat tifl syftet ovan) 

Tingsryd s kommun har nästan fördubblat s!tt mottagande under 2014 och kommer 
även aU göra det under 2015 och 2016, 
En utökad linjetrafikkommer att göra Tingsryds kommun till en mer attraktiv 
landsgydskommun där livet är härligt Det kan leda l framtiden till att Tingsryd s 
kommun kan öka ytterligare sitt mottagande och sitt samarbete med Be-g projektet 
Med tätare bussturer blir det lättare för nyanlända att åka till tätorten Tingsryd och 
vidare tilf Växjö. 

Målgrupper (beskriv målgruppen för insatsen) 

Målgruppen är först och främst nyanlända1 inte minst barn och kvinnor som kommer 
att få möjlighet att delta på olika a~tiviteter f komn:tunen. 

Genomförande, med metod, tidsN och aktivitetsplan (beskriv metod/~er, planerade 
aktiviteter samt staii~ och slutdatum för respektive aktivitet) 

Tingsryds kommun har ett avtal med Länstrafiken Kronoberg som kommer att utöka 
linjetrafiken under vardagarna mellan Tingsryd-Ryd, samt att vi beställer 
abonnerade turer hos Busspecialisten som kommer att köra sträckan Tingsryd- · 
Kong a. 
Dessa två företag har tillfrågats och de kör gärna extra turer. 
Vi räknar med att starta den nya trafiken från och med 2014-11-01 till 2016H12H31. 

Länstrafiken i Kronoberg utökar trafiken Tingsryd-Ryd till en kostnad av 365 000 kr 
per kalenderår. 
Busspecialisten kör Tingsryd-Konga för 125 000 pet kalenderår. 
Det totala beloppet för utökade turer är 490 0000 kr per kalenderår. 

J budget underlaget är det den totala kostnaden för trafiken som anges. 

Länstrafiken Kronoberg 
Utökad linjetrafik Tingsryd-Ryd 
Anta! uppskattade genomsnittliga resenärer/tur: 20 varav 70% är nyanlända 
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Busspecialistens extra turer Tingsryd-Konga 
Antal uppskattade genomsnittliga resenärer/tur: 16 resenärer, varav 100% 
nyanlända. 

Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska föijas upp och utvärderas) 

Tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och Busspecialisten kör vi statistik om 
hur många nyanlända resenärer som åker på varje tur. Vi kommer också att 
genomföra fntervjuerlenl<äter med målgruppen för att ta reda på om de har åkt med 
de nya turerna, hur ofta och hur nöjda de är. 

Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur ettjämställdhetsperspektiv) 

De flesta av kvinnorna i vår målgrupp har varken körkort eller bil och är helt • 
beroende av kollektivtrafiken. Med utökad bussturer kan l\vinnorna delta i olika 
aktiviteter som främjar jämställdhet och integration såsom simning, Språk Cafe, 
Strck Cafe mm. 

Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur ett barnperspel<tiv) 

Med utökade linjetrafik blir det lättare för föräfd ra rna att vara på olika aktiviteter 
med sina barn: besök på parken i Växjö, simhallen i Tingsryd, fotboll eller ishockey 
mm. 

Samarbetsparter och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är ägare och 
vilka andra aktörer som deltar i insatsen) 

Länstrafiken i Kronoberg och Busspecialisten är våra samarbetspartner i detta 
projekt 
T!ngsryds kommun har ett avtal med Länstrafiken Kronoberg som l sin tur har avtal 
med Busspecia listen. Dessa företag har tillfrågats och de kommer att köra dessa 
extra turer. 

Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har l<oppling till 
andra projekt, till exempel som den del av EU~finanslerat pl'ojekt) 

Be~g 

Integration i TingsrydHProjekt Marhaba 

·Budget 

Kostna. dsslag 
Aktiviteter (ange typ av aktivitet) 
Utökade turerTingsryd~UrshultHRyd, samt extra 
turer Tingsryd-Kong a 

Externa tjänster (ange typ av köpt ljänst) 

~5-

Ar 2014 Ar 2015 At· 20.1§ Totalt 
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Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) 

Lokalkostnader (ange typ av lokal) 

Material/expenser (ange typ av material) 

Resekostnader (ange typ av aktivitet) 
1-~.}j~,·-,<,··~.~f.!.~Jt·.e, ·.,=.:.:·._.~_.:.~.<,:~•:.,·:;;.·._,:!'.· .. ·','.· .. :·'.~:'· -]{~~~~~~~~~! .. -~ . .• 

Summa 

Finansieringsplan 

Finansiering Ar2014 Ar2015 Ar 2016 Totalt 

§37plus - medel 85000 490 000 4~~/ooo 1065000 

Egen flnansierina 28000 168000 1e~ö·~a 364 000 
Annan offentlig finansiering, till exempel EU-fond 

•· •:1 
. ·:: .;···\· . ~ ' .. 

Summa 57000 322000 
::::_::-:~·:;~ ~{-:.:! ~~ ..... 
·322000. 701000 

Ort och datum: 
Tingsryd 2014 09 30 

("·~~\ 

~: :='--- ~_..........--______ _ 
Banna Thioubou, Integrationssamordnare 

-6-
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BESLUT 

Sida l/2 

Datum 
2014-10-28 

Beteckning 
851-4304-14 

Tingsryds kommun 
Att Banna Thioubou 
Box88 
362 2211NGSRYD 

Ersättning för att skapa beredskap och 
mottagningskapacitet samt för att 
utveckla samverkan enligt §37, 
förordning 20 l 0: 1122 

Beslut 
Inom :tame~ för § 3 7 förordning om statlig ersättning för att skapa 
betedskap och mottagningskapacitet (2010:1122), beviljat Länsstyrelsen i 
Kronobergslän Tings1yds ko1n1nun 701 000 kronor för insatsen Fö't:rtärknittg 
av ko!Jektivtrtifiketz i Tingsryds kotJttJJtin. 

Beslutsmotlverlng 
Länsstyrelsen i I(ronobergs län bedömer insatsen Föt'Jtärkning av 
kol!ektivtrqftkett i Tit?gJ'Iyds kotJtmlltz som synnerligen angelägen och beviljat 
ansökan då insatsen tydligt syftar till att skapa fö1Utsättningat fö:t ett snabbt 
ökat mottagande av anvisade nyanlända. Den bristande kollektivtrafiken 
mellan mindre o:ttet och tätorten hat utlnistalliserats som det stötsta hindret 
fö.t mottagande av nyanlända i de delat av ko.tntnunen där lediga bostäder 
finns. En förstärkt kollektivtrafik stä:tkei: kommunens förutsättningar att ta 
emot anvisade nyanlända minst i nivå med ko.tntnnne11S utökade överens 
ko:tn:tnelse, samtidigt som nyanlända ges fätutsättningar till en aktiv 
etablering. Ett aktivt deltagande och samvetkan med det pågående BeG
p:tojektet förstärks samtidigt genom insatsen, ett deltaga11cle och en sam
verkan so1u är en ga:tant för att den stärkta kollektivtrafiken resultetat i 
avsedd effekt, om fler nyanlända på anvisning. 

Redovisning 
Ko:tunmnen ska under insatsperioden föra statistik över antalmottagna 
anvisade nyanlända till de i ansökan namngivna mindre orterna, vllket 
bifogas del- :respektive slutrapportering för insatsen. 

lansstyrelsen l Jönköplngs län l Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping l Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010~22 36 000 l Fax 036-1215 58 l E-post jonkoplng@lansstyrelsen.se l We b b www.lansstyrelsen.seJ)onkoplng. 
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BESlUT 

Sida 2/2 

Datum 
2014-l0-29 

En deltedovisn.ing ska lätnnas tillLänsstytelsen i I<i:onobetgs län sex 
månadet efter den i ansökan angiv.na statttidpu:okten, dvs. 2015-04-30. 

Slutredovis:ning ska ha ko:tntnit io till Länsstyrelsen i I<i:onobetgs län senast 
två :månader efter att projektet avslutats enligt den projekttid som framgåt i 
ansökan, dvs. 2017-02-28. Sluttedovisningen ska vara undertecknad och 
göras på särskild blankett som ko:tn.tnet att finnas på 
www.lansstytelsen.se/iotegtation 

Den so1n bev.iljats medel ska kunna visa verifikat och and:ta underlag föt 
redovisningen. 

A terbetalning 
Regler o:tn åtetbetalning finns i förordningens §§ 39-41. Mottagate av medel 
ät återbetalningsskyldig o:tn ersättning lätnnats på fel gt.und eller med för 
högt belopp. Aterbetalning ska äyen ske i de fall ersättningen inte använts 
för det ändarnål so:tn angetts i ansökan. 

För iofo1mation kontakta Susanne Hallström, Länssty.telsen i I<i:onobetgs 
län, susanne.hallsttom@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 74 20 eller 

Gisela Andersson, Länsstytelsen i Kronobergs län, 
gisela.andersson@lanssy.telsen.se, telefon 010-223 7419 

Nhla Lindgren, Länssty.telsen i J önköpings län, 
nina.liodgten@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 64 69. 

Detta beslut f'at enligt§ 42 förordning om statlig ersättning för .insatser för 
vissa utlännhlgru: (2010:1122) inte överklagas. 

I den slutliga handläggnjngen av detta ärende hat enhetschef Catin 
Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslutat och :integtations
utvecldare Susanne Halisttöm varit fotedtagande. 

Beteckning 
851-4304-14 
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Ärende nr 15 

Svar på revisonens granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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r:.:l Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

\(~kommun # Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 379 Dm 2014/473 007 

Svar på revisonens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Revisonen har genomfö1i en gransking av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

KommunchefLaila Jeppsson har avgett yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Revisonens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Yttrande kommunchef Laila Jeppsson, 2014-10-07 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta kommunchefens skrivelse som sitt eget yttrande samt översända det 
till revisorema. 

28 
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Bilaga Ks Au § 379 2014-10-27 
:2..o t'-~/ Lfi·J ov7· 

l s 
/ l!)Tingsryds 

· kommun 
Kommunlednlngs· 

förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila .jeppsson@tingsryd.se 

2014-10-07 

Dnr 2014/473 007 
Kommunstyrelsen 

Svar t ill revis01·erna gällande gransirning av lwmmunstyrelsens uppsilctsplilct 

Ärendebesl<rivning 
Revisorerna har i skrivelse 2014-09-22 ·begärt ett svar från konunuustyrelsen avseende 
rubricerad revisionsrapport. Underteclmad har upprättat ett förslag till beslut. Förslaget 
bifogas 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att översända yttrandet som svar till revis01·ema 

Tingsryd 2014-10-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Bilagor 
l Yttrande 
2 Revisionsrapport " granskning av komm\mstyrelsens uppsiktsplikt" 

1(1) 

Tingsryds l~ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-post/hem sida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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t< 
~ l!)Tingsryds 

· l{ommun 
Kommunlednings

förvattningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@liogsryd.se 

2014-10-08 

Dm 2014/473 007 
Kom.mw1styrelsen 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bal<gnmd 

Revisorernahar 1 sbivelse 2014-09-22 begärt ett svar fTån kommunstyrelsen avseende 
rubricerad revisionsrapport. UneleJtecknad har upprättat ett forslag till beslut. Svaret 
avser huvudsakligen de delar av revisionsrap polten som koncentreras till de revisionena 
bedömningarna utifrån rapportens fyra revisionskriterier i slutet av rapporten. 

Allmänt 

Revisensfråga var, utövar kornrotmstyrelsen en ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämn
der, bolag och stiftelser? 
Bedömningen som görs är att kommtmstyrelsens uppsiktsplikt är av god kvalite men 
kan utvecldas. 
Revisorema tittade på mtiner och dokument för ändamålsenlig uppsiktsplikt över 
nämndemas verksamhet. Revisionen har tittat på rutiner och dokument gällande kom
mtmstyrelsens ändamålsenliga uppsiktsplikt över bolagen och stiftelsemas vell<samhet 
men också på om ansvar och roller är tydliga och avslutningsvis samt om uppsiktsplik
ten utövas i enlighet med beslut och_ andra rutiner. 

Svar utifrån revisions]o·iterier i elen revisionena bedömningen 

Finns detfaststlillda rutiner och dokument till grundför en ändamttlsenlig uppsilet över 
nämndernas verksamheter? 
Inget att eri.ma 

Finns detfastställda rutiner och dokument till grundfor en ändamttlsenlig uppsikt över 
bolagens och stiftelsernas verksamhet? 
Revisorerna konstaterar att det behöver upprättas en rutin får att bedöma om verksam
beten bedrivits enligt det kmmnunala ändamålet ocl1 utfå1is inom ramen fOr de kommu
nala befogenhetema. 
Från och med årsredovisningama 2015 så tar man upp frågan oro verksamheterna har 
bedrivits enligt det komm.tmala ändamålet och utförts inom ramen fOr de kommunala 
befogenheterna. 
Företagspolicy, ägar-och huvudmannadhelctiv behöver ses över utifrån målstyrnings
dokument och ändrad koncernstrulctw-. 
Arbetet med att se över företagspolicy, ägar-och huvudmannadireldiv harpåbö1jats. 

Ar ansvar och roller i processerna som stödjer uppsiktsplikten tydliga? 

Inget att erinra /'.J/i t- 'V1rr 

1(2) 

Tingsryds l<ommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-posUhemsida 
l<ommunen@tingstyd.se 
www.tingsryd.se 
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2014-10-22 2(2) 

Utövas uppsikten i enlighet med kommunfilllmäktiges beslut och andrafastställda ruti
ner och dokument? 
Företagen finns ännu inte med i ledningssystemet} vilket är en brist för uppsikten. Vi
dare lämnar inte företagen den infonnation som uttrycks i ägar- och huvuclmannadirek
tiv i årsredovisningama. 
Kommunala bolag och stiftelser bar påbö1jat jmplementeringen av ledningssystemet 
Stratsys. 
Nya rutiner kommer att arbetas fi:am för att säkerställa att information som uttrycks i 
ägar- och huvudmannadirektiv implementeras j årsredovisningruna. 

Tingsryd 2014-10-08 

Laila .Teppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tlngsryd.se 

/f 
~ 
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TINGSRYDS KOivlMUN 
Kommunens revisorer 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -09- 2 5 00 

Y:) ·:r 

Till 
Kommunstyrelsen 

2014-09-22 

För ){ånnedom till 
Kommunfullmäktiges presidimn 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Revisorerna i Tings1yds kommtm har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad 
granslming. 

Vi instämmer i den revisionella bedö1m1ing som framgår i bifogad rapport och överläm
nar rappmten till kommunstyrelsen. 

Revisorema önskar ett svar på rapportens bedömningar senast den 22 december 2014. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 

För Tingsryds kommuns revisorer 

Sven-Erik Svensson 
Ordförande Vice ordförande 
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Jörn Wahlroth 
September 2014 

p wc 

www.owc.se 

Revisionsrapport 
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1. Inledning 
B.,. ~gr ,1!!: 

Kommunens revisorer har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat 
att granska lmmmunstyrelsens uppsilet över den verksamhets som bedrivs i 
nämnder, bolag och stiftelser. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagenl<apitel6 1-3§§. 
Kommunstyrelsen har till uppgift att överblicka hela den kommunala förvaltn ingen. 
Fr o m 2013 skärptes kommunallagens uppsiktsplikt för verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. 

Q c 1 • ·jons]; &g r 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder, bolag och 
stiftelser? 

.-
Finns det fastställda rutiner och dokument till grund för en ändamälsenlig uppsikt 
över nämndernas verksamhet? 

Finns det fastställda rutiner och dokument till grund för en ändamålsenlig uppsil<l: 
över bolagens och stiftelsernas verksamhet? 

[\r ansvar och roller i processerna som stödjer uppsilctplikten tydliga? 

Utövas uppsikten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och andra fastställda 
rutiner och dokument? 

f1etcr 
Granskningen omfattar kommtmstyrelsens uppsikt över nämnderna, de bolag som 
ingåT i kommunens bolagskoncern, samt stiftelserna Kommunhus och Tingsryds 
i ndust:ristiftelse. 

Intervjuer har genomförts med kommtmstyrelsens presidium, kommunchef, 
el<anornichef, förvaltningschefer får socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltn.ingen, VD för Stiftelsen Kommunlms och VD för Tingsryds 
Energi. 

studier har genomförts av kommunens styrande dokument till grund för 
uppsiktsp1ikten. 

Rapportens faktauppgifter har stämts av med kommunens ekonomichef. 

PwC 
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~ --' . 

Lagstiftning och styrande 
dolcument 

Kommunstyrelsen haT en särställning bland kommunens nämnder och har en 
ledande och samordnande roll, innebärande beredning av ärenden och att utöva 
uppsilet över nämnderna, bolagens och stiftelsernas verksamhet. 

Kommunstyrelsens roll i detta avseende regleras i kommunallagens 6 kap 1-3§§. 

Den skärpta uppsiktsplihen (fr o m 2013) gäller för verksamhet som drivs i bolag 
och innebär att styrelsen 

!>9 -·- ·..l-

Årligen, i beslut, prövar om bolagets verl<samhet varit förenlig med du 
l<Ommunala ändamålet och bedrivits inom ramen för befogenheterna/ de 
kommunalrättsliga principerna. 

Om inte; lämna förslag med nödvändiga åtgärder till fullmäktige. 

StiJ;~.ancfe do1atnte.nt 
Reglementt;for lommunstf.JT el~r:n 

Av lcommunstyrelsens reglemente framgår bland annat uppgiften att tillse att 
verksamheten bedrivs i enligbet rnecl de mål och rilctlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller-förordning. Vidare att 
tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser. Av reglementet framgår 
ocl<så att kommunstyrelsen har rätt att begära upplysningar. 

.2.2.2 Ri!alinje1)ÖJ målstyr·ning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2012 beslut om "Rilctlinjer för målstyrning i 
Tings1yds kommun". 

Av dokumentet framgår att kommunen tillämpar "balanserad styrning" där mål 
sätts ur olika perspektiv. Vidare framgår också att styrningen ska tillämpas för hela 
kommunkoncernen, d v s även i helägda bolag och stiftelser. I dokLunentet finns 
följande bild som illustrerar modellen: 

2 av 15 
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s 
T Mfllprogram 4 år 
y 
R 
N 
l 
~~ 
G 

v 

VI SION 2030 
5 målområden 

ÖVERGRIPANDE MAL 
OCH STRATEGI 

RESULTATMAL 

MEDARBET ARMA L 

VÄRDEGRUND 

BALANSERAD STYRNING 

styrkort KF/Nämnd 

Medborgare- Process - Samhalle- Ekonomi - Medarbetare 

Utiti.·ån övergripande politiska mål tas nämndvisa styrkolt fram. Förvaltningarna 
formulerar verksamhetsstyrkort eller bandlingsplaner, vilka sedan ligger till grund 
för att formulera medarbetarens uppdrag. 

De perspektiv som gäller för styrkolten är 

Medborgare 

Samhälle 

Process 

Ekonomi 

Medarbetare. 

Av dokumentet framgår även att vid konflikt mellan mål och ekonomiska resmser 
är det den ekonomiska resursen överordnad. 

Vid ett prognostisera t underskott ska nämnden omgående besluta om åtgärd. 

Av dokumentet framgår även övergripande processer för planering och uppföljning. 

3 av 15 
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Kolll llllll ll'US ön>rgrip:mcle pla neringsprocess 

KF 
Inriktningsdebatt inför nästa års 
bodgetarbete, medborgardialog 

Omv:lrldsanalys 

oec 

PFÖ 

Polilis lu. 
beslul 

KF 

lnfom1ationsdag 1 
(redovisning av 
föregående :'lrs bokslut 
och måluppfyllelse, 
onwärklS3Jlalys) 

KF:s styrkort antas och 
skickas ut med 
budgetanvisningar 

KS 
Beslut ekonomiska ramar 
och planerings
tönitsättningar (PFÖ) 

lnfom1ationsdag 2 
(redovisning budgetförsJag 
och förslag till styrkort} 

Budget, skattesats. taxor 
Verksamhetsplan 
Nämnders styrkort antas 

Kommunens ÖYerglip:m de uppföljtljugsprocess 

KF 
lnfom1ation om internbudgetar och 
aktuell skatte- och berolkningsprognos oec ~ar, 

l< F 
Delårsrapport 2 'lo.. 
Utfall styrkort ~ 
Kompletteringsbudget J O 

o. 
Utvärdering av n:> 
medborgare-, O> 
medarbetar- och 
medborgarenkäter m.m. 
m~tningar 

PwC 

lnr unt 
KF 
Delårsrapport 1 
Utfall styrkort 
Kompletteringsbudget 2 

Arsredovisning med 
Utvärdering av styrkort 
Kompletteringsbudget 1 
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Kommuneus öw•·gJip:mrle si}Tl.;ortsprocess 

Verks;~mhetsplanering inför 
kommande år som resulterar i oec 
ett IOrsl:\9 till verksamhetsplan :-.\ 
och verks:~mhetsstyrkort eller ~O 
handlingsplan , . 

Uppföijning :~v 
maluppfyllelse jan-nug 
(n~mnds- aöh 
verksamhetsstyrkort) 

AKTIVITETER 

Uppföljning av måluppfyllelse 
föregölende år 

KF:s styrkort antas och skickas 
ut tillsammans med 
budgetanvisningar 

Bestutom 
verksamhetsstyrkort för 
innevaro:~nde år 

UppföljningAttvärdering i 
årsredovisning gällande 
fullmäktige, ntimnders och 
styrelsers styrkort för 
föregående år. 

Uppföljning av måluppfyl!else 
jan-apr (nämnds- och 
verksamhetsstvrkort) 

Nämnders och styrelsers styrkort 
för kon1mande år antas i samband 
medbudgel 

Tjänstegarantier ska finnas för samtliga nämnder och styrelser. Dessa kan även vara 
en del av styrkorten. 

2 2.3. Reglementefor intern 1\ontroll 
Ett annat viktigt dokument som stödjer kommunstyrelsens uppsilet är reglementet 
för intern kontroll. År 2012 upprättades ett nytt reglemente gällande för hela 
l<ommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att .utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Vidare har kommunstyrelsen att fastställa kommunövergripande 
kontrollmäl för samtliga nämnder och styrelser. 

Nämnderna ska med utgångspunlct från en risk- och väsentlighetsanalys årliga 
upprätta en handlingsplan och en granskningsrapport för den interna kontrollen. 

Nämnderna ska årligen rapportera till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer. Vid allvarliga brister skarapportering till kommunstyrelsen ske utan 
dröjsmål. 

2 2.4. Styt·mule dakumentjö1· bolag och stiftelse·· 
Övergripande finns en företagspolicy antagen av kommunfullmäktige år 2008. Av 
policyn framgår att allledningsfunktion utgår från kommunfullmäktige genom 
direktiv eller genom den delegation som kommunstyrelsens erhällit. Direlctiv 
återfinns i bolagsordningar, stadgar och som särskilt utfårdade ägar- och 
huvudmannadirektiv. 

5 av 15 
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I ägardirektiven framgår bland annat att bolagen står under kommunstyrelsens 
uppsikt. Vidare framgår grundläggande principer för bolagens verksamhet, samt 
direktiv om bolagens ekonomi. 

För bolagens ekonomi framgår att den ekonomiska ställningen ska vara sådan att en 
utveckling utan ägartillskott medges. Det talas om långsiktig konsolidering och 
soliditetsmått. soliditetsmåtten varierar mellan bolagen. 

Underställningsplikten regleras, bland annat genom beloppsgräns för större 
investeringar, samt för förvärv och försäljningar av fast egendom. Vidare finns alltid 
"övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt". Under rubriken 
informationsskyldighet framgår den formella informationen, bland annat genom att 
till kommunen översända styrelseprotokoll. 

Bolagsordningarna upptar föremål och ändamål för verksamheten, där även de 
kommunalrättsliga principerna framgår. 

stiftelsernas huvudmannadirektiv och stadgar följer till stora delar vad som gäller 
för bolagen vad avser syftet med verksamheten, ekonomiska direktiv, 
underställningsplikt och informationsskyldighet 

Från och med år 2011 ägs aktiebolagen indirekt genom ett koncernmoderbolag, 
Tingsryds Kommunföretag AB. Av ägardirektivet framgår en övergripande 
samordnande roll för dotterbolagen. I rollen ingår bland annat att stödja 
dotterbolagen i att bidra till kommunens gemensamma mål och vision. 
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3· Iakttagelser 
n än~damålsenlig 

c; t 1 ..... ·'~ ... :r,1f1et 
Av intervjuerna framgår att lmmmunstyre1sens viktigaste instrument för uppsikt är 
"Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun" (se avsnitt 2.2.2). Även 
internkontrollreglementets betydelse betonas (2.2.3). 

Inom ramen för målst-yrningsmodellen genomförs två informationsdag~u· per år, 
med en styrd agenda, där representanter från nämnder, bolag och förvaltningar 
deltar. Enligt de intervjuade erhålls bra information med en gemensam bild av 
läget och vad som är viktigt att fokusera på framöver. Det finns under dagarna 
möjlighet att ställa frågor. Infonnationsdagarna har till stora delar ersatt den 
tradi tioncJla budgetberedningen. 

Vid informationsdagarna anses omvärldsanalyser viktiga. Kommunernas kvalite i 
kotthet och andra jämförelser är vilttiga inslag för analysen av den egna 
verksamheten. 

De i riktlinjerna redovisade årshjulen ger en grund för en sammaohållen planering 
och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. För budget och 
uppföljnjngsaTbete finns instruktioner och mallar från 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Ett särskilt ledningsstödsystem används för budgetering och uppföljning av de 
balanserade styrkorten. I intervjuerna betonas att en stor del av uppsikten ligger i 
de balanserade sty:rkorten. 

styrkorten följs upp i två delårsrapporter och i samband med bokslutet. Förutom de 
balanserade styrlemten ska anges omvärldsanalys och ett framtidsperspektiv. Vidare 
finns i såväl budget som uppföljning ett antal planeringsmält med volymer och 
nyckeltaL 

Ekonomin följs i princip varje månad. Uppföljningen från nämnderna till 
l<ornmunstyt·elsen sker huvudsakligen på verksamhetsnivå och med nettokostnad. 
Särskilt viktiga poster anges i uppföljningen specifikt, exempelvis barn- och 
utbildningsnämndens interkommunala intäkter och kostnader. 

Vid ekonomisk obalans ska handlingsplaner upprättas. Det ställs även krav på 
analys och förklaringvid väsentliga överskott. Vid obalanser i styrkortets andra fyra 
perspektiv finns inte samma rutin för att häva handlingsplan. 

Kommunens investeringsverksamhet är för närvarande relativt omfattande. Någon 
specifik rutin eller anvisning finns inte för investeringsverksam h eten, utan 
uppföljningen sker mer summariskt med utfall och prognos mot budgetanslaget 
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Det finns en rad poHcydokument antagna av kommnnfullmäk:tige. Någon särsldld 
rutin för att säkerställa en löpande efterlevnad finns inte. Kontinuerligt pågår dock 
översyn av dokumenten med inriktning på att förenkla så långt som möjligt. I 
sammanhanget sl<a noteras att kontroll av efterlevnad av policydokument kan, efter 
risk och väsentlighetsbedömnjng, komma ifråga inom ramen för internkontrollen. 

Beredningsläget för motioner och medborga1förslag redovisas för 
kommunfullmäktige i särskild ordning. 

Uppföljning av beredningsläget och verkställighet för andra fattade politiska beslut 
sker genom kommunstyrelsens ordförande och kommunchefs genomgång varannan 
månad; Någon särsldld sammanställning tillställs ej kommunstyrelsen. Av 
intervjuerna framgår att väsentliga avvikelser rapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Översyn av ärendehanteringssystemet pågår, vilket på sikt slca leda 
till enklare uppföljning av beredningsläget. 

Uppföljning av kommunens fysiska planarbete sker systematiskt genom 
kommunstyrelsens arbetsutsl<ott. 

Personalsociala undersökningar genomförs vartannat åJ: och en samlad bild 
rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av l<ommunens 
persona} organ. 

3 1 J Bedömning 
Vi bedömer att "Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun" ger en bra grund 
för ledning och styrning. De processer som är kopplade till målstyrningsmodellen 
främjar uppsikten. 

Tillämpning av ett gemensamt ledningsstödssystem stödjer uppsikten. Budget och 
uppföljningar sker med enhetliga strukturer. Dispositionen ger en god överblick 

Månaclsrappmterna ger lmmmunst:yrelsen snabb information om eventuella 
obalanser i ekonomin. 

Den ekonomiska informationen lämnas företrädesvis som nettokostnader. Det bör 
övervägas om inte ytterligare särskilt kritiska verksamheter eller aktiviter sktille 
sälTedovisas eller redovisas brutto med intäkter och kostnader för att stärl<a 
ko~11mmstyrelsens uppsikt. 

Vi anser att det för kommunens investeringsverksambet behöver skapas rutiner och 
anvisningar som ger ett underlag för att systematiskt följa ett investeringsprojekts 
utveckling under projekttiden till fårdigställande. Väsentliga avvikelser i 
beställning, fårdigställandetider och ekonomi bör ingå i en rapportering. 

InternkontroUreglernentet med dess process för upprättande av internkontrollplan 
och den transparenta återrapportering av nämndernas bedömning av rutinerna 
utgör ett bra &töd för kommunstyrelsens uppsikt. 
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Det är också bra att kommunstyrelsen väljer ut ett koncerngemensamt 
kontrollmoment För att ytterligare stärka kommunstyrelsens uppsikt bör 
kommunstyrelsen överväga möjligheten att ge nämndsspecjfika kontrollmåL 

För beredningsläget och verkstäJiighet av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen fattade beslut, utöver motioner och medborgarförslag, bör en 
mer transparent återredovisning komma till stånd. En sådan återredovisning skulle 
stärl<a kommunstyrelsens uppsikt. 

u "ner o do · urentfm· en ä) dantalsenlig 
1 pJt!ii .-Lspl .. 1. öu ,,,. lut agens ooh tiftelsernt'JS 
•eJ,Jcs!"'mft.P!' 

Direktiv till grund för uppsilctplilct återfinns i bolagsonlningar, stadgar och som 
särski1t utfärdadeägar-och huvudmannadirektiv (se under avsnHt 2.2-4). 

''Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun" omfattar hela kommunkoncernen. 
Årshjulen ska således även tillämpas av bolagen och stiftelserna (företagen i 
nedanastående). Detta innebär att företagen medverkar vid informationsdagarna, 
samt lämnar budgetunderlag och delårsrapporter till kommunen. Rutinen med 
månatliga ekonomisl<a rapp01ter till kommunstyrelsen gäller inteför företagen. 

Av ägar-och huvudmannadirektiven framgår att företagen i förvaltningsberättelse 
ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats utifrån kommunens syfte 
med verksamheten och uppställda mål. 

Det finns ingen rutin för att i enlighet med kommunallagen i årliga beslut bedöma 
om verksamheten bedrivits enligt det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna (gäller fr o m år 2013). 

Företagen omfattas även av kommunens internkontrollreglemente och genom detta 
även den av kommunslyrelsen beslutade gemensamma kontroll punkten. 

Företagen använder samma ekonomisystem och personalsystem som kommunen. 

Kommunkoncernens investeringsverksamhet är relativt omfattande i företagen. 
Någon särskild rutin eller anvisningar finns inte för löpande uppföljning och 
rapportering av hwesteriugsver)csamheten, utan uppföljningen sker mer 
summarisJet med budget, utfall och prognos. 

I ägarclirelctiven uttrycks ägarens hav på budget- och verksamhetsplanering samt 
hantering av personalfTågor i ett kommunlconcernperspektiv. I 
informationsskyldigheten ingår att löpande översända protokoll till 
kommunstyrelsen. 

Av intervjuerna framgår en process med imilctning och utvec1ding mot att hantera 
uppföljning och uppsilct på ett likartat sätt för nämnder och företag. Av intervjuerna 
framgår en förståelse och acceptans för kommunkoncernen som en helhet. 
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Kommunchefen, tillika VD i koncernmoderbolaget, har kontinuerligt VD-möten där 
även kommunjuristen och ekonomichefen medverkar. 

1 : 1 r , Töm-u·~.;-
Vi anser att det fi nns en bra grund för att utöva uppsikt över den samlade 
kommunala verksamheten genom att även kommunens företag omfattas av 
"Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun", med de aktiviteter och möten som 
redovisas i årshjulen. 

Vi anser också att uppsikten främjas av att företagen omfattas av 
intemkontL'ollreglementet. Insynen och uppsikten stärl<s också genom att samma 
ekonomi- och personalsystem tillämpas i kommun koncernen. 

Vi lwnstaterar att kommunstyrelsen behöver upprätta en rutin för att i enlighet med 
kommunallagen i årliga beslut bedöma om verksamheten bedrivits enligt det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommtmala befogenheterna. 
I samband med en sådan bedömning bör även en bedömning göras av de i 
bolagsordningarna angivna konununalrättsliga principerna. 

Vi rekommenderar att i bolagets ägardirel<tiv ställa krav på att bolaget i sin 
förvaltningsberättelse redovisar hur man tillgodosett ändamålet och att 
verksamheten bedrivits enligt de kommunalrättsliga principema. Redovisningen 
ger en grund för kommunstyrelsens prövning. 

Vi bedömer att företagens förvaltningsberättelser inte ger den information som 
ultrycks i ägar-och huvudmannadirektiv vad avser hm verksamheten bedrivs 
utifrän kommunens syfte och uppställda mål. 

Vi anser att styrdokLUnenten i form av företagspolicy, äga r- och 
huvudmannadirektiv behöver ses över och anpassas till kommunens övergripande 
målslyrningsdo1mment och det falttum att det sedan år 2011 finns en 
aktiebolagsrättslig koncernbildning. 

. ..., 

Kommunstyrelsens roll i uppsiktfrågor anges i intervjuerna som lydlig. 

För kommunens fåretaganges kommunstyrelsens roll i den företagspolicy som 
gäUer bäde bolag och stiftelser. Moderbolaget hat· tagit en aktiv roll, vilket bekräftas 
av intervjuerna, gentemot dotterbolagen. stiftelserna ingär formellt inte i 
koncernmoderbolagets uppdrag. 

Kommunstyrelsens representanter menar att uppsikten och samordningen av 
bolagen ö kal i och med moderbolaget. Samtidigt uppstår en otydlighet och möjligen 
obalans i styrningen genternot stiftelserna. 

Moderbolagets ledamöter är även ledamöter i kommunstyrelsen. Kommtmchefen är 
tillika verkställande direktör. 
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Av intervjuerna framgår att processerna för att i tjänstemannaorganisationen ta 
fram underlag som stöd för uppsikten är tydliga. 

·~ .~~ 1 B"dörn i~t~t 
Vi bedömer processerna för att ta fram underlag som stöd för uppsikten som 
tydliga. 

Företagspolicyn behöver ses över där hänsyn tas till den nya strukturen med ett 
koncernmoderbolag. stiftelserna har ingen formell koppling til1 
koncernmoderbolaget Hur uppsikten och samordningen över bolagen och 
stiftelserna ska ske utifrån den nya organisationsstrukturen behöver klargöras i 
företagspolicyn. 

e ie l"ghe ed eslut 
n ·u:: ;. . . 

Av intervjuerna framgår en följsamhet mot den beslutade målslyrningsmodellen. 
Nämndemas tHlämpar ledningsstödsystemet och lämnar information i enlighet 
med anvisad struktur. Av intervjuema framgår att det fortfarande kan förekomma 
kvalitativa skillnader mellan nämndernas information, men att kontinuerliga 
förbättringar sker. 

Nämndernas och bolagens styrkort bereds i kommunstyrelsen inför budgetbeslutet, 
men är i mycket liten utsträckning föremål för diskussion om eventuellt behov av 
korrigering i förhållande till de övergripande målen eller till de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Företagen är ännu inte inne i ledningsstödsystemet Styrko1ten och annan 
information i enligbet med nämndern(:IS struktur saknas forlfarande. Ett aktivt 
arbete uppges dock pågå och företagen förväntas inom kmt tillämpa 
ledningsstödsystemet och lämna information enligt samma struktur som 
nämnderna. Företagens årsredovisningar och delårsrapporter innehåller inga 
målavstämningar utifrån det kommunala uppdraget. 

Månadsrapporterna, som är en ren ekonomisk rapport, anges av de intervjuade i 
kornmunstyrelsen presidium som det viktigaste underlaget för den löpande 
uppsikten. Årshjulen anses fungera väl för styrning, planering och uppsikt. De 
omvärldsanalyser som genomförs där kommunen jämförs med andra kommuner 
anses som vilttiga inslag i styrning och uppsikt. 

Av intervjuerna framgår en bild av att ekonomin dominerar när kommunstyrelsen 
ställer kritiska frågor. I verksamhetsrelaterade frågor kopplade till målutfall upplevs 
aktiviteten kring krav på analys som lägre. Mw1tliga föredragningar och 
fördjupningar av verksamhetsföreträdare sker i l<emmunstyrelscns arbetsutskott, 
mer sällan i kommunstyrelsen. 

Socialnämndens ekonomiska underskott har särsldlt uppmärksammats och 
nämnden har fått lämna handlingsplan för att nå ekonomisk balans. Av protalmil 
framgår att kommunstyrelsen under 20l4 begärt särskilda redovisningar ut~från 
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l~ 
den ekonomiska situationen. På kommw1st:yrelsens uppdrag har nämnderna bjudits 
in tilll<ammunstyrelsens arbetsutskott för särskilda diskussioner. 
Handlingsplanerna har behandlats i kommunstyrelsen i samband med månads- och 
delärsrapportering. 

Utöver de fo rmaliserade mötena träffar kommunstyrelsens ordförande 
nämndsordförandena löpande. För företagsordförandena finns inte samma rutin. 

Det nya internkontTo1lreglementet tillämpas av både nämnder och företagen. 
Uppföljningen av 2013 års kontroll redovisades i kommw1ens årsredovisning. För 
2 014 har internkontrollplaner upprättats, där en koncerngemensam kontrollpunkt 
finns med i såväl nämnder som företag. 

Av intervjuerna framgå1· att företagens verksamhetsplanering och persona111.·ågor 
inte fullt ut hanteras enligt ägardirektiven. Informationsskyldigheten avseende 
proloko !l uppges fungera väl. 

+ r~ r dn 11 i tfj 

Uppsikten utövas med målstyrningsmodellen som grund, där även 
internkontrollreglementet är en vilttig del. Det är en brist att föt·etagen ännu inte 
ful lt u l har implementerats i den koncerngemensamma styrmodellen. 

Vi bedömer kommunstyrelsens uppsilet över den ekonomiska utvecklingen som god. 

Vi bedömer att det finns ett utrymme för kommunstyrelsen att vara mer alctiv i 
beredningen av nämndernas mål, likväl som kommunstyrelsen är al<tiv i 
prioriteringar inom det finansiella området. Detsamma gäller även den löpande 
uppföljningen; att öka det kritiska förhållningss~ittet till bristande måluppfyllelse 
och kräva handlingsplaner ochfeller djupare analyser. 

Vi bedömer även att alctiviteten kan öka i förhållande till företagens verksamhets
och ekonomiska mål. Både vad avser i direktiv och uppföljning. Vi anser att 
kommunstyrelsen med viss kontinuitet borde ha rutiner för att analysera la-itiska 
faktorer i bolagen och kopplat till detta regelbundet se över de ekonomiska målen 
som anges i direktiven, samt i övrigt ägardirektivens utformning och tillämpning. 

Vi anser vidare att uppsikten skulle stärkas av att hela kommunstyrelsen i större 
utsträckning, i särskilt kritiska ft·ågor, får möjlighet att möta exe1npelvis 
förvaltningschef och nämndpresiditun, eller i forkommande fall 
bolagsrepresentanter. Detta möjliggör för samtliga ledamöter att ställa 
kompletterande frågor. 
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4· Revisioneli bedömning 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder, bolag 
och stiftelser? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen genom fastställda styrdokument, rutiner och 
tillämpning till stora delar utöver en ändamålsenlig uppsiktsplikt vad avser 
nämndernas ver1,samhet. Uppsikten vad avser bolag och stiftelser uppvisar till delar 
brister. 

Vi anser att målstyrningsdokumentet, internkontro1lreglementet och 
ledningsstödsystemet ger en bra grund för kommunstyrelsens uppsikt. 

Vi bedömer att processerna bedrivs med den planering som årshjulen anger vilket 
främjar uppsikten. Underlagen för planering och uppföljning är väl disponerade och 
ger en god överblick De ekonomiska månadsrapporterna ger kommtmstyrelsen 
snabb information om det finansiella läget i nämnderna. Kommunstyrelsen kräver 
vid behov handlingsplaner utifrån nämndernas ekonomiska redovisning. 

Vi bedömer att uppsikten över investeringsverksamheten kan utvecklas, samt även 
uppföljningen av lcommunfullmäktige- och kommunstyrelsebesluts verkställighet. 

Vi bedömer att kommunstyte1sen aktivitet avseende nämndernas mål kan 
utvecldas. Både vad avser beredning och uppföljning. För avvikelser i andra 
perspektiv än det finansiella finns inte samma systematik i att kräva 
bandlingsplaner. 

Vi anser alt detfrämjaruppsikten att hela kommunkoncernen omfattas av 
målstyrningsdokumentet och internl<ontrollreglemen t et. 

Vi anser det vara en brist för kommunstyrelsens uppsilct: att företagen ännu inte 
finns med i ledningsstödsystemet och att rapporteringen salenar den struktur som 
firms i nämndernas redovisningar. Kommunstyrelsen mäste säl\erställa bolagens 
rapportering av mål utifrån det kommunala uppdraget och den 
koncerngemensamma modellen. 

Vi konstaterar att en rutin behöver upprättas för att i enligbet med kommunallagen, 
bedöma om verksamheten i aktiebolagen bedrivits enligt det kommunala ändamålet 
och inom de kommunala befogenbeterna. Detta ska ske i årliga beslut. 

Vi anser att styrdokumenten i form av företagspolicy, äga r- och 
huvudmannadirektiv behöver ses över och anpassas till kommtmens övergripande 
målstyrningsdokument och den koncernbildning som genomfördes år 2011. 

Vi anser att informationen i bolagens och stiftelserna förvaltningsberättelser kan 
utvecklas utifrån vad som uttrycl(S i ägar-och huvudmannadirektiven avseende det 
kom:rmmala syftet och mål. 

Vi rekommenderar att kontinuerligt se över ägar- och huvudmannadirektivenJ 
bland annat avseende de ekonomiska målen, men även i övriga delar. 
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Vi anser vidare att uppsikten skulle stärkas av att hela kommunstyreisen i större 
utsträckning, i särskilt kritiska frågor, får möjlighet att möta exempelvis 
förvaltningschef och nämndpresidium, eller i förkommande fall 
bolagsrepresentanter. 

Finns detfastställda rutiner och dokument till grundfor en ändamålsenlig uppsikt 
över nämndemas verksamhet? 

Vi bedömer att det finns fastställda rutiner som främjar en god uppsilet över 
nämndernas verksamhet. Detta grundar vi på genomförda intervjuer, de styrande 
dokumenten och ledningsstödsystemet 

Finns detfastställda rutiner och dokument till grundför en ändamålsenlig uppsikt 
öue1' bolagens och stiftelsernas verksamhet? 

Vi bedömer att det koncerngemensamma målstyrningsdokumentet och 
internkontrollreglementet ger en bra grund för kommunstyrelsens uppsild:. Vi 
konstaterar dock att det behöver upprättas en rutin för att bedöma om 
verl<samheten bedrivits en1igt det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

Vi anser vidare att företagspolicy, ägar- och huvudmannadirektiv behöver ses över 
utifrån det nya målstyrningsdokumentet och ändrad koncernstruktur. 

Är ansvar och roller i processerna som stödjer uppsiktplikten tydliga? 

Vi bedömer processerna för att ta fram underlag som stöd för uppsikten som 
tydliga. 

Hur uppsikten och samordningen över bolagen och stiftelserna ska ske utifrän den nya 
org_anisationsstrukturen med ettkoncem;noderbolag behöver klargöras i företagspolicyn. 

Utövas uppsileten i enlighet med kommttnfullmälctiges beslut och andrafastställda 
I'LLtiner och dokument? 

Granskningen visar att uppsikten ti11 stora delar utövas enHgt de styrande 
dokumenten. Företagen finns ännu inte med j ledningsstödsystem et, vilket utgör en 
brist för uppsikten. Vidare lämnar inte företagen den information som uttrycks i 
ägar- och huvudmannadirektiven i årsredovisningarna. 
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Ärende nr 17 

Reglemente om partistöd 
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l} 
~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 392 Dm 2014/542 003 

Reglemente för partistöd 

Kommunledningsförvaltningen för fram förslag till reglemente för partistöd 
att gälla från och med 20 15-0 1-0 l. F örslaget bygger på de förändringar som 
gjmis i kommunallagen gällande pmiistöd som trädde i kraft den l februari 
2014. 

Vid sammanträdet konstaterar arbetsutskottet att en uppräkning av partistödet 
inte har gjorts för 2013 och 2014. Arbetsutskottet föreslår därför förändrade 
nivåer för grundstöd (l O 000 kr) och mandatstöd (l l 000 kr). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta reglemente för pmiistöd enligt protokollsbilaga, med ett grundstöd 
motsvarande l O 000 kr samt ett mandatstöd motsvarande 11 000 kr, samt 

att reglementet gäller från och med 2015-01-01 till och med 2018-12-31. 
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Bilaga Ks Au § 392 2014-11-03 

\'1 (!JTingsryds 
~ •J!f• kommun 

c:Lolj!~v2 ooJ 

2014-11-03 

Förslag till Reglemente för partistöd 

Utöver vad som gäller i kommunallagen om partistöd gäl ler bestämmelserna i dettareg
lemente (KL 2 kap 9-12 §§). 

Rätt till partistöd 

l§ 

Partistöd ska betalas u l till de partier som fått mandat i fulJmäktige (KL 2 kap 9 §).Vid 
fördelning av parlistöd beaktas endast mandat för vilken ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen. 

2§ 

För avgående ledamot utbetalas partistöd (mandatstöd) under högst ett år. Om samtliga 
ledamöter har avgått utbetalas partistöd (grundstöd) under högst ett år. 

Ändamål 

3§ 

Partistödet ska användas tilllokala partiernas opinionsbildande arbete riktat till kom
munmedlemmarna och därigenom stärka de lokala partiernas ställning i elen kommunala 
demokratin. 

Partistödet ska i huvnclsak användas för politisk verksamhet i Tingsryds kommun. 

Utbetalning av prutistöd 

4§ 

Mottagare av partistöd ska vara en juridisk person med eget plusgiro-bankgiro-eller 
bankkonto. 

Paltistödet består av: 

Ett grundstöd per parti om 10 000 lu/ år, samt 
Ett mandatstöd för vatje mandat i f·ulJmälctige om 11 000 kr/år 

telefon fax e-post/hemsida 

1 (2) 

ingsryds l<ammun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 3·13 00 l<omm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

t :t-" 
~ 
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2014-11-03 2(2) 

5§ 

Partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och redovisning av fårgående års 
användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslul om utbetal~ 
ning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovjsning 
från partiet samt uträkning enligt 4 § ovan. 

Redovisning 

6§ 

Redovisningen ska svara på om stödet använts för sitt ändamål. Den ska avse perioden l 
januari - 31 december och ges in till fullrnälctige senast vid maj månads utgång. Redo
visningen blir offentl ig när den JäUlllas till kommunen. 

Granskning 

7§ 

Granskningen av pa1tiets redovisning utförs av en av partiet särskilt utseeld granskare 
och är av ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redö
visning ger en rättvisande bild av hur partistödet a11väuts. 

,;(,_~. ~v 

~ Tingsryds l<emmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
lwmm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 74



Ärende nr 18 

Information om 
tjänste- och värdighetsgaranti 
inom äldreomsorgen, socialnämnden 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
o ~kommun l_); Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 383 Dm 2014/490 700 

Information om tjänste- och värdighetsgaranti inom 
socialnämnden 

Socialnämnden har tidigare antagit ett antal tjänstegarantier och 
värdighetsgarantier inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden har nu 
antagit en ny tjänstegaranti. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 225, 2014-09-23 
Tjänstegarantier och värdighetsgarantier inom funktionshinderomsorgen, 
äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att ta emot information om socialnämndens inrättade tjänstegarantier och 
värdighets garantier. 

32 
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Bilaga Ks Au § 383 2014-10- 27 

TINGSRYDS KOMMUN SAMiv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

~:? k tv 

'/ 

2014-09-23 

SN § 225 2014/136 SN 700 

Värdighetsgarantiet· inom äldreoms01·gen 

lliksdagen viU höja levaliteten i äldreomsorgen. Pär att stimulera och 
inspirera kommunerna till ett konla·et och engagerat arbete la:ing 
lokala värdighetsgarantier finns det därför prestationsersättning att 
söka för 2014. 
I Tings1yds kommun är det idag ca l 700 personer som är 75 år eller 
äldre. Prestationsersättningen är på drygt 200 000 kronor. För att ta deJ 
av prestationsersättningen ska kommunen ha utformat och inrättat 
minst tre lokala värdighetsgarantier och lämnat in en godkänd plan för 
hur dessa garantier ska fö~jas upp. Detta ska vara socialstyrelsen 
tillhanda senast den 20 september 2014. 

I april2014 tog socialnämnden beslul om ~änstegarantier bland annat 
inom äldreomsorgens hem~änst och särskilt boende vilket kan sägas 
vara det som socialstyrelsen kallar värdighetsgarantier. För att få ta del 
av prestationsersättningen vill socialstyrelsen att man ska benämna 
tjänstegarantiema för värdighetsgamntier. 

Förutom de 1jänstegarantier som beslutades i april2014 har 
förvaltningen.utf01mat ytterligare en: 

o Den personal du möter bär identitetskort som bekräftar att de 
arbetar inom äldreomsorgen. 

Socialnämnden beslutar 

Att godta ny förseslagen ~änstegaranti/värdighetsgaranti 
Att godta benämningen tjänstegaranti/värdighetsgaranti 

Exp: 
Socialchef 
A v delningschefer 
Kommunstyrelsen 

l """"b~"'''"'' 
llt-1o -ol 
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Socialnämnden 

Tjänstegaranti 
Äldreomsorg 

Hemtjänst 
Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagl iga livet och ge möj lighet till 
att bo kvar i det egna hemmet. l hemtjänstens uppgifter ingår insatser av servicekaraktär, som 
städning, tvätt, matdistribution och personlig omvårdnad (som hjälp med personlig hygien och 
insatser för att bryta isolering). 

Särskilt boende för äldre 
På särskilt boende hjälps den enskilde med de insatser hon eller han behöver för att klara sitt 
vardagliga liv på bästa sätt. Utifrån individens behov ges insatser av servicekaraktär, som städ
ning, tvätt, matdistribution och personlig omvårdnad (som hjälp med personlig hygien och 
insatser fOr att bryta isolering). 

VAD KAN VI LOVA 

• Du få r kontakt med handläggare inom 7 arbetsdagar när du anmält behov av hemtjänst 
eller äldreboende 

GenomfOrandeplan upprättas i samband med verkställ ighet av beslut ocll fardigställs inom 

7 arbetsdagar. 
Kontaktman utses i samband med verkställigheten av insatserna. 

Bemöta dig vänligt och med respekt och vi ska lyssna på dina önskemål och åsikter 

VA) röRVÄNTAR VI OSS AV DIG 
Att du anmäler avvikelser fi·ån utlovade tjänstegarantier till socialfOrva ltningen. 

VAD HÄI\IDEH OM Vl l t\lTE I·IAI_LER VAD VI LOVAR? 

Om tjänstcgarantiema inte infrias kommer vi att lämna en skri ftlig förklaring. Du kommer 
också erbjudas möj lighet till ett personligt möte med ansvarig hand Iäggareiche f. 

ÖVRIG INFOHMATIOI\l 
Adressuppgifter til l dc olika avdelningarna hi ttar du på Tingsryds kommuns hcmsida, 

www.tingsryd.sc under fl iken Vård och omsorg. 

Vid händelser som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstegarant icrna. 

T JÄNSTEGARANTI 

En tjänstegaranti talar om vad du 

har rätt att förvänta dig av oss i olika 

frågor. Vi arbetar ständigt för att för

bättra oss och tar tacksamt emot syn

punkter som hjälper oss i vårt kvali

tetsarbete. Du har möjlighet att fram

föra synpunkter och klagomål muntlig

en eller skriftligen om du upplever att 

vi inte uppfyller vad vi lovat 

KONT AKT A OSS 

Tel 0477-441 00 

l<licl\a här för atl skicka e-post 

Tingsryds l<emmun 

Box 88 

362 22 TINGSRYD 
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Socialnämnden 

Tjänstegaranti 

- Funktionshinderomsorg 
Insatser från funktionshinderomsorgen ska underlätta for att ta en väl fungerande vardag och ett 
självständigare liv. Jnsatsema ges såväl i det egna hemmet som i bostad med särskild service. 

V Al) I<AN VI LOVA 

o Du får en kontakt med handläggare inom 7 arbetsdagar när du anmält behov av stöd. 

• Du får en kontakt av ansvarig områdeschef inom 7 arbetsdagar efter att du talt en insats 

beviljad. 
• Kontaktman utses i samband med verkställigheten av insatserna. (garantin gäller i daglig 

verksamhet, bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn). 

• Genomförandeplan erbjuds när din insats påbö1jas och fardigstil Ils inom en månad. 

• Bemöta dig vänligt och med respekt och vi ska lyssna på dina önskemål och åsikter. 

• Vi ska alllid ringa på eller knacka innan vi kommer in til l dig om vi inte kommit överens 

om något annat. 

• Du får stöd i att utveckla och tillvarata dina resurser. 

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG? 
All du anmäler avvikelser från ut lovade tjänstegarantier till socialfårvaltningcn. 

VAD HÄNDER OM VIINlE HALLER VAD VI LOVAR? 

Om tjänstegarantierna inte in(lias kommer vi alt lämna en skriftlig förklaring. Du kommer 

också erbjudas möjlighettill ett personligtmöte med ansvarig handläggare/chef. 

ÖVRIG INFORMATION 

Adrcssuppgi ftcr till de olika avdelningama hittar du på Tingsryds kommuns hcmsida, 

www.tingsryd.sc under fliken Vård och omsorg. 

Vid händelser som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstcgaranticrna. 

T JÄNSTEGARANTI 

En tjänstegaranti talar om vad du 

18 
~ 

har rätt a tt förvänta dig av oss i olika 

frågor. Vi arbetar s tändigt för att för

bättra oss och tar tacksamt emot syn

punkler som hjälpe r oss i vårt kval i

te tsarbe te. Du har möjlighet a lt fram

föra synpunkte r och klagomål muntlig

en e ller s l<riftligen om du uppleve r alt 

vi inte uppfylle r vad vi lovat. 

KONT AKT A OSS 

Tel 0477- 441 00 

Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 TINGSRYD 
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Socialnämnden 

Tjänstegaranti 

- Individ- och familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp ti ll personer som befinn er sig i en svår fam ilje

situation, personer som till exempel behöver ansöka om ekonomisk lyälp till sin forsö1jn ing 

eller personer som missb111kar alkohol eller na rkotika. 

Målen fOr vår verksamhet fö ljer de lagar och fOrordningar som gäller fOr vårt område. 

Du ska bemötas av kunnig personal som respekterar och lyssnar pli dig, dina önskemål och 

åsikter. Vid akuta situationer går det alltid vända sig till oss. 

VAD KAI\J VI LOVA 
Du fl\r en kontakt me<l socialsela-eterare inom två arbetsdagar. 

Barn-och familjcgruppen: 
Är du i behov av råd eller stöd ska du få en tid för samtal inom J O arbetsdagar. 

E konomisid bistå nd: 
När du söker ekonomisk hjälp ska du bli erbjuden en tid för ett personligt besök inom 7 arbets
dagar. 

IVlissbruJ(sen hete n: 
Är du eller någon i din närhet behov art råd eller stöd ska ni bli erbjuden tid fOr samtal inom 3 

arbetsdagar. 

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG 
Att du anmäler avvikelser från utlovade tjänstegarantier till socialförva ltningen. 

VAD HÄNDER OIVI VI INTE IIALLER VAD VI LOVAR? 

Om tjiinstegaran tierna inte infrias kommer vi att lämna en skriftlig forklaring. Du kommer 

också att erbjudas möj lighet till ett personligt möte med ansvarig handläggare/chef 

ÖVRIG INFORMATION 

Adressuppgifter till de olika avdelningarna hittar du på Tingstyds kommuns hems ida, 

www.tingsryd.se tutder flikeu Vård och omsorg. 

Vid hiindelser som kommunen inte kan råda över gä ller inte tjänstegarantierna. 

T JÄNSTEGARANTI 

En tjänstegaranti talar om vad du 

har rätt att förvänta dig av oss i olika 

frågor. Vi arbetar ständigt för att för

bättra oss och tar tacksamt emot syn

punkter som hjälper oss i vårt kvali

tetsarbete. Du har möjl ighet att fram

föra synpunkter och klagomål muntlig

en eller skriftligen om du upplever att 

vi inte uppfyller vad vi lovat. 

KONT AKT A OSS 

Tel 0477-441 00 

l<licka här för alt skicka e-gos! 

Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 TINGSRYD 
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Socialnämnden 

Tjänstegaranti 
- Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården ger omvårdnad, sjukvård och rehabi litering i det egna hemmet. Verk
samhetens mål är att medverka till ökade möjl igheter för den enskilde att bo kvar hemma och 
uppleva högsta möjligha livskvalitet. Varje person som är inskriven i hemsjukvård eller bor på 
särskilt boende och har behov av hälso- och sjukvård har en sjuksköterska som ansvarar för 
vården. 

Kommunen ansvarar fOr hemsjukvård ti ll personer som har ett varaktigt behov av sjukvårdin
satser och som har stora svårigheter att besöka sjukvårdsmottagningar. 

Sjukvårdsinsatsema i henunet utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, under
sköterskor och rehabassistenter. 

VAD KAN V I LOVA 

• Du far en individuellt utformad plan fOr din vård/rehabilitering. 

• Det för dig som är berättigad till hemsjukvård finns sjuksköterskor 
tillgängliga dygnet runt. 

• Att Du far sjukvårdande insatser efter behov. 

• Att Du far rehabiliterande insatser och hjälpmedel efter behov. 

• Att personalen kommer att höra av sig till Dig om tiden for insatsens 
utförande avviker mer än 30 minuter från överenskonunen tid. 

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG 
Att du anmäler avvikelser fi·ån utlovade tjänstegarant ier till sociallbrvaltningen. 

VAD HÄNDER OM VI INTE HALLER VAD VI LOVAR? 

Om tjänstegarantierna inte infi·ias kommer vi all lämna en skriftlig förkla ring. Du kommer 

också att erbjudas möj lighet till ett personligt möte med ansvarig handläggare/chef. 

ÖVRIG lf\.JfORIVIATION 

Adressuppgi A:er ti ll dc olika avdelningama hittar dn på Tingsryd s kommuns hemsida, 

www. tingsryd.sc under Oiken Vård och omsorg. 

Vid händelser som kommunen inte kan råda över gäller inte tjänstcgaranticrna. 

T JÄNSTEGARANTI 

En tjänstegaranti talar om vad du 

har rätt att förvän ta dig av oss i olika 

frågor. Vi arbetar ständigt för att för

bättra oss och tar tacksamt emot syn

punkter som hjälper oss i vårt kvali

tetsarbete. Ou har möjlighel att fram

föra synpunkter och klagomål muntlig

en eller skriftligen om du upplever att 

vi inte uppfyller vad vi lovat. 

KONT AKT A OSS 

Tel 04d-441 00 

Klicka här för att skicka e-post 

Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 TINGSRYD 

81



82



Ärende nr 19 

Tingsryds civilförsvarsförenings 
ansökan om 
kommunalt bidrag för 
verksamhetsåren 2014-2015 

83



1:.:"1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 394 Dm 2014/469 160 

Tingsryds civilförsvarsforenings ansökan om bidrag för 
verksamhetsåren 2014-2015 

Tingsryds civilförvarsförening ansöker om bidrag för verksamhetsåren 2014-
2015. säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren föreslår att bidraget beviljas 
och att det anslås ur kontot för administrativt säkerhetsarbete. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 
Tingsryds civilförvarsförening 30 000 kr i bidrag för verksamhetsåren 2014-
2015, samt 

att medlen anslås ur kontot för administrativt säkerhetsarbete. 

lO 
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Bilaga Ks Au § 394 

\) l!)Tingsryds . .,...-. kommun 

2014 -11-03 
/ 0 0 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@lingsryd.se 

2014-10-23 
Dill'. 201.4/469 160 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Tingsryds Civilförsvarsförenings ansökan om 
kommunalt bidrag för verksamhetsåren 2014-15 

Ärende 

Tings1yds Civilförsvarsfårening bar för innevarande och nästa års verksamhet sölet ett 
bidrag på 30 000 kronor. 

Bedömning 

Tingslyds Civilförsvarsförening utför på ideell basis viktiga uppgifter inom totalförsva
ret som ytterst är kommunala ansvarsonu·åden. Härigenom står Civilfåxsvarsföreningen 
i en särstälbting i förhållande till annan ideell föreningsverksamhet inom kommtmen. 
Civilförsvarsföreningen har bland annat hand om utbildning och samordning av den 
Frivilliga Tesursgruppen (FR G), och de skall också köpa iJ1 viss utmstning till de perso
ner som ingår i FRG. 

Kansliavdelningen föreslår att Tingsryds Civilförsvarsförening erhåller det sökta bidra
get på 30 000 la:onor för 2014 och 2015 års verksamhet samt att pengarna anvisas från 
kontot för achninistrativt säkerhetsarbete (592). Peugar för detta ändamål finns anslagna 
i budgeten för 2014. Om föreningen till följd av fi·edsanpassad verksamhet får stora till
kommande utgifter bör det vara möjligt att kommunen efter särskild framställan prövar 
frågan om eventuell ytterligare bidragsgivning. 

Förslag till beslut 

Konm1Unstyrelsen beslutm 

att bevilja Tingsryds Civilförsvarsförening verksamhetsbidrag för åren2014 och 2015 
om 30 000 kr, samt 

att anvisa beloppet :från kontot för administrativt säkerhetsarbete (592) . 

~-x1;_!11v ;,---
Torbjörn Ahlgren 
Säk.erbetssamordnare 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e·posUhemsida 
I<Ommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 

l~ 
~ 
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TINGSRYDS 
CIVILFÖRSVARSFÖRENING 

_t4vLf_ 3:J~ 2v;y 
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2014 23 ~ 
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styrelsens förslag till budget för Tingsryds Civilförsvarsförening 

för verksamhetsåret 2014 

BUDGET 2014 

UTGIFTER INKOMSTER 

Uppföljning av HLR 20 000,00 kr Behålin frånföregår 34 874,00 kr 

Reseräkning 3 000,00 kr Medlemsavgift 2 900,00 kr 

CF material 5 000,00 kr Ränta 614,00 kr 

Kontors- och datamaterial 5 000,00 kr 

Kopiering + Porto 1 000,00 kr 

Arvode 3 st a 999 2 997,00 kr 

Sammanträden 10 000,00 kr 

Summa 46 997,00 kr 38 388,00 kr 

Ansökan om kommunalt anslag för Tingsryds civilförsvarsförening 
för verksamhetsåret 2014-2015 med 30 000 kr 

Förening arbetar med utåtriktad verksamhet till medborgare och föreningar i kommunen. 
Utbildning på Hjärt- och lungräddning, krisverksamhet Vilsestig för barn har påbörjats ute 
i kommunen. Vi kommer också att arbeta med fallskadeprevention enligt bifogad bilaga. 
Vi ser det mycket viktigt att behålla frivilliga resursgrupperna och uppdater dessa, för 
att finnas till hands om det skulle behövas. 

Gunilla Lundström 
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Tingsryd Civilförsvarsförening 

Plån för ta Ilskadeprevention i Tingsryds kommun 

Tingsryds civilförsvarsförening utbildar medborgare i Tingsryds kommun i Trygghet och 
Säkerhet, med fallprevention. IVIinst 2000 medborgare utbildas varje år och vi har även 

uppsökande verksamhet i kommunen. Film och material för äldres säkerhet visas upp 
för pensionärsorganisationer och allmänhet. 
Även vid andra evenemang är vi med och lämnar förslag och ideer för att förebygga 
fallolyckor bland äldre. Vi har även med skriftlig information som lämnas ut till deltagare 
utan ·f<ostnad: 

. Tidningen Vital sprids till almänheten, en tidning full av inspiration och 
tips för ett friskare, säkrare och längre liv. Fyra enkla övningar som bokmärken 
och träningstipps. Vi är öppna för samarbetar med foll<hälsosamordnare eller 

motsvarande i kommunen och med landstinget Kronoberg. 
Fakta hämtas från, Sveriges Kommuner och Landsting ISBN. 978-91-7164-963-8. 
Nationalekonomi C··Uppsattas, Att förebygga fallolyckor med referenser och litteratur. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tips och råd på äldre dar1 

Vi ,har instrul<tiva. filmer. om .risker .och säl<e.rhet som vi 'lisar .för pensionärsor.ganisationer. 
Dessa är framtagna av Karolinska Institutet och finns för nedladdning på sidan 
www. DinSäl<erhet.se65plus. 

- .... -=--4--~---...-_, ... ;· - · -

\ 

"Säkrare seniorer" bilder och text, här två exempel utom och .inomhus, som vi använder 
för samtal vid möten med medborgarna. 
Klättra på stegar, mm. Dusch istället "för badl<ar osv. 
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Ärende nr 20 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 

89



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 397 Dnr 2014/535 041 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 

EkonomichefDaniel Gustafsson presenterar arbetsprocess för årsbudget 
2016. 

Beslutsunderlag 
Arbetsprocess för årsbudget 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna arbetsprocess för årsbudget 2016 enligt protokollsbilaga. 

13 

90



Bi l aga Ks Au § 397 2014-11-03 

"P//{!j1ingsryds )/~ ·~ kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

danlel. gustafsson@lingsryd .se 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 

Datunl 

26 jan 

JO feb (ti) 

Il feb (on) 

23 feh (n1~) 

2 mars (m:\) 

l9 mars 

30mars (må) 

13 apd l (mfi) 

18 maj 

20 maj (on) 
25 maj (mA) 

l junj (må) 

H juni (må) 

22 juni (må) 

18 dec 

InrH\.tningsdebatt KF 

Tnfon11ationsdag l* 

Ev Uppföljning informationsdag l (utökad COG**) 
(genomförs vid behov) 

KF beslui styrl<ort KF 

KSAU ev direktiv t i U CCG a ng arbetsramar 

CCG fflrslag arbetsramar. 

KSAU förslag arbetsramar. 

KS beslut o1·betsrama1· 

Sista dag för namnelsbeslut budget enligt fastställd arbetsram 

Utskick material inftlr infodag 2 
fn.f.brmation.sdag 2* 

KSAU förslag budget 2016-20 l8 juJcl skattesats 

KS fOrs lag budget2016-2018 inkl skattesats 

KF beslut budget 2016-2018 ink! skattesats och s tyrlwrt 

Nämndsbeslut verksamhetsplan ocl1 internbudget, senast. 

Kommentar 

Kopplas till Fullmäktiges styrkort 

Heldag. Totall!lget samt resp förvaltnfnglftg 
orn verl<samhet och ekonomi bokslut20J4, 
prognos 2015 samt förutsrtttnlngar och behov 
2016-2018. 

Halvdag. Plalog 01n prloriteringar, mål och 
resurserbudget 2016. 

Nllmndsbeslut ska föregås av MBL §Il. 

Halvdag. Totalläget samt resp ftlrvaltning!ftg 
redovisning nv budgetförslag. 

Beslutet sku föregås av MBL §l l . 

*Del tagme informationsdagar: KS, nämndemas presidier, KF presid le, småpartier, torelagen, förv.chef + ti.mau 
•• Deltagare: ksou, n!inmdernns presidier, forvaltningsohefer, 

Nänmclernas sanunanträdesdatwn skall anpassas till buclgetprocesseu. 

Politisk beredning sker löpande tUlder processen n).ed rekommenderad särskild tonvikt inför ksau:s direktiv för 
budgeh·amar 2 mars, KS beslut om arbetsramar 13 a pr i l samt KS förslag til J budget 8 j tmi. 

KSAU kan kormua att kalla till extra COG-möte om de eko110miska !orutsättni11garna förändras väsentligt under 
processens gång. 

Fll rl<odningar: KF- kommunfullmiiktige, KS=kommunstyrelsen, KSAU=kommunslyrelsens arbetsutskott, COG-chefs/ordförande-grupp, 
CCG=centrala chefsgruppen 
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Ärende nr 21 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 22 

Förlängning och överlåtelse av 
nyttjanderättsavtal för bredbandsnät 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

v/7 
-L·:-~ :_ __ / 

Au§ 398 Dm 2014/536 093 

Förlängning och överlåtelse av nyttjanderättsavtal för bredbandsnät 

Regionstyrelsen för Regionförbundet södra Småland har beslutat att förlänga 
nyttjanderättsavtal för det PTS-finansierade bredbandsnätet mellan Tingsryd
Lessebo. Anledningen till förlängningen är att de tvister som uppstod vid 
byggnationen ännu inte är avgjorda. 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föreslår likaledes att avtalet förlängs från 
Tingsryds kornmuns sida samt att nyttjanderätten överlåts till Tingsryds 
Energi AB med rätt att i sin tur överlåta till W exnet AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Daniel Gustafsson, 2014-10-28 
Regionstyrelsen, Regionförbundet södra Småland, 2014-09-24, § 170 
Kornmunstyrelsen 2012-11-19, § 149 med tillhörande bilaga 
Kornmunstyrelsen 2012-11-19, § 150 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen besluta 

att förlänga nuvarande avtal med samrna innehåll utan bestämt 
avtalsperioddaturn, dock längst till dess att de båda tvisterna är avgjorda och 
dorn har fallit samt att överlåtelseförhandlingar mellan kommunen och 
regionförbundet har avslutats, 

att överlåta nyttjanderätten till Tingsryds Energi AB med rätt att i sin tur 
överlåta nyttjanderätten till Wexnet AB. 

14 
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Bilaga Ks Au § 398 

~............--.1riimt~rll§ 
lkwmmrrmnm:rm 

Kommunlednings
förvaltningen 

2014-11-03 

Kom m unstyreisen 

Förlängning och överlåtelse av nyttjanderättsavtal för bredbandsnät 

Kommunstyrelsen godkände 2012-11-19 § 149 nyttjanderättsavtal med Regionförbundet 
Söclra Småland avseende bredbandsnät Tingsryd-Lessebo (se bilaga 1). Vid samtna 
sammanträde beslutade kommunstyrelsen (§150) att överlåta nyttjanderätten till Tings
ryds Energi AB, som därefter har överlåtit nyttjanderätten till delägda Wexnet AB. 

Avtalet upphör att gälla 2014-12-31. Regionförbundets leverantörstvister är äJmu inte 
avgjorda. Föreslås därför att nuvarande avtal förlängs med samrna innehåll utan bestämt 
avtalsperiocldatum, dock längst tiJl dess att de bådatvistema är avgjorda och dom har 
fallit. 

Föreslås även att nyttjanderätten överlåts till Tingsryds Energi AB, med rätt att i sin tur 
överlåta nyttjanderätten till Wex.net AB. 

Regionstyrelsen har i beslut 2 014-09-24 §170 godkänt förlängning av avtalet (bilaga 2). 

Förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen beslutar 

att förlänga nuvarande avtal med samma hm e håll utan bestfunt avtalsperioddatum, dock 
längst till dess att de båda tvisterna är avgjorda och dom har fallit samt att överlåtelse
förbandllllgar mellan kommunen och regionförbundet har avslutats. 

att överlåta nyttjanderätten till Tingsryds Energi AB med rätt att i sin tur överlåta nytt
janderätten till Wexnet AB. 

Tingsryd 2014-10-28 

'7' ' __ c:::::::;;;~_...,:=---------~ 
~_) --e- _...,_.F-
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1(1) 

Tingsryds ltommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöltsadress 
Torggatan '12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
ltommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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~ . . 
'/ l@'Iingseyds 

· kommun 
lCornr.nu~elsen 

A-:7'J L{J9 ()::;, 'v 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2012-11-19 

Ks § 149 Dm 2010/129 093 

Nyttjanderättsavtal avseende upplåtelse av bl'edbandsnät 
TingsrydwLessebo 

Ett förslag till nyttjanderättsavtal avseende upplåtelse av bredbandsnät 
Tingsryd-Lessebo har upprättats. Kollltl1uustyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen godlcänner upprättat avtal. 

Beslutsunderlag 
2012-10-25, Tingsryds BnergiABJ 
Nyttjanderättsavtal avseende upplåtelse av bredbandsnät 
Kommunsty1·elsens arbetsutskott § 312, 2012-11-05 

Beslut 

Kommunstyfelsen beslutat· 

att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal för bredbandsnät Tingsryd-Lessebo, 
samt 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att 
undetteclcna avtalet 

Exp: 
Tingsl'yds Energi AB 
Ekonantiavdelningen 

Justerande 

L- eT 

s 
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL 

1. PARTER 

1.1. Regionförbundet södra Småland, arg. m. 222000-03 72, Vi deum Science Park, 

351 96 Växjö ("Regionforbundet") 

1.2. Tingsryds kommun, org. m. 212000-0621, Box 88, 362 22 Tingsryd ("Kommunen"). 

2. BAKGRUND 

2.1. · Regionförbundet äger ett fiberoptiskt IT-infrastrukturnät (bredbandsnät) mellan 

Lessebo och Tingsryd i Kronobergs län. Nätet är ett passivt (släckt) nät, d.v.s. 

Regionförbundet tillhandahåller inte överföringskapacitet Regionförbundet är endast 

ägare av det passiva nätet och levererar ingen överföringskapacitet eller egna intemet-, 

telefoni-, och TV -tjänster till konsumenter, företag och myndigheter anslutna till nätet 

("Slutkunder"). Nätet är byggt med Tingsryd och Lessebo Kommun som 

medfinansiärer till projektet. 

2.2. Detta nyttjanderättsavtal avser att reglera Kommunens nyttjanderätt till den del av det 

passiva bredbandsnätet som sträcker sig från Teknikhuset hos TEAB, Lokgatan 17 i 
Tingsryd; till kommungränsen mot Lessebo Kommun, med syfte att Kommunen skall 

erbjuda'intemet-, telefoni- och tv-tjänste;r till Slutkunder. Geografisk sträckning 

framgår av· bifogad karta, Bilaga l, ("Nätet"). I Nätet ingår därtill hörande 

teknikbodar, brunnar, kanaJisation och svatifiberkabel enligt specifikation, Bilaga 2. 

3. UPPLÅTELSE AV NYT.TJANDERÄTT 

3 .l: Regionförbundet upplåter härmed nyttjanderätten till Nätet på de villkor som anges i 

detta avtal.. 
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4. AVTAL 

Nätanslutningsavtal 

4.1. Till Nätet kommer ytterligare fa~tigheter, s.k. "byanät", m,m. att anslutas. Kommunen 
ansvarar för och skall tillse att nätanslutningsavtal träffas mellan byanä~ens ägare, 
fastighetsägare, m.m. och Kommunen angående anslutning till Nätet. 

Avtal med tjänsteleverantörer 

4.2. Med tjänsteleveräntörer avses företag som tillhandahåller intemet-, telefoni-, och tv
tjänster till Slutkunder. Nätet är ett s.k. "öppet" nät. Med detta menas att 
tjänsteleverantörer på lika, skäliga och icke-diskriminerande villkor skall ges tillträde 
till Nätet j syfte' att leverera intemet-, telefoni-, och TV -tjänster till Slutkunder. Det 
åligger Kommunen att träffa avtal med tjänsteleverantörer och tillse att sådana avtal 
_överensstämmer med de principersom angetts i detta stycke. Regionförbundets 
styrelse skall informeras och godkänna samtliga avtal som Kommunen träffar med 

4.3. 

. 5. 

5.1. 

5.2. 

-lj änsteleverantörer. 

Ingångna avtal 

Inga avtal är träffade inom Tingsryds Kommun mot slutkund. 

INSTALLATIONER, OMBYGGNATION OCH UNDERHÅLL 

Installation av tj äJ:?.steleverantörers eller Koin.rnunens utmstning skall ske på av 
Kommunen anvisad plats. Utrustning som anslutsav Kommunen, tjänsteleverantören 
eller annan person, :med ·vilken Kommunen träffat avtal, skall uppfylla Kommunens 
vid var tid gällande föreskrifter för Nätet. 

Kommunen ansvarl:J,r gentemot Regionförbundet för all anslutning av kablar, 
ledningar, modem eller annan utmstning till Nätet som utförs av tjänsteleverantörer för 
slutkunders anslutning till Nätet. 

5.3. Kommunen ansvarar gentemot.Regionförbundet för de åtgärder som Kommunen 
vidtager på Nätet och för av tredje man installerad utmstning och vidtagna åtgärder på 
Nätet. 

5.4. Regionförbundet har ingen skyldighet under detta avtal att genomföra ytterligare om
eller utbyggnad av Nätet. Sådan utbyggnad eller orobyggnation kan ske av Kommunen 
efter medgivande av Regionförbundet 

2 
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5.5. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av Nätet och för drift och underhåll av 
egen installerad utrustning. Kommunen skall ha ett driftsavtal med driftsoperatör för 
drift- och underhåll av Nätet. 

6. · NYTTJANDERÄTTSAVGIFT 

3 

6 .. 1. · : ~Korm:Uunen.skalltill-Regionförbundet av betala en avgi~ ·~~ i1~iår för nyttjanderätten 

tipNätet. . .. ... . .,.,, .... ~,. ·~· ·. 

' 
. 7 .. PRISER l_\10J' SLUTKUNDER, M.M . . : .• 

7 .l.· · · Kommunen .skall ~iJ.lämpa en pris- och avgiftsmodelf med 'en tydli~ delning på 
. . in:fi:astn.iktm. och tj äl;lster-.:Regionförbundet förutsätth ått Konlin1.men tiliämpar de 

:bestämmelser för avgiftel~'och prissättning samt Nätets n}rfg ånde 'som följer av lag· och 
; : Rhordniilg, rny.ri,dighetsbeslut, samt regler ·och föreskfifter från Post~ och 
·Telestyrelsen, länsstyrelsen eller övriga'rnyndighete;:· ;· · .· ·· . 

8. KOSTNADER 

· · · .. 8. L: .. >K9.mmunexi'skåH:.st~_:föi·samtliga kostnader med a;l).leclni.ng,ay -Nätets p.tnyttjande, 
· · · .. · . ·: .~ ... ;såsomkostnadel\ fqr(anslutning av byanät och fastigheter, kostnader som uppstår med 

.. · .. ·. ··., .· _; \ .lrrrledning ~v:av.iaEme9-,ij.änsteleverantörer, kostnader för serviceorg::nrisation gentemot 
.. ·.· · ·. ·· · · .-.;Slutirunder;l'~.stb.ad~r.för utrustning, om- och utbygghaä :a~··Natet satb.t·ovriga · 

ir~stallationer. 

. : . . · ... ·: :}.·".: : 

. '. 

9. . ·DOKUMENTATION 
. . .~. ~ . . . . '· 

1 • • ~ • 

. :· .. ·.9.L ,: Regionföibundet skall'·tiltKömmunen överlämna all dokumentation som är nödvändig 
· · .. för- attKommunen skall kunna använda Nätet enligt detlEl a;rtaL_.· · · 

.. ·' ··.· .... 

10. FEL INÄTET 
• 4 : • ~ • •• • 

:.JO.l. ·Korinnunen~är~sky.ldigt'attfelsöka och åtgärda fel, aybrott eller·annan dtiftsstöming i 
. . ·. ; . · .. Nätet. Regionförbunqet ansvarar inte för fel, avbrott eller annan driftsstö1ning som 

. . . ·hänför sig :t~ll Konll:nunens .utrustning eller åtgärder, tjä:usteleverantörens utrustning 
· . ·. . ~eller. åtgärder, .Slutkuridernas. utrustning och åtgärder ellet'aririan ·persons, med vilken 

. ,. Komnmnen träffat avtal~· åtgärder eller utrustning. Regiö'mörbundet ansvarar enbart för 
. f.:Jl·sorri ·kan harledas till byggnationen av Nätet u.nde1: gällände gåt~ntiiid. 

. ' 
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11. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKADESTÅND 

. 11.1. P~1t ansvarar för skador som tillfogats den andre parte~. ge~om p~r.ts oaktsamhet. Parts 
skadeansvar för skador omfattar endast ersättning för direkt skada. Den andra parten har 
sålunda inte rätt till ersättning för indirekt,:kada, exempelvis utebliven vinst, minskad 

':produktion;Jörlust av data, hinder att p_ppfyllaJerpliktelse:·iriotttecljejnan eller 
ut~bltven nytt~ av avtal. 

12. A VTALSPERIOD 

~~:1., Avt;:tlet gäller från dess.unde1tevlmande oc})_ till. ooh Jned .d~n -~l d~_cember 2014. 
. . . . . ; .. : ~ '. ~ ... :: ·\ \ ! .: ~ ~· ! .: ; . ·. . .. t . • . . • 

. · 13. AV'l'ALETSFÖRTIDA UPPHÖRANDE ;· .. ·: 
. ~ : . 

'. .: . ··: -~ ,':.: . . . . 

. .. 
• ' '· '. • • l •• ·: t : .·.! . ·;: :~ .{ . : ~" .. _.~ .. ; : . 

13.1. ;Endera parten ägeT säga upp detta avtal med OJ:P;e~«~:b~.r y~rkqJ?. .. O:If.J- d~n andre parten 
·. . - . . . . . -•. '··· .... , '··'; .. (,, ·.·· .... 
begår väsentligt ·avtalsbrott och underlEj.ter att.vi5lta rätt~lsy, D;lm,t\ s:e:;:tio. ( 60) dagar från 

• ·' ' • • • ' J l . . . . l. '. . . . . ' . . .., · .. 

skriftlig anmaning därom. Med väsentligt ~yta,ls~rott sk!3,Il?l.l#d ;:tnses . 
• • • • ••••• • •• l.• ' • ........ . 

(i) Om Kommunen avviker från vad som anges i punkt 4.2 och punkt 7.1, eller 
~ • l - •• .. ':: ' ...... 

. (ii) om part genom vårdslöshet orsakat väsentlig ska~a,på :tJ~tet. . 
.. . ... ·.;;·~·,:t_;·-;:- f:.~ i -.. ~}';'i·:, ( ··:: :···.·. ···,. 

. . . : . . . :, .. ·.'t.:·~t'····.\ i:;·:·· fty· ~L\>-1~. 1 : .. :.t·.· :~· 

.. 14 .... Ö:v;E~~rELSEAV ÄGANDERÄTJ;'EN,;q~:Y~At~!.-; ;:;)-;::-~·>···. 
· · · 14·.1. ·. Regionförbundet har anlitat eiitr.eprenöten· N c(;> . .:för.-sthaktriing·.Mli kanalisation av Nätet . 

. samt Aleado.n för leverans av fiberkabeL -Med ide·ssa.. två parter föreligg_er tvist s.om 
· · · handläggs vid Växjö tingsrätt. :När dessa tvister är avslutade skall partema i god anda ta 

. upp förhandlingar angående överlåtels~ -.~Y ,~.ät.~t.tH~ ~):p.~p.J?-en. . 
· R~gionförbundet ansvarår för att.bristei· i d~n·g~då~t!sk:J :liuntttningen blir kompletterad~ 

15. ÅTGÄRDER VID AVTALETS UPPHÖRANDE. 

15.'1.: Vid. detta avtals upphörande skall Komr:rlunen-'e+.erläilina all dokumentation och .! .;, 

· utrustning som tillhandahållits av Regionförbundet A v r<.;ommunen träffade avtal med 
' • • •' r 1 - • ,• h • ' :.· •, •'' .. ~' • ,: ._ ! ' j • '$ ',• •, .'! ' 

tjänsteleverantörer och övriga.avfalspaiier ska:ll ·öyertas _av·;~egl.orifötbuhdet. Om så inte · 
kan ske sl(ali sådana avtal sägas upp av K~~l)fi~~-:::·:_:·.-:. ;· .:.:·,, ··, .. : :.-. ! .. 

•• • • • :. ~·. • ' i ~·,: ::·l· · ~ :: · :1·.:.:' :, : ." . ·: · 

16. .ÖVERLÅTELSEAVDETTAAVTAL _. ... ·,.-... ·: .. !\·,_,, ,·, · ... ::::-· :·· 

·16.1. .Kqi:nmunen.äger rätt att helt eller delvis överlåta·sinä·iättighete.h:i.C>h!eller skyldigheter 
till det kommunalthelägda Tingsryds energi AB enligt detta avtal och efter 
Regionförbundets styrelse skriftliga medgivande. 

' . 

. . 
:·~.; • ~.~·1-.: \ 

...... ::·-.-:: 
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17. FORCE MAJEURE 

17.1. Om part förhindras att fullgöra dettaavtal av omständighet utanför dennes kontroll som 

denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande; och vars 

följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra 

befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från 

påföljd. Exempel på omständigheter som avses är arbe~skonflikt, eldsvåda, 

krigshändelser, beslag, inbrott, uppror och upplOP.I\ myndighetsbestämmelser, 

ogynnsamma väderleksförhållanden ochfeller förseni:q.g i l~veranser från 

underleverantörer på grund av omständigheter som angivits i denna paragraf. 

18. TVIST 

18.1. Tvist med anledning av detta avtal skall om möjligt lösas genom förhandlingar mellan . . . 
pmiema. För det fall att tvisten inte kan lösas på detta sätt skall frågan avgöras av allmän 

domstol med Växjö tingsrätt som första instans. 

19. GODKÄNNANDE 

19 .l Dettanyttjanderättsavtal skall godkännas av Tingsryds kommunstyrelse och Region

förbundets styrelse, annars är det till alla delar förf~illet. . 

Detta a'vtal är upprättat i två exemplar vårvid partema erhållit varsitt, · · 

. y)L}i· 0flin. 
Ti:r1gsryd den 1,!J) l JJJ ·Jv 

t. 
Växjö den S/ \L, '20 c~ 

För Tingsryds kommun För Regionförbundet 

;L~cJI~ 
Arne Karlsson 11a1Ia J e~~f~on 
KS-ordförande · Kommund}ef 

Roland Gustbee Peter Hagla 

Regionstyrelsens ordf. Regiondirektör 

·' 
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~Tingsryds 
~l~:ommun 
K01mmmstyreJsen 

SA~NTRÅDESPROTOKOLL 

Ks § 150 Dnr2010/129 093 

ÖverHite]se av nyttjandel·ätt för bt·edbandsnät Tingsryd-Lessebo 

I e111ighetmed beslut om. nytganderättsavtal för bredbandsnät Tingsryd
Lessebo föreslås att nyttjanderätten överlåts i sin helhet till Tingsryds Energi 
AB. 

Beslutsunderlag 
2012-10-31, ElconomichefDauiel Gustafssons skrivelse 

Berednb~g 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 313, 2012-11-05 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlåta nyttjanderätten i sin helhettill Tingsryds Energi AB i enlighet 
med nyttjanderättsavtalet § 16.1. 

Exp: 
Tingstyds Buel'gi AB 
Ekonomiavdelningen 
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BlL ttGA z 

REGIONFÖRBUNDET 
södra Småland 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ 
s id a ':;:/" 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-09-24 15 (27) 

§ 170 Redundant Sydnet- förlängning av nyttjanderättsavtal 
Dar 09/0128 

Bakgrund 

Nuvarande avtal om nyt~ander~itt för Lessebo och Tings.ryds kommun av Regionförbundet 
södr:a Smålands fiberoptiska nät mella_n Teknikhuset TEAB Lokgatan 17 Tingsryd till kommun
gränsen mot Lessebo konunun, upphör att gälla den 31 december 2014. 

Med anledning ~v Regionförbundet södra Smålands tvister med NCC och Alcadon kaninte 
övedåtelseföthanellingar inledas med respektive kommun förrän dessa tvister är avgjorda och 
dom har fallit. Ätendet med NCC beräknas upptas den 24-27 november 2014. Tvistenmed 
Alcadon bedöms avgöras vid årsskiftet 2014-2015. 

Föreslås att nuvamnde avtal med samma innehåll förlängs för Lessebo och Tingstyds kommun 
utan bestämt avtalsperiodsdatum, dock längst till dess att de bådatvistema ä.t avgjorda och dom 
bar fallit. Överlåtelseföthandlingar med respektive kommun skall vara avslutade. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 153/14 
Nyttjanderättsavtal för Lessebo och Tingsryd s kommuns PTS-fiberoät - föl)ängd 
avtalstid - tjänsteskrivelse 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutat 

Att förlänga nuvarande avtalmed samma innehåll får Lessebo och 'I'i.ngstyds kommun utan 
bestämt avtalsperiodscia tum, dock längst till dess att de båda tvisterna ät avgjorda och dom har 
fallit. 

Överlåtelsefö.thandlingar med respektive kommun skall vara avslutade. 

Beslu tse}!.rpedie.dn.g 

Lessebo kommun 
Tiogsryds kommun 

'VV/ 
Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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Ärende nr 23 

Svar på medborgarförslag angående 
klausul i avtal med föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 ~Tingsryds 
') ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 399 Dnr 2014/536 093 

Svar på medborgarförslag angående klausul i avtal med föreningar 

Björn Hvornum har ställt ett medborgarförslag om att Tingsryds kommun ska 
införa en klausul i avtal med föreningar om att dessa går miste om 
ersättningar och bidrag om klubb eller medlem åtalas för våld i samband med 
sin idrottstuvövning. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-12-04, § 111, att föreslå 
kommunstyrelsen att frågan hänskjuts till den bidragsöversyn som planeras av 
kultur- och fritidsnämnden om som ska genomföras under år 2014. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Bilaga Ks Au § 399 2014~11- 03 

~ 'Jrimtgseyills p ~ Rt:ommmum 
~ Kultur- och fritidsnämnden 

SA1@dANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-12 .. 04 

( 

_, ... - ··---~----·- , ___ _ 

Kof§ 11l Dnr2013/98 800 

Yttrande över medborgarförslag angående ld~msnl i avtal med 
i'öreningar 

Från konununs'LyJelsen har for yttrande översänts meclborgarfdrslag :fi·ån 
Björn Hvornum. 

( Medborgarförslaget gäller forslag om iluöraude av klausul om uteblivna 
bidrag och ersättningartiii föreningar om dessa eller någon mecUem blir 
åtalad for våld i sambandmed idrottsutövning 

( 

(_, 

CfJ4_ ~7-C,' 
t/~ 1tV 

J11steraude 

fvy{ rrfD 

Beslut 

K:ultur~ och nitidsnämnden beslutar 

att fc)reslå komm1mst:yrelsen att medborgarförslaget hänskjuts till den 
bidragsöversyn som planeras av kultm- och fdtidsnätru1den och som ska 
genonrföras1mder år 2014. 

Exp. 
Konummstyrelsen 

l 
l 

.:.- i. 

1\ 

Utclragsbestyrkancle 

2()!3- (2-19 

21 

109



2 D l 1j y ~-"2 g o~,._,( 

Tingrydsalternati vet 
c/o Björn Hvornum 
Fryggestorp 14 
3 6024 L:ihnei'yd 
0470-34173 
0763-480747 
tingsrydsaltemativet@gmail.com 

Medborgarförslag. 

2013-10-29 

Med anledning av detmeningslösa våld som ibland uppstår vid idrottsutövning föreslår 
Tingsrydsalternarivet följande; 

- att. Tingsryclskommun, som föregångskonunun i riket, inför en ldausul i de avtal om 
ersättning och bidr1:1-g till föreningar skriver in att bidrag och ersättningar uteblir om !dubben 
eller dess rnedlenunar blir åtalade för våld i samba_nd med sin idrottsutövning. 

- att representanter fråu kornnumenlyfter detta förhållningssätt vid kontakter med andra 
kommuner eller organisationer, såväl politiska som icke politiska, tex SK.L, Regionförbundet 
osv. 

Detta skulle medföra att ldubbmna blir tvingade att arbeta mer med attityd frågor och 
förhållningssätt samt att de får ett ökat ansvarstagande för det våld som sker idag. Det blir 
därefter klubbarnas uppgift att i sina avtal med deq. enskilde spelaren reglera deras 
ansvarstagande. 

Kommunen har idag krav på föreningar som uppbär bidrag och ersättningar att de slcaU ha en 
policy för såväl disla."iminering som för alkohol och droger. Vi i Tingsryclsalternativet ser det 
inte som någon märkvärdigbet att liknande införs för våld i samband med idrottsutövning, 
våld som i samhället normalt skulle resultera i polisanmälning om misshandel. 

F~ingsryd~Jmativet 
< ·~h?~-
Bj0ru Hvomum 

~ 
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Ärende nr 25 

Utredningsuppdrag gällande 
äganderättsöverföring för 
Tingsgården 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-03 

Justeran e 

Au§ 401 Dnr 2014/548 393 

Utredningsuppdrag gällande äganderättsöverföring för Tingsgården 

Tingsgårdens boende flyttar över till äldreboendet vid kvarteret Örnen 2015. 
Det finns olika önskemål om hur Tingsgårdens lokal ska användas. Barn- och 
utbildningsnämnden önskar öppna två förskaleavdelningar och det finns även 
förslag om att studentbostäder ska inrättas där. Ett utredningsuppdrag föreslås 
som ska ge svar på hur Tingsgården bäst bör användas och vem som är bäst 
lämpad att äga fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnen 2014-09-25, § 120 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att ge ett uppdrag till kommunchef Laila Jeppsson att göra en utredning om 
eventuell äganderättsöverföring gällande Tingsgården. 

(frl 
' 
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~Tingsryds 
~kommun 

SJL~TRÄDESPROTOKOLL 22(25) 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25 

Justerande 

BUN § 120 Dnr 2013/113 291 

Behov av tillbyggnad av Ålvans förskola i Tings gården, Tingsryd 

I den planering som furulits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet l, skulle 
J1.mibackens förskola inrymmas i Tings gården, när Örnen byggnationen stod 
klar (Slottets förskola har tillkommit efter denna strukturutTedning). 

Föreligger skrivelse fi:ån skolchef Yngve Rehnström, bilaga 5. 

Föreligger förslag till beslut att nänu1den hemställer hos 
kommtmstyrelsen att en utredning görs fdr att utöka Älvans förskola 
med två avdelningar. 

Marie Fransson (M) och Linda Petersson (C) yrkar bifall till 
föreliggande förslag att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 
en utredning görs för att utöka Älvans förskola med två avdelningar. 

MBL-infonnation har ägt rum den 19 september 2013 

Bam- och utbildningsnämnden beslutar 

att hemställa hos kommunstyrelsen att en utredning görs för att utöka 
Älvans förskola med två avdelningar. 

Exp: 
Kommtmstyrelsen 
Tingsrydsbostäder 
Sanihällsbyggnadsnämnden 

!1F 
Utdragsbestyrkande 

2013-10-02 ~l 113



bilaga 5 EON § 120 2013-09-25 

Barn~ ooh utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

2013-09-10 

Behov av tillbyggnad av Älvans förskola i Tingsgården för att möjliggöra 
nedläggning av Junibackens och Slottets (Gränströmska villan) enavdel~ 
ningsförskolor 

Bakgrund 

Så långt vi kan se i prognosen framöver kommer vi, även fortsättningsvis, att ha en hög 
beläggning inom våra fö:rskolor i Tingslyds tätort. I Tingsryd har vi förskol om~ Älvan i 
Tingsgården med två avdelningar och Myrstackens forskola med fYra avdelningar. 
Dessutom har vi Junibackens och Slottets förskolor som båda har enbmt en avdeh1ing. 

Junibackens och Slottets förskolor är frånbötjan tillfälliga lösningar och inte någon av 
dessa fÖrskolor är byggd~ for att användas till denna typ a:v verksamhet. Båda försko
lorna är belägna i trähus med två våningar vilket inte är det optimala for att bedriva en 
kostnadseffektiv verksmnhet. Ä ven ur brandsynpunkt är det inte någon bra lösning. 
Detta och att båda är enavdelningförskolor gör det både dyrare och svårare att bedriva 
en verksamhet som står i nära samklang med läroplanen. Junibackens läge mellan två 
hårt trafikerade vägar står inte heller det i paritet med den milj öpr~:lfil som denna för
skola strävar efter att vara. 

I den planeting som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet l, skulle Junibackens 
forskola imymmas i Tingsgård en, när Ömenbyggnationen stod klar (Slottets förskola 
};ar tillkommit efter d~mm strulctmutredning). Se beslut i B am- och utbildningsnämnden 
2006-01-25, §6. 

Den bästa lö?ningen för föl'skolevet1csamlleten i Tingsryd vore om vi kunde bygga ut 
Älvans förskola i Tingsgården till att rymma fYra avdeluingar. Vi skulle då ha två för
skolor i Tingsryd med fyra avdelningar var. Detta skulle medföra en bra och'rationell 
verksamhet. Ett alternativ om det inte ryms ytterligare två avdelningar i Tingsgården är 
att utöka Älvan med en ny avdelning och Myrstacken med en. Eventuellt nya avdel
ningar bör byggas så att det finns möjlighet till att ta emot fler bam om vi skulle få en 
inflyttning till Tingsryd. 

Om det inte finns möjlighet att bygga till Ålwms eller Myrstackens förskolor måste om
fattande renoveringar göras på Junibackens och Slottets forskolor så att forhållandena 
blir anpassade till den verksamhet som bedrivs där. Underhållet i de här byggnadmua är 
under lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfalliga lösningar: 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax · 
Torggatan 12 0477 441 DO (vx) 0477 444 09 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
barn.utbild ning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 114



2013-09-27 

Beräkning av kostnadsminskningar om Junibacken och Slottet läggs 
ner. 

Hyreskostnader 

Junibacken 
Interhyra för lokalen forsvinner. 
Beräknad kostnadsminskning: 186 000 h/år 
Fastigheten kan också säljas. 

Slottets förskola (Gränströmska huset). 

2(2) 

Hyra för nedre våningen försvinner: 135 000 la' (213m2 beräknat enligt 636.44la/ m2). 
Om även elevhälsan flyttar försvinner yttm1igare 70 OOOkr i hyreskostnader. 
Berälrnad kostnadsminskning: 205 000 la/år. 

Skolledningen på Dackeskolan (Fredrik Wäm, Anna-Lotta Clarberg, Marie Persson och 
Kenneth Karlsson) fastslår att man inte konuneratt behöva använda Gränsti·ömska hu
set, vadcen nu eller i framtiden. Elevhälsan bör kunna rymmas inom andra kommunala 
lokaler. Detta innebär då att också denna fastighet kan säljas.· 

Personalbesparingar 

Besparingar vad gäller personalkostnader är svåra att berälma. Inom en fOrskola med 
flera avdehll.ngar kan man genom samordning spara personal vid öppningar och stäng
ningar samt när personal, av olika anledningar, är frånvarande. Om vi skulle kunna av
veckla enavdelningsförskoloma Junibacken och Slottet uppskattar vi att personalbeho
vet minskar med minst en 75% tjänst. Kostnadsminskning: 283 000 la/år. 

E:konomibiträdestj änsten (50%) på Junibacken kan då också tas bmt eftersom vi kan få 
maten direkt ifrån Tingsgården: 176 000 la/år 

Beräknad kosti1adsminslming: 459 OOOla/år 

Totalt berälmad kostnadsminskning/år: 850 000 lu· 

Dessutom fås en intäkt om fastigheterna säljs. 

Tingsryd 2013-09-1 O 

Yngve Relmsb:öm 
Skolchef 

Tingsryds kommun besöksadfeSs telefon fax 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 {vx) 0477 444 09 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-post/hemsida 
barn.ufbildn!ng@tingsryd.se 
www.tings1yd.se 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 
Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2013-10-28 

34 (48) 

Justerande 

C~H 

KOMMUNSTYRELSEN 

ifK!GSTtvD'SKoM-h~ur,rl 
l 

2013 <>11- 07 l 
Onr J 
~.=~..,. .. ~~/C:~~>=-~=.>t..-=-J 

§ 270 Dnr: 2013 1134 290 

Remiss gällande bellov av tillbyggnad av Älvans Förskola i 
Tingsgård en. 

ÄRENDE 

I den planering som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet l, skulle 
Junibackens forskola irnymmas i Tings gården, när Ömen-byggnationen stod 
klar (Slottets förskola har tillkommit efter dem1a stmkturutredning). 

Föreligger skrivelse 2013-09-1 O från Y ng ve Rehnström, skolchef. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att ge forvaltningen i uppdr.ag att inleda utredning av kostnader för eventuell 
flytt av Junibackens forskola till Tingsgården, renoveringsbehov på Junibacken 
111111 

att eventuella utredningskostnader betalas av barn- och utbildningsnämnden 

Exp 
Kommunstyrelsen 
Jonas Weidernnark 
Stefan Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 26 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 27 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 

119
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