
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 

ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 

 

 

Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 08.30             
   
Plats:  Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12,      Tingsryd    
 
 
 
 
 
 

Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   
1.  Val av justerare 

 
  

2.  Samtal om sotningsverksamheten 
Besök av ordförande RÖK, Åke Carlsson samt 
räddningschef Per Pettersson  
 

 Kl. 08.30 

3.  Chef för utvecklingsavdelningen 
 

LJ  

4.  Information om uppdraget gällande attraktiva tomter 
i Tingsryds kommun 
 

LJ  

5.  Äganderättsöverföring Tingsgården 
 

LJ  

6.  Revidering av reglemente för styrelser och nämnder  
 

 Handl sds fre 

7.  Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

 Inga handl 

8.  Meddelanden 
 

 Handl sds fre 

9.  Remisser  
 

 Handl sds fre 

10. Delegationsbeslut 
 

 Handl sds fre 

11. Statistik 
 

  

12. Avtal om fortsättning gällande Framtid Kronoberg 
 

  

13. Internbudget för kommunstyrelsen 2015 
 

 Handl sds fre 



14. Fråga om forum för kommunal information och 
medborgardialog 
 

PSM Inga handl 

15. Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande 
destination Åsnen 
 

TM  

16. Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande 
vandrings- och cykelleder 
 

TM  

17. Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande 
förbättringar av infrastruktur 
 

TM  

18. Äskande om mer medel till handlingsplaner för 
attraktivitetsprojekt gällande företagsutveckling 
genom Simpler samt TBN 
 

TM  

19. Yttrande över nytt område för Lokalt Ledd 
Utveckling (LLU) 
 

TM Handl sds fre  

20. Information om Trygghetsmätning TA 
 

Kl 10.00 
Inga handl 

21. Riktlinjer för säkerhetsarbete 
 

TA  

22.  Personalutskott ärenden 22-25.  
 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda för 2015 
 

HC Handl sds fre 

23. Utbildningsplan 2015 
 

HC  

24. Tidplan för löneöversyn 2015 
 

HC  

25. Omvandling av visstidsanställningar till 
tillsvidareanställningar  inom socialförvaltningen 
 

HC  

26. Godkännande av förfrågningsunderlag gällande 
stationstankning 
 

 Handl sds fre 

27. Försäljning av del av Mårslycke 1:29 inklusive stuga 
 

  

28. Yttrande över förslag till två författningar om 
pyroteknik och ammunition 
 

  

29. Val av ny revisor 
 

  

30. Val av PuL-ombud för kommunstyrelsen  Handl sds fre 



31. Avgiftsförändringar 2015 inom socialförvaltningens 
område 
 

  

32. Årsredovisning Linneryds sparbanks fonder 
 

  

33. Ej verkställda beslut enligt LSS 
 

  

34. Ej verkställda beslut enligt SoL 
 

  

35. Stiftelsens Kurrebos ansökan om förtida utbetalning 
av kommunalt bidrag 
 

  

36. Beslut om samt återrapportering av kurser och 
konferenser 
 

  

37. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

Tingsryd 2014-11-20 
 
 
 
Patrick Ståhlgren  Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
Mikael Jeansson 
Vice ordförande 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 



Ärende 2 

Samtal om 

sotningsverksamheten 
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Chef för utvecklings-

avdelningen 
 





















Ärende 5 

Äganderättsöverföring 
Tingsgården 
 







































Ärende 11 

Statistik 
 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

okt-14 okt-13 okt-14 okt-13 okt-14 okt-13

Riket 4,2 4,5 3,7 4 7,9 8,5

Kronoberg 4,1 4,5 4,3 4,5 8,4 9

Tingsryd 3,9 4,4 3,3 3,7 7,2 8,1

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                             okt-14 okt-13

Kronobergs Län 24  86

Kalmar Län 133  112

Blekinge Län 0  23

Skåne Län 635  428

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-11-11

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 115 497

Ryd 3 14 176

Urshult 3 9 128

Linneryd 5 1 69

Väckelsång 0 14 80

Rävemåla 1 3 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 9 0 60

Totalt 22 156 1080



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

sep-14 sep-13 sep-14 sep-13 sep-14 sep-13

Riket 4,2 4,6 3,6 3,9 7,8 8,5

Kronoberg 4,3 4,7 4,1 4,5 8,4 9,2

Tingsryd 3,9 4,7 3,1 3,6 7 8,3

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                             sep-14 sep-13

Kronobergs Län 12  43

Kalmar Län 59  94

Blekinge Län 32  38

Skåne Län 811  744

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-10-06

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 3 122 497

Ryd 1 13 176

Urshult 4 9 128

Linneryd 3 4 69

Väckelsång 1 12 80

Rävemåla 1 3 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 9 0 60

Totalt 22 163 1080



18-24 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd %

okt-14 okt-13 okt-14 okt-13

Riket 6,7 7,5 8,3 9,9

Kronoberg 7,3 8,3 9 10,6

Tingsryd 7 8,8 9 11,5



Total arbetslöshet

okt-14 okt-13

15 17,4

16,3 18,9

16 20,3





Ärende 12 

Avtal om fortsättning 

gällande Framtid 

Kronoberg 
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postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 99 S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 socialtjansten@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

    
   
 
  Till Socialnämnden, 
                                                                         Kommunstyrelsen 
                                                                            
Tjänsteskrivelse med förslag till samverkansavtal för Framtid Kronoberg 
för  verksamhetsåren 2015 -2017 
 
 
Bakgrund 

Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012-2014, finansierat av 
ESF(europeiska socialfonden). Projektet syftar till att minska ungdomsarbetslösheten 
och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna 16-29 år. Projektet drivs i samverkan 
mellan länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Regionförbundet Södra Småland. 
Projekttiden går ut 2014-12-31, då upphör finansieringen från ESF.  
Under våren 2014 arbetades det fram ett förslag om permanentande av verksamheten. 
Fem kommuner i länet, Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö beslutade att 
gå in med ekonomiska åtagande för att fortsätta verksamheten. Förutom nämnda kom-
muner fortsätter också Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
som samverkansparter.  
För att reglera villkor, innehåll, mål och syfte, finansiering m fl frågor föreligger förslag 
till Samverkansavtal för verksamhetsåren 2015 -2017. Se bilaga 1. 
 

Avtalet 

Avtalet är i mångt och mycket en fortsättning på projektet vad gäller mål, syfte och or-
ganisation. Finansieringen av verksamheten sker genom att kommunerna förbinder sig 
att betala ett antal helårsplatser, för Tingsryds del 8 helårsplatser till en kostnad av 
439 193 kr(tidigare redovisat i beslut Ks § 142 , 2014-06-16). 
Samverkansavtalet omfattar verksamhetsåren 2015-2017.Datum för uppsägning eller 
ändring av avtal är satt till 31 mars 2015 avseende 2016 och 31 mars 2016 avseende 
2017.Tingsryds kommun har således på sig fram till 31 mars 2015 hur man ställer sig 
till finansiering för 2016. 
 
Organisation 

Framtid Kronoberg styrs av en styrgrupp som består av 8 ledamöter(5 kommuner + 
AF,FK o Region). Styrgruppen har 8 ordinarie ledamöter och 8 personliga ersättare. 
Undertecknad har under större delen av projekttiden varit Tingsryds ledamot i styrgrup-
pen, personlig ersättare ska utses. 
 
Nuläge för Tingsryd 

Under projekttiden hade Tingsryd ett stort antal deltagare i början, övervägande andelen 
kom ifrån Arbetsförmedlingen men också via handläggare på ek bistånd. Under 2014 
har det varit trögare med att få med ungdomar. Efter sommaren har en lokal samver-
kansgrupp för Framtid Kronoberg bildats med kontaktpersoner från AF, Ifo/ek bistånd, 
Vägvalet samt Wasaskolan. Gruppen intensifierar nu arbetet med att plocka ut, motivera 
och ibland rent praktiskt följa med ungdomar till Framtid Kronoberg.  

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477 -44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 
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8 helårsplatser betyder att Tingsryd måste ha 8 ungdomar inskrivna hela tiden, för när-
varande har vi 4(oktober-14). För Ifo:s del tittar vi på alla aktuella ärenden på ek bistånd 
i åldersgruppen 16-29 år och ”arbetsmarknadsenheten” för den åldersgruppen är Fram-
tid Kronoberg. Rekryteringen av deltagare följs upp vid veckomöte på Ifo och samver-
kansmöte AF/Vägvalet. 
Rapportering av deltagare bör ske under mars månad 2015 för att slutgiltigt ta ställning 
till verksamhetsåret 2016. 
 
 

Förslag till beslut: 

 

Socialnämnden godkänner förslag till avtal. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
att underteckna samverkansavtal för Framtid Kronoberg gällande verksamhetsåren 2015 
– 2017. Finansiering av verksamheten 2015 är beslutad i Ks 2014-06-16 och till en 
kostnad av 439 193 kr. Finansiering av verksamheten år 2016 och 2017 kommer att 
regleras genom tilläggsavtal beslutade senast 31 mars 2015 och 31 mars 2016.  
Föreslås vidare att Ifo-chef Ragnhild Olsson utses som ordinarie ledamot i styrgruppen 
och förvaltningen ges i uppdrag att utse en personlig ersättare. 
 
 
Tingsryd 141103 
 
 
 
 
Ragnhild Olsson 
Avd chef Individ-och familjeomsorg 
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SAMVERKANSAVTAL Utkast, version 2: 2014.10.20 

 

Parter 

Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Växjö 
kommun, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, fortsättningsvis 
parterna, har träffat ett samverkansavtal vars villkor framgår nedan. 
 
Definitioner 

Med verksamhetsår avses i detta avtal perioderna  
 den 1 januari – 31 december 2015  
 den 1 januari – 31 december 2016  
 den 1 januari – 31 december 2017 

 
Uppdrag och mål 

 
§ 1 

Parterna är ense om att efter utgången av den 31 december 2014 fortsätta att bedriva den verk-
samhet som utförts inom ramen för ESF-projektet Framtid Kronoberg.   
 
§ 2 

Parterna är ense om att Framtid Kronoberg ska verka för att uppnå nedan redovisade mål. 
 

 Unga utanför arbetsmarknaden: Framtid Kronoberg ska bidra till att minska  
arbetslösheten i Kronobergs län bland unga i åldern mellan 16 och 29 år. 

 
 Samverkan mellan myndigheter: Genom Framtid Kronoberg ska förutsättningar 

skapas för en bättre samverkan mellan kommuner och myndigheter i Kronobergs län 
till nytta för arbetssökande ungdomar.  

 

 Samverkan med näringslivet: I Framtid Kronoberg ska en aktiv dialog föras med 
arbetsgivare i Kronobergs län för en bättre matchning och ett ökat socialt ansvars-
tagande hos företagen. 

 

Målgrupp och verksamhet 

 

§ 3.1 

Parterna är ense om att Framtid Kronoberg ska inrikta sin verksamhet mot målgruppen unga 
arbetssökande i åldern 16 – 29 år som uppfyller en eller flera av följande indikatorer: långtids-
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arbetslös, kort utbildningsbakgrund, utomeuropeisk bakgrund, långtidssjukskriven, funk-
tionsnedsättning.  
 
3.2 
För den i § 3.1 angivna målgruppen ska inom ramen för Framtid Kronoberg anordnas 
individuell coachning, arbetsträning, praktik, gruppverksamhet, utbildning, matchning och 
andra sådana likartade åtgärder.   
 
§ 3.3 

Inom ramen för Framtid Kronoberg ska parterna utveckla samverkansformerna mellan de 
statliga och kommunala myndigheterna. Detta sker genom fortsatt arbete i redan inrättade 
lokala samverkansgrupper och den inom projektet upprättade idégruppen samt olika typer av 
utbildningar och informationsinsatser som riktas mot olika offentliga och privata aktörer.  
 
Parterna ska också inom ramen för Framtid Kronoberg arbeta med att utveckla metoderna för 
att minska arbetslösheten för den i § 3.1 ovan angivna målgruppen.  
 

§ 3.4     
Inom Framtid Kronoberg ska parterna även arbeta med att vidareutveckla en strategi, vars 
syfte är att underlätta att den i § 3.1 ovan angivna målgruppen får anställningar eller 
praktikplatser i näringslivet.   
 

Organisation 

 

§ 4 

Parterna är ense om att inrätta en styrgrupp samt ett verksamhetskansli. Verksamhetskansliet 
är beläget i Växjö kommun. 
 
Styrgruppen 

 
§ 5.1 

Styrgruppen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och åtta personliga ersättare för dessa leda-
möter. I händelse av en ordinarie ledamots utevaro tjänstgör hans eller hennes personliga 
ersättare. 
 
§ 5.2 

Detta avtals parter har rätt att i styrgruppen tillsätta en ordinarie ledamot och personlig 
ersättare för denne.  
 
§ 5.3 

Ordförandeskapet i styrgruppen ska innehas av den ledamot som utses av Växjö kommun.  
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Posten vice ordförande ska innehas av en ledamot från någon av de medverkande 
kommunerna. Vice ordförande utses av styrgruppen.  
 
§ 5.4 

Parterna är ense om att till styrgruppen ska även knytas en eller flera personer som har an-
knytning till näringslivet. Denna person ska dock inte ha någon rösträtt i styrgruppen, utan 
vara adjungerad ledamot.   
 
§ 5.5   

Styrgruppen ska fastställa budget för verksamheten, samt besluta om inriktning och utform-
ning av verksamheten i form av verksamhetsplan, senast den 15 november. Förändringar och 
tillägg i förhållande till den enligt §§ 3.1 – 3.4 ovan beskrivna verksamheten beslutas av 
styrgruppen. 
 
§ 5.6  

Parterna är ense om att styrgruppens samtliga beslut ska fattas i full enighet. Detta innebär att 
om någon av de ordinarie ledamöterna motsätter sig ett visst beslut, är styrgruppen förhindrad 
att fatta ett sådant beslut. 
 
§ 5.7 

Om inte samtliga ordinarie ledamöter eller ersättare för eventuellt frånvarande ordinarie 
ledamot är närvarande, är styrgruppen ej behörig att fatta beslut.   
 
Verksamhetskansli 

 

§ 6.1 

Parterna är ense om att för utförande av verksamheten inom Framtid Kronoberg ska det finnas 
ett verksamhetskansli. Parterna är ense om att detta verksamhetskansli ska ha en bemanning 
och utformning i övrigt som motsvarar projektorganisationen/kansliet som funnits under den 
period då Framtid Kronoberg genomförts som ett ESF-projekt.   
 

§ 6.2 

Verksamhetskansliet ansvarar för det praktiska genomförandet av den i §§ 3.2 – 3.4 ovan 
angivna verksamheten.  
 
§ 6.3  

Parterna är ense om att det i verksamhetskansliet ska finnas en samordnare som har en arbets-
ledande funktion och som har ett ansvar för att verksamhetskansliet utför verksamheten i 
enlighet med styrgruppens beslut och anvisningar. 
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Samordnaren ska även ha ett ansvar för att kontinuerligt återrapportera till styrgruppen hur 
verksamheten utvecklar sig, samt även ha ett ansvar för att ta fram beslutsunderlag för 
styrgruppen. 
 
§ 6.4 

Parterna är ense om att de personer som ingår i verksamhetskansliet ska vara anställda av 
Växjö kommun och att kansliet ska vara lokaliserat till lokaler i Växjö kommun som till-
handahålles av Växjö kommun. 
 
Kostnader verksamhetår 2015 

 

§ 7.1    

Parterna är ense om att kostnaderna för Framtid Kronoberg för verksamhetsår 2015 ska för-
delas dem emellan på sätt som framgår nedan.  
 
Alvesta kommun    803 220 kronor 
Lessebo kommun   323 328 kronor 
Tingsryds kommun   439 193 kronor 
Uppvidinge kommun   376 482 kronor 
Växjö kommun                     3 678 497 kronor 
 
§ 7.2 

Alvesta kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun och Uppvidinge kommun ska till 
Växjö kommun inbetala de i § 7.1 överenskomna beloppen. Om kommunerna är eller blir 
skattskyldiga för moms för sitt deltagande i Framtid Kronoberg ska kommunerna utöver de 
enligt § 7.1 överenskomna beloppen även erlägga moms med varje tid gällande skattesats.  
 
§ 7.3 

De enligt § 7.1 överenskomna beloppen ska av respektive kommun inbetalas med en fjärdedel 
den 31 december 2014, den 31 mars 2015, den 30 juni 2015, och den 30 september 2015.  
 

§ 7.4 

Växjö kommun ska svara för sin del av finansieringen av Framtid Kronoberg genom att i 
budget för verksamhetsår 2015 anvisa medel till täckande av kostnaderna för genomförandet 
av Framtid Kronobergs verksamhet.  
 
Kostnader verksamhetsåren 2016 och 2017 

 
§ 8.1 

Beträffande verksamhetsåren 2016 och 2017 har parterna, med undantag för vad som överens-
kommits nedan enligt § 8.7, inte bestämt eller gjort några åtaganden angående hur mycket 
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medel som ska avsättas för genomförandet av Framtid Kronobergs verksamhet. Parterna har 
heller inte bestämt eller gjort några åtaganden beträffande hur ansvaret för finansieringen för 
nu angivna verksamhetsår ska fördelas mellan parterna. Parterna är dock ense om den i § 8.2 
nedan angivna inriktningen beträffande verksamhetsåren 2016 och 2017.  
 

§ 8.2 

Parterna är ense om att respektive kommun ska ha som inriktning att bidra till finansieringen 
av Framtid Kronobergs verksamhet med motsvarande belopp som respektive kommun åtagit 
sig att finansiera för verksamhetsår 2015 enligt § 7.1 ovan. Parterna är vidare ense om att de 
enligt § 7.1 ovan överenskomna beloppen ska kunna räknas upp med eventuellt tillkommande 
kostnader för pris- och löneökningar.  
 

§ 8.3 

Utifrån den enligt § 8.2 överenskomna inriktningen ska parterna förhandla om hur Framtid 
Kronobergs verksamhet ska finansieras under åren 2016 och 2017. Parterna är vidare ense om 
att genom tilläggsöverenskommelser till detta samverkansavtal reglera hur Framtid Krono-
bergs verksamhet ska finansieras under verksamhetsåren 2016 och 2017.  
 
§ 8.4 

Parterna är ense om att förhandlingarna beträffande i § 8.3 angivna tilläggsöverenskommelser 
ska föras på ett sådant sätt att senast den 31 mars 2015 ska parterna vara ense om finansiering-
en av 2016 verksamhetsårs verksamhet. Motsvarande tidpunkt ska vara den 31 mars 2016  när 
det gäller förhandlingarna avseende finansieringen av 2017 verksamhetsårs verksamhet.    
 
§ 8.5  

Parterna är ense om att Framtid Kronobergs verksamhet ska upphöra, utan föregående upp-
sägning, för den händelse enighet inte uppnåtts mellan parterna senast den 31 mars 2015 be-
träffande finansiering och fördelning av kostnader för verksamhetsår 2016. Motsvarande ska 
gälla för den händelse enighet inte uppnåtts mellan parterna senast 31 mars 2016 beträffande 
finansiering och fördelning av kostnader för verksamhetsår 2017.    
  
§ 8.6 

Framtid Kronobergs verksamhet avvecklas under en period av nio månader räknat från den 31 
mars 2015 om enighet inte uppnåtts beträffande kostnader och dess finansering av dessa för 
verksamhetsår 2016. Avvecklingsperioden ska räknas från den 31 mars 2016 om enighet inte 
uppnåtts beträffande kostnader och dess finansiering för verksamhetsår 2017. Parterna är ense 
om att ansvaret för Framtid Kronobergs kostnader under avvecklingsperioden ska regleras på 
sätt som stadgas enligt §§ 8.7 – 8.8 nedan.    
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§ 8.7 

De kommuner som undertecknat detta samverkansavtal förbinder sig att bekosta löner, skatt-
er, lagstadgade avgifter, lokalhyror samt alla övriga kostnader hänförliga till genomförandet 
av Framtid Kronobergs verksamhet under den nio månader långa avvecklingsperioden. Nu 
angivna kostnader ska fördelas mellan kommunerna på sätt som stadgas enligt § 8.8 nedan.  
 
Samtliga undertecknande kommuner är införstådda att detta åtagande är bindande för dem 
oavsett  
 
§ 8.8 

I § 8.7 angivna kostnader ska fördelas proportionellt mellan kommunerna utifrån hur stor 
andel av kostnaderna som respektive kommun finansierat enligt § 7.1 ovan.    
 

Platser och personer verksamhetsår 2015 

 
§ 9.1 

Den enligt § 7.1 ovan överenskomna kostnadsfördelningen för verksamhetsår 2015 bygger på 
nedan redovisad förutsättningar  
 

 Alvesta kommun ges möjlighet att under verksamhetsår 2015 använda sig av 15 
helårsplatser i verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

 
 Lessebo kommun ges möjlighet att under verksamhetsår 2015 använda sig av sex 

helårsplatser i verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 
 

 Tingsryds kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av åtta helårsplatser i 
verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

 
 Uppvidinge kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av sju helårsplatser i 

verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg.   
 

 Växjö kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av 69 helårsplatser i 
verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

 
Parterna är införstådda med att inom ramen för varje enskild aktivitet som genomförs av 
Framtid Kronoberg kan fördelningen av platser mellan kommunerna variera. Den ovan 
redovisade fördelningen av platser mellan kommunerna utgör ett genomsnitt för samtliga 
aktiviteter som genomförs under verksamhetsår 2015. 
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§ 9.2 

För att tillse att samtliga kommuner ges tillgång till verksamhet i den omfattning som anges 
enligt § 9.1 ovan ska samordnaren i verksamhetskansliet kontinuerligt följa upp och gentemot 
styrgruppen och kommunerna redovisa i vilken omfattning som personer från de olika kom-
munerna deltar i Framtid Kronobergs verksamhet. Samordnaren ska utifrån denna uppföljning 
också föra en dialog med kommunerna om i vilken omfattning som den använder sig av 
Framtid Kronobergs verksamhet. 
 
§ 9.3 

De medverkande kommunerna i Framtid Kronoberg är införstådda med att de har ett ansvar 
för att tillse att det sker ett jämnt inflöde av personer från respektive kommun till Framtid 
Kronobergs verksamhet.  
 

Platser och personer verksamhetsår 2016 och 2017 

   
§ 10.1 

För verksamhetsåren 2016 och 2017 har parterna inte bestämt hur antalet platser i Framtid 
Kronoberg ska fördelas mellan kommunerna. Parterna är ense om att genom tilläggsöverens-
kommelser till detta samverkansavtal bestämma hur nu omnämnda fördelning ska utformas 
under verksamhetsåren 2016 och 2017. Dessa tilläggsöverenskommelser ska träffas i samband 
med parterna överenskommer om budget- och kostnadsfördelning för verksamhetsåren 2016 
och 2017. 
 
Uppföljning 

 
§ 11.1 

Parterna är ense om att verksamhetskansliet på olika sätt, ska följa upp och utvärdera den 
verksamhet som utförs inom ramen för Framtid Kronoberg. Verksamhetskansliet ska bland 
annat ta fram nedan redovisade uppföljningar. 
 

 Månadsvis ska statistik för respektive kommun tas fram, beträffande fördelningen 
mellan män och kvinnor, andel personer som övergått till arbete eller reguljära studier, 
andel personer som påbörjat kompletterade studier på gymnasienivå. 

 
 Samverkan med näringslivet ska följas genom olika typer av enkäter. 

 
 Kvartalsvisa deltagarenkäter ska tas fram. 
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Avtalstid 

 
§ 12.1 

Detta samverkansavtal är giltigt från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 decem-
ber 2017 med möjlighet till uppsägning vid två tillfällen under pågående avtalsperiod på sätt 
som framgår av § 12.2 nedan. 
 

§ 12.2 

Part har möjlighet att antingen den 31 mars 2015 eller den 31 mars 2016 med iakttagande av 
en uppsägningstid om nio månader säga upp detta avtal. Parterna är dock införstådda med att 
avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning för den händelse Framtid Kronobergs 
verksamhet ska upphöra på grund av vad som överenskommits enligt § 8.5 ovan. 
 
§ 12.3 

Part som vill säga upp avtalet med stöd av § 12.2 ska göra detta skriftligen i en skrivelse som 
översänds till samtliga övriga parter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utkast, version 2, 2014.10.20: 
Jenny Ronnebring  
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  Till KSAU 

    

 

 

 

Ärende:  Destination Åsnen 
 
Diarienr:  
 
 
Förslag till beslut: 
Att stärka den nybildade föreningen Destination Åsnen med medel för att kunna ta fram 
material inför 2015 och stärka sin position som destination. 
 
Att kostnaden för 2014 på 50.000 kr härleds till attraktivitetsprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Borgehed 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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Handlingsplan:  Utveckling Destination Åsnen ideell förening  
 

Visionen: År 2030 har kommunen en god näringslivs-
miljö, med hög sysselsättningsgrad, många fö-
retag och entreprenörer. Den välutvecklade be-
söksnäringen är under ständig tillväxt.  

 Finns ett väl fungerande föreningsliv och ett 
 omfattande kultur- och upplevelseutbud 
 med väl anpassade anläggningar och mötes- 
 platser 
 
 

Målprogrammet:  Kommunen ska vara aktiv i att stödja det be-
fintliga föreningslivet. 

 Att skapa förutsättningar för att besöksnäringen 
ska kunna utvecklas i linje med den nationella 
strategin för besöksnäring. 

 Arbeta för att stärka geografiska varumärken 
såsom Åsnenområdet… 

 
 
Bakgrund 
 
Det nuvarande projektet som påbörjades 2011 har haft följande syfte: 
”Projektet, ”Destination Åsnen” ska utveckla besöksnäringen och stärka Åsnenområdet 
som en attraktiv destination i Småland, Sverige, Europa. Projektet ska stärka och bredda 
näringslivet och bidra till högre livskvalitet för de boende i området. Samverkan mellan 
de tre kommunernas organisationer och besöksnäring med Åsnen som gemensam näm-
nare stärker möjligheten för att utveckla Åsnenområdet till en destination i toppklass. 
Kommungränserna suddas ut och vi drar tillsammans för att locka besökare. Hållbar 
utveckling ska prägla arbetet såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Destinationsut-
vecklingen kommer att utgå från de lokala produkterna, aktiviteterna, sevärdheterna, 
maten, konsten och hantverket i Åsnenområdet. Genom mer externmarkandsföring ska 
Åsnen ska bli första valet för naturupplevelse i södra Sverige.” 
 
Sedan projektstarten har det hänt otroligt mycket. Ett gemensamt varumärke har tagits 
fram, 150 aktörer har knutits till projektet, destinationsdesignen börjar ta form och 
marknadsföringsmaterial såsom karta, broschyrer och en ny web har producerats. Det 
som tidigare var en sjö uppdelad på tre kommuner har nu börjat ta form som en destinat-
ion. En destination med gemensamt formspråk och med uttalade strategier och mål. 
Med flera stora attraktioner såsom den planerade nationalparken, Husebybruk och Syd-
ostleden, finns nu verktygen att tillsammans med alla aktörer arbeta för visionen ”Åsnen 
är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika natur- och 
kulturupplevelser” 
 
Det har redan startats 11 nya företag och enligt aktörerna har sommaren 2014 varit 
mycket bra, kanske den bästa någonsin! Många företag har i sin egen marknadsföring 
plocka in såväl begreppet Åsnen som det gemensamma formspråket. Trots detta är vi 
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ännu så länge bara i början av arbetet med att skapa en internationell känd destination. 
För att komma vidare behöver vi fortsätta det påbörjade arbetet samt vidareutveckla 
destionationen.  
Destination Åsnen, ideell förening, bildades den 28/8 2014 och har satt igång ett arbete 
kring att ta fram en plan för fortsatt arbete. Arbete med att ta fram nytt material, kartor 
och infobroschyr inför 2015 har också påbörjats. Eftersom föreningen inte varit igång 
speciellt lång tid samt att medel för infomaterial inte kan tas i projektet för 2015 behövs 
det pengar för att föreningen inte ska tappa fart. 
 
Syfte 
Att skapa en långvarig ekonomisk lösning för att fortsätta att utveckla samt förvalta 
Destination Åsnen. Att säkra så att föreningen har informationsmaterial inför 2015 

 

Kostnad 
Att ta fram och trycka material för 2015 års säsong beräknas kosta cirka 80000 kr för materialet 
samt utöver det personal- och layoutkostnad. Föreningen räknar med att i andra externa bidrag 
samt medlemsavgifter kunna täcka del av denna, men att det behövs 70000 kr ytterligare som 
inte är finansierade.   
 

 
________________________ 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
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  Till KSAU 

    

 

 

 

Ärende:  Uppdatera cykel- och vandringsledsinformationen 
 
Diarienr:  
 
 
Förslag till beslut: 
Att besluta om medel för informationsmaterial och utmärkning av fyra cykelleder enligt 
bifogad beskrivning. 
Att kostnaden för 2014 på 125.000 kr härleds till attraktivitetsprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Borgehed 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 



 2014-11-20 2(3) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

 

Handlingsplan:  Uppdatera cykel- och vandringsledsinformat-
ionen  

 

Visionen: År 2030 har kommunen väl fungerande kom-
munikationer och en god infrastruktur 

 Finns ett väl fungerande föreningsliv och ett 
 omfattande kultur- och upplevelseutbud 
 med väl anpassade anläggningar och mötes- 
 platser 
 
 

Målprogrammet:  Kommunen ska vara aktiv i att stödja det be-
fintliga föreningslivet. 

 Att skapa förutsättningar för att besöksnäringen 
ska kunna utvecklas i linje med den nationella 
strategin för besöksnäring. 

  
 
 
Bakgrund 
Tingsryds kommun har sedan lång tid tillbaka en stor andel cykelturism. Många av de 
som besöker kommunen är aktiva besökare som går eller cyklar i vår natur.  
Enligt Visit Sweden är de största anledningarna till att man besöker landet och vår reg-
ion att uppleva naturen (80 %), att man vill röra på sig (60 %) och man vill känna sig fri 
(75 %). Till detta hör att Tingsryds tillväxtmarknad finns i den globala turisten med från 
framförallt Tyskland, Holland och Danmark. Vi konkurrerar här med många andra res-
mål i landet och för att locka besökare är kvalitet allt viktigare om vi ska vara konkur-
renskraftiga. 
 
Sedan tidigare har kommunen ett informationsmaterial med tio olika föreslagna turer. 
Broschyren används flitigt, framförallt under sommarmånaderna. 
En översyn av broschyren skulle behövas göras, så att de aktuella förslagen på sträckor 
fortfarande är aktuella. Broschyren används även i stor utsträckning av utländska besö-
kare vilket gör att det finns behov av samma information på både tyska och engelska. 
Detta gör att vi även fortsättningsvis kan vara det självklara valet för många av våra be-
sökare. 
 
Utöver att göra en översyn och förbättring av materialet föreslås fyra av sträckorna 
också märkas ut med skyltar för ytterligare ökad tillgänglighet och standard. Dessa 
sträckor (Tur 1, 2,6 och 8 enligt nuvarande informationsmaterial) anknyter idag till be-
fintliga cykelvägar i form av Sydostleden och cykelvägen till Konga. Parallellt med de 
fyra som vi märker upp har vi dessutom Åsnen Runt, Banvallsleden, Kronobergstram-
pet, Krösnabaneleden samt Utvandrarleden skyltat i kommunen.  
Genom att tydliggöra dessa sträckor, märka ut dem och göra en uppdatering av hela 
materialet får vi en produkt som är ännu mer användbar samt som binder ihop större 
delar av kommunen och angränsande län. För kommande år föreslås även att arbetet 
med att standardförbättra information och material till de övriga lederna fortsätter. Detta 
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i en takt som organisation och ekonomi tillåter. Förslagsvis skyltas ytterligare tre leder 
upp per år.    
 

Kostnad 
Skyltmaterial och stolpar beräknas kosta cirka 75000 kr samt omarbetning av informations-
materialet ca 50000 kr. 
Total kostnad uppgår till 125000 kr. 
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  Till KSAU 
    
 
 
 
Ärende:  Handlingsplan: Infrastruktursförstärkningar 
 
Diarienr:  
 
 
Förslag till beslut: 
Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen för ”Infrastruktur-
förstärkningar” 
 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet.  
 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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Handlingsplan:  Infrastrukturförstärkningar  
 

Visionen:  ”År 2013 har kommunen väl fungerande kommunikat-
ioner och en god infrastruktur för…”  

 

Målprogrammet: Att arbeta för att upprätthålla och förbättra bra standard 
på det allmänna och enskilda vägnätet.   

 
Bakgrund 
Kommunen är beroende på att infrastrukturen fungerar bra i hela kommunen. Vår at-
traktivitet bygger på att det är lätt att ta sig runt i kommunen både per bil, buss och cy-
kel. 
I och med andra satsningar gällande infrastruktur (exempelvis Sydostleden) uppkommer 
behov att stärka och komplettera infrastrukturen på olika sätt. Denna handlingsplan tar 
ett brett tag i ett flertal olika insatser som gemensamt stärker attraktiviteten för kommu-
nen. Handlingsplanen är egentligen flera olika mindre åtgärder som tillsammans ger bra 
effekter.  
De åtgärder som ska göras är: 
Tre kompletterande cykelparkeringar till Sydostleden (Väckelsång, Mårdslycke och yt-
terligare en) 
Attraktivitetsförbättring av cykelvägen Tingsryd-Konga (rastplats, uppfräschning mm) 
Förbättrad vägstandard östra Tingsryds tätort (asfaltering) 
 
Syfte 
Att förbättra och komplettera infrastruktur på flera olika platser i Tingsryds kommun. 
 
Tidsplan 
Det mesta kommer att genomföras under 2014 dvs i november respektive december, 
men vissa arbeten kan få vänta pga att det kan bli tjäle. 
 
Kostnad 
Cykelparkeringar 45 000 kr 
Attraktivitetsförbättring Konga 20 000 kr 
Förbättrad vägstandard 40 000 kr 
 
Totalt: 105000 kr 
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  Till KSAU 

    

 

 

 

Ärende:  Ökad budget på attraktivitetsplanerna Företagsgenom-

lysning genom TBN och Simpler 
 
Diarienr:  
 
 
Förslag till beslut: 
Att besluta om extra medel för båda attraktivitetsplanerna. 
Att kostnaden för 2014 på 23000 kr härleds till attraktivitetsprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Borgehed 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 
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Ökad budget på attraktivitetsplanerna Företagsgenomlysning genom TBN och 

Simpler 
 
 

 

Bakgrund 
Under 2014 genomför vi två attraktivitetsplaner som är mycket lyckade.  
Företagsgenomlysning genom TBN är en kvalitativ genomlysning av ett mindre antal företag 
där de får möjlighet att veta vilken väg de kan gå i fortsatt utveckling. Detta sammanställs även 
till en rapport där vi kan se styrkor och svagheter för företagen i området. Enligt budget så 
skulle tio företag erbjudas möjlighet att vara med, men intresset har varit större än så och fjorton 
företag har deltagit. Detta har medfört extra kostnader på 8000 kr. 
 
Simpler är en kvantitativ undersökning som genom statistik tittar på vilken tillväxtpotential fö-
retagen i kommunen har uppdelat på branscher. Vi har möjlighet att till en kostnad på 15000 kr 
ytterligare lägga med boksluten för 2013 och få en helt uppdaterad analys. De 15000 kr växlas i 
så fall upp med lika mycket från RFSS. Alla övriga kommuner i länet är med i denna analys. 
 

Kostnad 
Simpler 15000 kr och TBN 8000 kr. 
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Löneöversyn 2015 Tidplan 
 
De fackliga organisationerna i Akademikeralliansen har tillsvidareavtal. Löneöver-
synstillfället för 2015 är den 1 april. Avtalet innehåller inget garanterat utfall. 
 
Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har avtal tom 2015-03-31. Om inte avtalet sägs 
upp 2014-12-31 förlängs det. Löneöversynstillfället för 2015 är den 1 april. Avtalet in-
nehåller inget garanterat utfall. 
 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har avtal som tom 2016-03-31. Det är upp-
sägningsbart i år och upphör då att gälla 2015-03-31. Löneöversynstillfället för 2015 är 
den 1 april. Avtalet innehåller inget garanterat utfall för 2015. 
 
Vision, SSR och Ledarna, har avtal som löper ut 2017-03-31. Avtalet innehåller inget 
garanterat utfall för 2015. 
  
Kommunal har avtal som gäller tom 2016-04-30. Löneöversynstillfället för 2015 är den 
1 april. Garanterat utfall för hela arbetstagarorganisationen är 600 kr per tillsvidarean-
ställd medlem. 
 
 
Preliminär Tidplan 
 

 Nov 2014 Uppdrag från KSAU att starta löneöversynen för 2015. 
 Dec 2014 De fackliga organisationerna inbjuds till ett möte med Patrick, Laila 

och Helena om årets löneöversyn. Tidplan och process gås igenom. Yrkanden 
lämnas in. 

 Nov 2014 Uppstart i KLG om prioriteringar mm. (Statistik SKL och Kronoberg 
samt Personalförsörjningsprogram).  

 Dec 2015 CCG diskuterar prioriteringar och föreslår till KSAU. 
 Jan 2015 KSAU diskuterar och beslutar om prioriteringar. 
 Jan-febr 2015 Överläggningsfas med de fackliga organisationerna. Där beslutas 

om hur processen går vidare. 
 Lönesamtal i januari-mars 2015. 

 
 

 

Helena Clemedtson 

Personalchef 

 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se    
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  Till Kommunstyrelsens 
                                                                          arbetsutskott 
                                              
 
Framställan om omvandling av pågående visstidsanställningar som soci-
alsekreterare till tillsvidareanställningar från och med 2015-01-01 på avd 
Individ-och familjeomsorg 
 
Ärendebeskrivning 

Nuvarande bemanning med socialsekreterare på IFO inom områdena Barn och familj 
och ekonomiskt bistånd ligger över den personal som finns i budget. Extrabemanningen 
fördelar sig enligt följande 1,0  ekonomiskt bistånd, 1,5  Barn-och familj samt 0,25   
familjerätt.  
I handlingsplan för åtgärder inom socialförvaltningen för att minska underskottet för 
2014 och för att få budget i balans för 2015 står angivet under IFO : 
Den mest prioriterade åtgärden är att tillfälliga anställningar förlängs/ omvandlas till 
tillsvidareanställningar och arbetas in i internbudgeten för 2015-16.  
Enligt delegationsordning i personalärenden måste tjänster från 6 månader och däröver 
beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 

Ökat behov och utökning av verksamhet inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Barn-
och familj, har gjort det nödvändigt att öka antalet socialsekreterare för att klara ar-
betstrycket. Detta har hittills lösts via tillfälliga anställningar i kortare perioder med 
extra statliga medel eller omfördelning inom budgetram. Behovsökningarna bedömes 
vara över tid framöver.  
För att kunna säkra stabilitet i verksamheten och kunna fullgöra uppdraget att ta det 
yttersta ansvaret för de som vistas i Tingsryds kommun, görs framställan om att få om-
vandla tillfälliga anställningar till tillsvidaretjänster. Finansiering av tjänsterna görs för-
slagsvis genom medel från etableringsschablon och medel från konto för ensamkom-
mande, samt viss omfördelning inom ram för öppenvårdsverksamhet.  
 
 
Beskrivning IFO:s ansvarsområde(från Delårsrapport 2 2014) 

 ekonomiskt bistånd/arbetsmarknadsenhet 

Uppdraget är att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och att finna arbetsmark-
nads/rehabinsatser som möjliggör egenförsörjning, 4,0 socialsekreterare(3,0 i bud-
get).Till enheten hör också 1,0 integrationssamordnare/handläggare, finansierad av stat-
liga pengar med uppdraget att arbeta för bästa möjliga mottagande av nyanlända. 

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda grupper som står 
utanför arbetsmarknaden arbetsträning,praktik,coaching, arbetsmarknadsanställning-
ar.Personal:1,0 samordnare+2,0coach/arbetsledare 

 missbruksfrågor 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477 -44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 
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2,0 socialsekreterare + 0,5 behandlingsass(samverkan FO). Uppdrag att handlägga an-
sökningar och anmälningar gällande missbruksproblematik, följa upp stöd och vårdin-
satser. Kunna erbjuda anhörigstöd. 

 omsorger om barn och ungdom 
Uppdraget är att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och 
utreda ansökningar om vård och stöd, samt uppföljning av insatser. Resurser 1,0 1:e 
socialsekr, 2,0 socialsekr utredning,2,0 socialsekr ensamkommande, 3,0 socialsekr upp-
följning av insatser(2,0) i budget). Öppenvård: 1,0 hemterapeut och 1,0 ungdomsbe-
handlare. 

 familjerätt 
Uppdraget är att erbjuda samarbetssamtal kring vårdnad, boende och umgänge för fa-
miljer i separation. Fastställande av faderskap  och genomföra utredningar kring adopt-
ion. På uppdrag av tingsrätten genomföra vårdnadsutredningar och umgängesstöd. I 
budget 0,5 socialsekr. Från 1/9 2014 utökat till 0,75, för att klara ökad arbetsbelastning. 

 integration 
Ansvar att ta emot och handlägga nyanlända flyktingar enligt avtal och i samverkan 
med övriga myndigheter,1,0 samordnare/handläggare finansierad via statliga pengar. 

 

Bakgrund och aktuell situation 

Ekonomiskt bistånd 

Inom området ekonomiskt bistånd och integration har medel tidigare kunnat omfördelas 
från flyktingkontot till försörjningsstöd. Från december 2010 infördes etableringsrefor-
men med nya ersättningar. Under övergångsperioden 2010- 2012 fanns det sparade 
pengar från tidigare ersättningssystem. Detta möjliggjorde tillfällig extrasatsning i om-
gångar under 2012-2013 i form av 1,0 socialsekreterare. Bedömningen var då att för-
sörjningsstödet skulle minska totalt och att mottagandet av nyanlända, plus de som gick 
ur etableringen skulle kunna hanteras av ordinarie integrationssamordnare/handläggare. 
Under hösten 2013 gjordes nya bedömningar, försörjningsstödet fortsatte att öka samti-
digt som enheten för ek bistånd drabbades av sjukskrivningar. Arbetsbelastningen ökade 
och vikarier fick rekryteras snabbt. Vikarier/extraanställda har endast kunnat få anställ-
ning på några månader i taget, vilket lett till svårigheter att behålla /utveckla kompetens 
i gruppen. 

Med det ökade mottagandet av kommunplacerade 2013-2014, har Tingsryds kommun 
fått del av extra prestationsersättningar från staten. Ersättningarna har möjliggjort start 
av integrationsprojekt med målsättningen att få till ett bättre mottagande i kommunen. 
På sikt är också målet att hitta snabbare vägar till integrering och självförsörjning.  

För de flesta nyanlända är två år med etableringsersättning otillräckligt, och för 2013 
och 2014 ligger andelen återaktualiserade på försörjningsstöd på 45%.  De som gått ur 
etableringen och är i behov av ek bistånd handläggs av socialsekreterare på IFO ek bi-
stånd(ej av integrationshandläggare). 

Trenden under 2014 inom ekonomiskt bistånd är försiktigt positiv, antal hushåll som får 
försörjningsstöd har stannat av och utbetalat bistånd /månad har minskat. Totalsumman 
för försörjningsstöd ligger fortfarande högt eftersom däri ingår kostnader för 8-9 
nystartsjobb. De första avslutar sin 1-åriga anställning i oktober 2014. 

Trots positiva tecken kan vi urskilja grupper med långvarigt behov av försörjningsstöd. 
Exempel på grupper är unga vuxna utanför arbetsmarknaden, utrikesfödda med kort 
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utbildning och språksvårigheter, personer med ickediagnostiserad psykisk/fysisk ohälsa 
utan andra ersättningar. För att fortsätta arbetet med att få biståndstagare i självförsörj-
ning krävs fortsatt strukturerade och intensiva insatser där socialsekreteraren oftast har 
en samordnande roll. Med den arbetsbelastning vi har idag och vad vi kan förutse de 
närmaste åren så kommer det fortsatt att krävas en höjd bemanning av socialsekreterare 
på enheten för ekonomiskt bistånd.  

Det är rimligt att kostnaden för 1,0 extra tjänst tas av schablonersättningar för nyanlända 
för att direkt användas för de som återaktualiseras efter genomgången etablering.  

 

Barn och familj 
Det antal socialsekreterare som finns inlagt i budget grundar sig på situationen år 2009. 
Därefter har en utökning framförallt skett med ett ökat mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Antal boendeplatser startade med avtal om 11 platser, utökades till 13, för 
att nu vara uppe i avtal om 27 platser(6 asyl +21 PUT-platser), prognosen säger ytterli-
gare utökning. Därtill ska läggas övriga ensamkommande som kommer utan vårdnads-
havare och som vi har skyldighet att utreda och tillse att de får stöd och omsorg. Idag 
finansieras 2,0 tjänster av statliga medel för ensamkommande. 
Från och med maj  t o m september 2014 har en fördubbling skett av antal anmälningar 
om barn som far illa(jämfört med 2013). Även om inte alla anmälningar leder till utred-
ningar och insatser, så leder det  till ett ökat arbetstryck, allt ska hanteras och bedömas. 
Ansökningar om olika stödinsatser måste alltid utredas och där har också skett en ök-
ning. 

Barn och familjegruppen har i perioder drabbats av sjukskrivningar och omsättning på 
personal som gjort att arbetsbelastning på kvarvarande har ökat, samtidigt som rekryte-
ring och introduktion av ny personal tagit resurser i anspråk. Barn-och familj är en liten 
enhet och att inte då kunna rekrytera socialsekreterare för mer än några månader i taget 
ger en otrygg personalgrupp och försvårar kompetensutveckling.  

Nuvarande personalgrupp har mycket bra förutsättningar att utvecklas i arbetet. Det är 
en bra blandning mellan erfarna och mindre erfarna. Det antal socialsekreterare som är 
nu(oktober 2014), bedömes som minsta möjliga grundbemanning med reservation för 
ytterligare behov om ökningstakten av antal anmälningar och ansökningar fortsätter. De 
tjänster som behöver föras in i budget är 1,5 socialsekreterare + 0,25 socialsekr familje-
rätt.  

Finansiering av tjänsterna kan förslagsvis ske genom medel från ensamkommande-
konto (1,0)och omfördelning inom ram, öppenvårdsverksamhet (0,75). 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutade 2014-10-21 i enlighet med dåvarande tjänsteskrivelse att göra 
framställan hos Kommunstyrelsens arbetsutskott om att omvandla 1,0 + 1,75 visstidsan-
ställningar inom IFO-avd till tillsvidareanställningar från och med 2015-01-01.  

Efter  internbudgetgenomgång 2014-11-13 ändras framställan till 1,0(ek) + 1,0(Barn 
och familj) 

Tingsryd 2014-11-14 

 

Ragnhild Olsson 
avd chef  IFO 
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