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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    
    
Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

 
Undertecknad har fått i uppdrag att inför den nya mandatperioden ta fram förslag på 
justerat reglemente för styrelse och nämnder. Detta mot bakgrund av att den politiska 
organisationen föreslås ändras. Förändringen innebär att kultur- och fritidsnämnden 
avvecklas och att dess uppdrag istället tas över, i huvudsak av ett nyinrättat kultur- och 
fritidsutskott under kommunstyrelsen, samt att biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten 
flyttas över till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Tillika föreslås även att ett personalutskott under kommunstyrelsen inrättas. 
 
De nya utskottens ledamöter föreslås utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskotts presi-
dium, i enlighet med de allmänna bestämmelsernas 21 §, i reglemente för styrelse och 
nämnder. 
 
Underlag 

Kanslichefen Garo Lorfalks förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i 
Tingsryds kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att revidera reglemente för styrelse och nämnder i enlighet med bifogade förslag. 
 
 
 
Garo Lorfalk 
Kanslichef 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente 
för samtliga nämnder i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 
 
 
Kap 1  Generella bestämmelser 
 
Nämndens övergripande ansvar 
 
Nämndens särskilda ansvar och delegation från kommunfullmäktige framgår under re-
spektive nämnds specifika bestämmelser. I övrigt gäller följande generella bestämmel-
ser för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
 
1 § Ledning och samordning 
 
Nämnden ska  
1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde,  
2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten,  
3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 

lagstiftning samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt,  
4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning,  
5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas. För detta ska nämnden 

tillämpa en effektiv intern kontroll.  
6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som 
befinns påkallade.  

 
 
2 § Övrigt ansvar 
 
Nämnden ansvarar för  
1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden,  
2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet,  
3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd,  
4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde,  
5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet,  
6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin, 

medborgardialogen, delaktigheten och brukarinflytandet.  
 
3 § Rapporteringsskyldighet 
 
Nämnden ska  
1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas, 

samt nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och 
årsredovisning,  

2. årligen i mars månad vid nämndssammanträdet redovisa ärenden som är äldre än 
sex månader och som inte är avgjorda. Redovisningen ska innefatta uppgifter om  
de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen.  
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4 § Samråd 
 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder när 
så erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 
 
Nämnden beslutar i följande:  
1. för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom nämndens verksamhets-

område,  
2. att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde,  
3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens 

verksamhetsområde,  
4. förändringar i nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fastställs i 

delegationsordning för personalärenden,  
5. inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps- och 

upphandlingspolicy godkänna förfrågningsunderlag och anta konsulter, entreprenö-
rer och leverantörer   

6. fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i de fall där, av 
fullmäktige antagna, taxor justeras genom uppräkning vid förändringar i basbelopp 
och/eller index,  

7. fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter.  
8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram och som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.  
9. avtal om förhyrning av lokaler för nämndens verksamhet inom budgetramen med 

en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbe-
lopp per år. Ovan nämnda rätt avser externt förhyrda lokaler samt lokaler som hyrs 
av kommunala bolag. För hyrestider överstigande fem år eller 10 prisbasbelopp el-
ler båda krävs kommunfullmäktiges beslut.  

10. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under 
respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente,  

 
6 § Delgivning 
 
Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 
7 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
8 § Handlingar, register och arkiv 
 
Nämnden ska ansvara för  
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 

personuppgiftslagen (1998:204)  
3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen  
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(1990:782), kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering, 
 
Arbetsordning 
 
9 § Sammansättning 
 
Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 
 
10 § Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda 
under pågående behandling av ett ärende om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäkti-ge mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 
 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 
 
11 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämn-
dens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 
 
12 § Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfäl-
ligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige 
ordfö-randen har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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13 § Sammanträdena 
 
Nämnderna sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer. Sammanträdesti-
derna ska samordnas så att de anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider. 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda-
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck-
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord-
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 
 
14 § Öppna nämndssammanträden 
 
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds 
sammanträ-den ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden  
1. som avser myndighetsutövning, eller  
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt 
of-fentlighets- och sekretesslagen.  
 
15 § Individärenden 
 
Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska 
hanteras separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, 
dag-ordning och protokoll. 
 
16 § Ordförande 
 
Det åligger nämndens ordförande att  
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,  
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten,  
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt  
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
 
Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. 
 
För kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i §§ 11 - 13. 
 
Nämndsordföranden bestämmer själv om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
upp till tre dagar per tillfälle. 
 
17 § Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
18 § Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-nen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
19 § Omröstning och beslut 
 
En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en 
omröstning eller i ett beslut. 
 
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 
 
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet 
av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock 
skyldig att rösta för fler än ett förslag. 
 
 
Utskott 
 
20 § Nämnder med utskott 
 
De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i detta 
kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive nämnds 
specifika bestämmelser. 
 
 
21 § Ordförande 
 
Ordföranden i nämnden är ledamot och ordförande i utskottet. Förste vice och andre 
vice ordförande i nämnden är ledamöter och vice ordförande i utskottet i nämnd ord-
ning. 
 
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersätta-
re för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
22 § Mandatperiod 
 
Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 
 
23 § Ersättare 
 
Ersättare i utskott ska vara personliga ersättare. 
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
 
Avgår ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval genomföras för den återstående 
tjänstgöringstiden. 
 
24 § Sammanträdesdag 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter i utskottet begär det. 
 
25 § Beslutsförhet 
 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
26 § Beredning av utskott 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om be-
redning behövs. 
 
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
27 § Delegation från nämnden 
 
Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning 
och av de nämndsspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden 
som nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 
 
28 § Kallelse 
 
Kallelsen till utskottet bör vara skriftlig och ska om möjligt vara ledamöter och ersättare 
tillhanda senast fyra dagar före sammanträdet. 
 
Föredragningslista upprättas av ordförande och ska om möjligt jämte handlingar i de på 
listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 
 
29 § Protokoll 
 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. 
 
Protokollen ska justeras av ordförande och en ledamot som utskottet utser. 
 
Utskottets beslut bör anmälas till nämnden genom att utskottets protokoll i sin 
helhet anmäls till nämnden. 
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Ordförandeberedning 
 
30 § Nämndernas beredning 
 
De nämnder som inte ska ha utskott enligt detta reglemente, ska istället ha en ordföran-
deberedning. Socialnämnden ska dock ha både en beredning och ett individutskott. 
 
De nämnder som ska ha ordförandeberedning är således socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
 
31 § Sammansättning 
 
Beredningen består av ordföranden i nämnden och av förste och andre vice ordförande-
na i nämnden. Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens samman-
träde. 
 
32 § Sammankallande 
 
Beredningen sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden. 
 
33 § Ersättare 
 
Nämnden ska utse personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna i nämnden att 
tjänstgöra vid beredningen i ordförandens och de två vice ordförandenas ställe. 
 
Kan någon pga. sjukdom eller annan omständighet inte delta i beredningen ska dennes 
ersättare kallas. Om ersättaren inte kan delta kan beredningen likväl äga rum. Det 
räcker med att ordföranden eller någon av de vice ordförandena har deltagit. 
 
 
Kap 2 Specifika bestämmelser för kommun-

styrelsen 
 
Kommunstyrelsen 
 
1 § Sammansättning 
 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
 
2 § Övergripande ledning och samordning 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska 
ställning. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, 
såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 
Styrelsen ska därvid: 
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1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar 

för styrning av den kommunala verksamheten,  
2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente,  

3. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpan-
de uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet,  

4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndspresidier och företagspresidier.  
5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden, i de företag, förbund och organisationer som kommunen 
äger helt eller delvis eller har annat intresse i,  

6. ansvara för att den samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna 
fullgörs,  

7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och 
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag, samt  

8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter 
och organisationer som berörs av de verksamhetsområden som 
kommunstyrelsen ansvarar för.  

 
3 § Inhämtande av uppgifter 
 
Styrelsen får från övriga nämnder, kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
4 § Utveckling 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse med särskild 
tonvikt på åtgärder som rör  
1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och 

näringslivet i kommunen,   
2. turism och inflyttarfrågor,  
3. energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen samt ansvara för kom-

munens energirådgivning,  
4. kommuninformation av övergripande karaktär, marknadsföring och kommunens 

attraktivitet,  
5. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspoli-

tik, folkhälsoverksamhet, jämställdhet, integration och övrigt arbete för hållbar ut-
veckling,  

6. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och säkerhetsverksam-
het,  

7. handikappolitiska frågor, tillgänglighetsarbete,  
8. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet,  
9. infrastruktur,  
10. kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ,  
11. övergripande statistik och prognoser inklusive övergripande bostadsförsörjnings-

frågor,  
12. internationellt arbete,  
13. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt, samt  



KFS 2011:1 13 (24) 
 

 
 

 
 
14. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900). 
 
5 § Förvaltning 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för  
1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt,  
2. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståendet,  
3. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system,  
4. kommunens informationssäkerhet,  
5. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
6. att förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel,  
7. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt,  
8. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil,  
9. ärenden om kommunens heraldiska vapen,  
10. kommunens upphandlingsfunktion,  
11. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd 

kommun i företag o.dyl (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta),  
12. kommunens handikappråd,  
13. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten,  
14. att allmänheten informeras om verksamheterna,  
15. kommunens anslagstavla,  
17. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt 

annan nämnd.  
 
Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige 
om inte yttrandet är av principiell betydelse. 
 
 
6 § Ekonomi 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen en-
ligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
1. placering och upplåning av medel,  
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar,  
3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid 

samt indrivning av förfallna fordringar.  
 
Kommunstyrelsen har därvid rätt att  
1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit. 

Föreskrifter om säkerhet ska därvid beaktas,  
2. besluta om konvertering och inlösen av lån,  
3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid företräda kommunen som ägare,  
4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel,  
5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, samt  
6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom 

andra liknande åtgärder.  
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7 § Personal 
 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyn-
dighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör  
1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy,  
2. tolkning av lagar och avtal,  
3. kollektivavtal,  
4. övergripande organisationsfrågor,  
5. personalförsörjning,  
6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt  
7. svara för information till kommunens personal.  
 
Kommunstyrelsen har därvid rätt att  
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområde,  

3. besluta om stridsåtgärd,  
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),  
5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, samt  
6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen.  
 
8 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om 
arbetslöshetsnämnd (1994:475).  
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att 
mins-ka sårbarhet och god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd 
bered-skap.  
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Östra Kronoberg.  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i arkivreglemente. 
 
 
 
9 § Kommunfullmäktiges beredningsorgan 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i 
kommunfullmäktige om inte fullmäktige har tillsatt ett beredningsorgan som i vissa 
frågor som kan få mot-svarande uppgift. 
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10 § Förvaltningsorganisation 
 
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
11 § Kommunalråd 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid och ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte kommunstyrelsens arbetsut-
skott godkänner annat. 
 
12 § Ansvar 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:  
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i förvalt-

ningsform och i företagsform,  
2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt 

att ta initiativ i dessa frågor,  
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens före-

tag,  
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat,  
5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe.  
 
13 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd och utskott, 
men inte delta i besluten.  
Kommunalrådet har också rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
14 § Sammansättning 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.  
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  
Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd. 
 
 
15 § Ansvar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
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1. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt de 

övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga,  
2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och verk-

samhet,  
3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling,  
4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras för 

att kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning och 
kommunstyrelsens reglemente,  

5. ha rätt att på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).  

 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

 
16 § Sammansättning 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 
 
17 § Ansvarsområde 
 
Kultur - och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja allmän-
kultur och fritidsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 
  
1. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag 

och fastställda normer,  
2. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994:1000),  
3. marknadsföra kommunen via evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur 

och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen,  
4. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder,  
5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 

folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer,  
6. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet 

bedriver, genom ett nära samarbete med dessa,  
7. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk,  
8. svara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader samt vara rådgivande i 

andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
§ 18 Sammansättning 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott. 
 
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare 
 
§ 19 Ansvar 
Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den yttersta 
arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och arbetsgivarområdet som 
kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 
 
Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i i de frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kap 4 Specifika bestämmelser för barn- och 

utbildningsnämnden 
 
1 § Sammansättning 
 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
2 § Ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
enligt skollagen (2010:800) vad avser pedagogisk verksamhet i form av: 
 
1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg   
2. det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna inom verksamheterna 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux.  

 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller 
uppdragsutbildning samt ansvarar för skolskjutsverksamheten och kommunens 
biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet. 
 
3 § Delegation 
 
Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden:  
1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler,  
2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet,  
3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor,  
4. fastställa avgift för särskild prövning,  
5. fastställa inackorderingstillägg och resebidrag,  
6. fastställa eventuell ansökningsavgift för gymnasial vuxenutbildning, samt  
7. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor.  
 
4 § Förvaltningsorganisation 
 
Nämndens förvaltningsorganisation är barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Kap 7 Specifika bestämmelser för 

kultur- och fritidsnämnden 

 
1 § Sammansättning 
 
Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
2 § Ansvarsområde 
 
Kultur - och fritidsnämnden har ansvaret för kommunens insatser för att främja 
allmän-kultur samt biblioteks- och fritidsverksamhet. 
 
Nämnden har ansvar för:  
9. att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till 

före-ningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde,  
10. kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994:1000),   
11. fritidsgårdsverksamheten,  
12. evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur för att marknadsföra kom-

munen och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen,  
13. vandringsleder, kanotleder, cykelleder,  
14. ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 

folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer,  
15. att genom ett nära samarbete med föreningar och organisationer inom 

verksamhets-området stimulera det arbete dessa bedriver,  
16. att förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk,  
17. biblioteksverksamheten,  
18. konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader samt rådgivande i andra fall,  
19. att stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet.  
BORTTAGET: fastighetsansvaret och ansvar för anläggningar – till SBN 
 
3 § Förvaltningsorganisation 
 
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation är kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
 

 
 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3   
   
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au §  
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Meddelanden 

   
   

2014/543     700 1.  Anna Johansson (C) , Ann-Christin Johansson (C) och Marie-Louise 

Hilmersson (C) 

Skrivelse till socialnämndens och kommunstyrelsens ledamöter om 
socialnämndens brist på medel 

   

2014/461    110 
2014/500    110 

2.  Länsstyrelsen Kronobergs län 

Yttrande gällande överklagan av kommunalvalet i Tingsryds kommun 
 

2014/461    110 
2014/500    110 

3.  Björn Hvornum, Tingsrydsalternativet 

Skrivelse från valprövningsnämndens, Sveriges riksdag, till valnämnden, 
Tingsryds kommun för kännedom 
 

2014/485   349 4.  Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beslut angående Tingsryds kommuns anmälan för samråd enligt 12 kap 6 
miljöbalken gällande bekämpning av sjögull i Granödammen 
 

2014/485   349 5.  Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beslut om bidrag för bekämpning av sjögull 
 

2014/534   340 6.  Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beslut om bidrag till åtgärder vid sjön Åsnens utlopp i Mörrumsån vid 
Hackekvarn 
 

 7.  Socialnämnden 

Kallelse/underrättelse för sammanträde den 18 november 
 

2014/212   422 8.  Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beslut om utvidgat strandskydd till 200 meter för sjöar i Kronobergs län, 
bland andra Åsnen 
 

2014/567   431 9.  Åsnentillsynen 

Rapport om Åsnenstillsynens verksamhet 2014 
 

 10.4
3
1 

Sveriges kommuner och landsting 

Cirkulär 14:43 om hyreshöjning för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex 
 

 11. Sveriges kommuner och landsting 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4   
   
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au §  

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

Internräntan för 2015 revideras 
 

 12. Regionförbundet södra Småland 

Nyhetsbrev den 6 november. Ökat samarbete i Sydsverige istället för 
storregion 
 

 13. Regionförbundet södra Småland 

Nyhetsbrev den 13 november. Träveckan i full gång 
 

2014/553    101 14. Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet 

Inbjudan till samtal om ungdomsarbetslösheten den 26 november 
 

2014/566    279 15. Boverket 

Information om bostadsmarknadsenkäten och Plan- och byggenkäten 
 

 16. Kultur och fritidsnämnden 

Protokoll från sammanträde 2014-10-22 
 

 17. Samhällsbyggnadsnämnden 

Kallelse/underrättelse gällande sammanträde den 11 november 
 

2014/532    800 18. Tingsryds hembygdskrets 

Skrivelse om kultur- och fritidsnämnden 
 

2014/557    179 19. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Utlåtande avseende delårsrapport 2014 
 

2014/559    600 20. Skolinspektionen 

Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande 
barn och barn som vistas i landet utan tillstånd 
 

                                          
______ 
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Remisser 

  
 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 

     
2014/199    210 Lokalt Ledd Utveckling Sydost, remiss 

Utvecklingsstrategi Sydost 
Översänd till näringslivsutvecklare Thomas Mattsson för yttrande  
 

2014/540    430 
 
 
 
2014/564   118 
 
 
 
2014/546    057 
2014/40      101 
 
 
2014/547    468 
2014/40      101 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Samråd inom vattenförvaltningen 
Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande 
 
Ledningsgruppen för Tingsryds nattpatrull 

Ansökan om verksamhetsbidrag 
Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande 
 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) 

Motion om leasade bilar 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 
Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) 

Motion om införande av vegetarisk dag inom barn-och utbildningens och 
socialnämndens verksamheter 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällbyggnadsnämnden 
bör hämta in yttranden från barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden 

  

2014/545     539 
2014/40     101 
 

Martin Uleskog (TiA) 

Motion om att anlägga väderskydd vid busshållplatsen, Örmoskolan 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 

 
2014/450    003 
2014/40    101 
 
 
2014/411    804 
 
 
 
2014/561    804 
 
 

 

Britt-Louise Berndtsson (C) och Cecilia Cato (C) 

Motion om att revidera kostpolicyn 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
 
Förslagställare 

Medborgarförslag Finansiellt stöd för tidningen Mieninfo 
Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande 
 
Miengruppen 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 
Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande 
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 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 
     

 
2014/470     929 
2014/42     929 
 
2014/539     311 

 
Förslagsställare 

Medborgarförslag om trädgårdsavfall i Tingsryds kommun 
 
Trafikverket Region Syd 

Remiss om funktionellt prioriterat vägnät 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 

 _______                                 
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Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

Anmälan delegationsbeslut 

  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 

      
2014/46   002 Leasing 36 månader – Liljas Personbilar AB    

Socialförvaltningen 4 bilar 
 

Daniel Gustafsson 

2014/46   002 
 
 
2014/46   002 
 
 
2014/524   050 

Leasing 36 månader – Liljas Personbilar AB   
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 bilar 
 
Leasing 36 månader – Liljas Personbilar  
Socialförvaltningen, Hemtjänsten Tingsryd 
 
SJ, förlängning och tilläggsavtal till företagsavtal 

Daniel Gustafsson 
 
 
Daniel Gustafsson 
 
 
Patrick Ståhlgren 
 

______ 
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Sammanfattning Internbudget 2015 KLF 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2015 års internbudget sammanfattas 
nedan: 
 

 Landsbygdsutveckling och turistverksamhet flyttas organisatoriskt från 
kansliavdelningen till utvecklingsavdelningen (med början redan under 2014). 
Budgetmedel har omfördelats mellan avdelningarna. 

 Kommunarkivet flyttas organisatoriskt från informationsavdelningen till 
kansliavdelningen. Budgetmedel har omfördelats mellan avdelningarna. 

 Verksamheten strategiskt arbete hållbarhet kommer inkludera 0,50 tjänst EU-samordnare 
och 0,50 tjänst kommunstrateg. 

 Verksamheten näringslivsfrämjande åtgärder kommer inkludera 0,40 tjänst 
näringslivsutvecklare. 

 Verksamheten arbete åt utomstående, inom utvecklingsavdelningen, kommer inkludera 
0,30 tjänst VD/Näringslivsutvecklare TUFAB.    

 Verksamheten samhällsbetalda transporter och tjänsten samordnare samhällsbetalda 
transporter infördes 1:e oktober 2014, en årsbudget för år 2015 har upprättats inom 
kansliavdelningens budgetram. 

 Förslag avseende flytt av verksamheterna energieffektivisering och energi- och 
klimatrådgivning från kommunledningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen 
behandlas politiskt under november och tills beslut är fattat i frågan budgeteras 
verksamheterna fortsatt inom kommunledningsförvaltningen.   

 Kommunen ska även fortsättningsvis vara med i arbetsmarknadsprojektet Framtid 
Kronoberg och förvaltningens medfinansiering för 2015 är 130 tkr.  

 Kommunstyrelsen har avsatt 250 tkr till ett motivationsprojekt som genomförs mellan 
skola och kulturverkstan under vårterminen. 

 Fortsatt arbete med översiktsplan med målsättningen beslut i KF i början av 2015. 
 Upprättande av handlingsplaner inom ramen för Attraktivitetsprogrammet. 
 Fortsatt arbete med utvecklingsprojekten nationalpark, destination Åsnen (framtagande 

av varumärkesplattform och nytt projektförslag pågår) och Sydostleden. 
 Fortsatt arbete med utveckling av medborgarkontoret. 
 Inom inköpsområdet pågår ett arbete som kommer intensifieras 2015 med införande av 

både inköpssystem och distributionscentral.  
 Införande av nytt/uppgraderat ärendehanteringssystem. 
 Utveckling E-arkiv.  
 Fortsatt arbete med övergång till IP-telefoni, telefonväxeln i medborgarkontoret i behov 

av uppgradering men inga medel finns avsatta i budgeten för detta ändamål. 
 Pågående länsgemensamma upphandlingar av personal- resp. ekonomisystem, 

upphandlingarna blir sannolikt klara i början av året. Löpande upphandlingskostnader 
hanteras inom ramen för befintlig budget 2015 och investeringsmedel för införande under 
2015 finns avsatta. Det råder emellertid fortsatt en osäkerhet kring storleken på 
kostnaderna. 



Internbudget 2015 

 Feriearbete kommer även fortsättningsvis att garanteras alla feriesökande ungdomar som 
bor i kommunen och som går ut första och andra året på gymnasiet. Det innebär ca 120-
150 feriearbeten (tidigare år 100 st.). Finansiering sker inom personalavdelningens 
budget. 

 Projektet ”Sommarlovsentreprenörer” planeras även för sommaren 2015. 
 Fortsatt arbete med IT-samverkan Växjö, ägarstyrning av kommunkoncernen samt 

styrmodellen balanserad styrning inkl. dess IT-stöd. 
 

Bedömning av budgetens hållbarhet 2015 

 

Förvaltningens budget för 2015 bedöms vara i balans på totalnivån.  
 
Som beskrivits i sammanfattningen ovan står förvaltningen inför ett antal projekt som kommer ta 
stora resurser i anspråk, såväl finansiellt som arbetsmässigt. Många av projekten är kommun-
/läns-/regiongemensamma vilket på sikt är fördelaktigt men som samtidigt gör det svårt i 
dagsläget att bedöma konsekvenserna i förvaltningens internbudget.   
 
En viss osäkerhet råder kring kansliavdelningens budget där behoven och därmed kostnaderna 
inom överförmyndarverksamheten har ökat stadigt under senaste åren. Budgetmedel om ca 200 
tkr tillfördes 2014 och ytterligare 30 tkr tillförs 2015 genom intern omfördelning inom 
förvaltningen. Resterande del av det befintliga underskott inom överförmynderiet bedöms kunna 
finansieras genom kostnadsminskningar i samma verksamhet. 
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Budget 2014 Budget 2015  

 

 
 

KLF Sida 1 

 

 11 Kommunledningsförvaltning        (tkr) 
 
 Nettokostnader 31 479 31 841 

 
  

 110 Kommunchef/Utvecklingsavdelningen 
 
 Nettokostnader 5 597 5 687 

 
 2161 IT-verksamhet 
 Nettokostnader 286 0 

 
 2290 Övrig kommungemensam verksamhet 
 Nettokostnader 1 596 1 774 

 
 2361 Strategiskt arbete hållbarhet 
 Nettokostnader 375 539 

 
 3910 Arbete åt utomstående (Tufab) 
 Nettokostnader 0 0 

 
 5200 Näringslivsfrämjande åtgärder 
 Nettokostnader 967 726 

 
 5300 Turistverksamhet 
 Nettokostnader 844 865 

 
 5320 Stöd turistverksamhet 
 Nettokostnader 754 754 

 
 5600 Landsbygdsutveckling 
 Nettokostnader 756 760 

 
 5620 Inflyttningsarbete  
 Nettokostnader 19 19 

 
 6090 Övrig gemensam verksamhet (motivationsprojekt skola/KV) 
 Nettokostnader 0 250 

 
  

 111 Kanslichef/Kansliavdelningen 
 
 Nettokostnader 6 802 7 174 

 
 0110 Kommunfullmäktige 
 Nettokostnader 681 926 
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Budget 2014 Budget 2015  

 

 
 

KLF Sida 2 

 0120 Kommunstyrelsen 
 Nettokostnader 1 922 1 965 

 
 0180 Valnämnd 
 Nettokostnader 89 23 

 
 0410 Politisk administration 
 Nettokostnader 961 997 

 
 0420 Överförmyndarverksamhet 
 Nettokostnader 1 292 1 321 

 
 0440 Allmänna val 
 Nettokostnader 330 0 

 
 1310 Samhällsbetalda transporter 
 Nettokostnader 0 0 

 
 2140 Kommunarkiv 
 Nettokostnader 396 415 

 
 2270 Kansliadministration 
 Nettokostnader 886 870 

 
 2390 Övrig gemensam verksamhet 
 Nettokostnader 96 466 

 
 5161 Energieffektivisering 
 Nettokostnader 0 0 

 
 5162 Energi- och klimatrådgivning 
 Nettokostnader -14 0 

 
 5920 Administration säkerhetsarbete 
 Nettokostnader 163 191 

 
  

 113 Ekonomichef/Ekonomiavdelningen 
 
 Nettokostnader 4 895 4 973 

 
 2210 Ekonomiadministration 
 Nettokostnader 4 895 4 973 

 
 3910 Arbete åt utomstående 
 Nettokostnader 0 0 
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Budget 2014 Budget 2015  

 

 
 

KLF Sida 3 

114 Personalchef/Personalavdelningen 
 
 Nettokostnader 9 568 9 707 

 
 2230 Personaladministration 
 Nettokostnader 5 652 5 861 

 
 2310 Personalbefrämjande åtgärder 
 Nettokostnader 2 003 1 978 

 
 2351 Omplaceringstjänster 
 Nettokostnader 1 195 1 150 

 
 8410 Arbetsmarknadsåtgärder 
 Nettokostnader 718 718 

 
  

 116 Informationschef/Informationsavdelningen 
 
 Nettokostnader 4 617 4 300 

 
 2120 Medborgarkontor 
 Nettokostnader 1 611 1 659 

 
 2130 Intern service 
 Nettokostnader 1 396 922 

 
 2161 IT-verksamhet 
 Nettokostnader 0 0 

 
 2330 Gemensam information och marknadsföring 
 Nettokostnader 1 610 1 719 
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Tingsryds kommun 

besöksadress 
telefon 
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0477 313 00 
kommunen@tingsryd.se 
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www.tingsryd.se 
 
 

   
   
 
  Till KSAU 
    
 
 
 

Ärende: Yttrande Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd Ut-
veckling 2014-2020  

 
Diarienr: 
 
 
 
Sammanfattning 
Tingsryds kommun har fått möjlighet att yttra sig angående den lokala utvecklingsstra-
tegin för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020.  
I remissutgåvan ställs två frågeställningar: 
 

- Täcker strategin in de behov och utmaningar som finns i området? 

- Förslag till namn på det nya området? 

För att kunna besvara den första frågeställningen har vi noggrant gått igenom avsnittet 
som behandlar vision, huvudmål, delmål, åtgärder och indikatorer. Vi har dels kommit 
med nya förslag så att strategin bättre ska täcka in de behov och utmaningar området 
delar, dels redigerat texten så att den blir mer konkret.   
Arbetet har gjorts av näringslivsutvecklaren, landsbygdsutvecklaren samt i tätt samar-
bete med Olofströms kommun. Liknande remissvar kommer att lämnas från Olofström. 
 
 
Förslag till beslut 
Att anta detta yttrande som svar på remissen inklusive föreslaget namn. 
 
För yttrandet se bilaga. 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 



 2014-11-20  1(9) 

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 
 

   
   
 
  Kommunstyrelsen  
    
 
 
 
Bilaga till yttrande över förslag till Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt 
Ledd Utveckling 2014-2020 
 
Leader Blekinge och Leader Småland Sydost har för yttrande översänt upprättad re-
missutgåva vad gäller rubricerad utvecklingsstrategi. 
Framtagandet av en ny utvecklingsstrategi för det nya området är ett mycket viktigt och 
komplext arbete. Det är mycket viktigt att alla berörda parter ges tillfälle att påverka 
innehållet i strategin. 
 
Namnförslag 
Vad gäller namn på det aktuella LLU-området föreslås att området ges namnet Småland 
i sydost och Blekinge. 
 
Presentationen av utvecklingsområdet 
I detta kapitel kan texten med fördel kompletteras med illustrationer/kartor. Här kan t ex 
en karta arbetas in som visar gällande kommun- och länsgränser samt kommunernas och 
länens namn i klartext. LLU-området kännetecknas de många vattensyste-
men/avrinningsområdena. Följande Vattenråd är idag verksamma inom områden som 
berör Tingsryds kommun: Bräkneåns Vattenråd, Mieåns Vattenråd under bildande,  
Mörrumsåns Vattenråd samt Skräbeåns Vattenråd. Kartan på strategins första sida visar 
de större åarna inom området. Det finns ytterligare åar/avrinningsområden – här kan 
nämnas att Tingsryds kommun berörs, utöver de som redovisas på kartan, även av Skrä-
beån, Vierydsån, Listerbyån och Nättrabyån. Inom LLU-området finns sannolikt även 
en och annan större insjö som bör arbetas in på kartan. I strategin som helhet bör inarbe-
tas lämpliga proportioner i redovisningen som berör vattenområden i havet resp 
åar/sjöar i inlandet. 
I redovisat statistikavsnitt bör befolkningsuppgifterna ges senast möjliga aktualitet. I 
avsnittet bör vissa förtydliganden göras. 
I avsnittet om våra nya svenskar skulle följande text kunna inarbetas: En inflyttning le-
der till att området berikas av en ökad mångfald, andra erfarenheter och värderingar som 
skapar dynamik i samhällsutvecklingen och bidrar till goda utvecklingsförutsättningar i 
framtiden. En tydligare koppling av emigrationen till det internationella arbetet i LLU-
området bör redovisas i strategin.  
 
Vision 
Gränsöverskridande samarbete för att främja lokal utveckling, tillväxt och mångfald 
 
Övergripande mål för området  
Vi föreslår en viss omarbetning av huvudmålen (Tidigare förslag i parentes)  
I Ökad attraktionskraft (Skapa livskvalitet)

Jörgen Larsson 
0477-44 116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 
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II Balanserad och hållbar livsmiljö (Hållbar livsmiljö i balans) 
III Strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt (Strategiska samarbeten för 
regional tillväxt) 
 
Insatsområden, delmål, åtgärder och indikatorer 
 
I Insatsområde Attraktionskraft 
Attraktionskraft som gör att fler människor vill besöka oss, flytta hit och/eller göra håll-
bara investeringar i området. 
 
Delmål 1 
Utveckla och skapa attraktiva besöksmål och destinationer för en större marknad 
 
Åtgärder 
1:1 Destinationsutveckling 
1:2 Utveckla nischer för turismen och skapa samarbeten 
1:3 Evenemangsutveckling 
1:4 Samverkan mellan båt-, kanot-, rid-, vandrings- och cykelleder  
1:5 Vidareutveckla närproducerad mat 
 
Exempel på indikatorer 
Ta bort årsarbetstillfällen, ersätt med endast arbetstillfällen. På så sätt kan också sä-
songsanställningar räknas med i statistiken. 
Antal nya arbetstillfällen 
Antal besöksnätter 
Antal dagsbesök via Polenfärjan Gdynia-Karlskrona  
Antal evenemang 
Antal samverkansprojekt mellan olika aktörer  
 
Delmål 2 
Främja utvecklingen av mikro- och småföretag 
Öka inflyttningen till området och skapa framtidstro. Få fler människor att vilja flytta hit 
och/eller göra hållbara investeringar i området. 
 
Åtgärder 
2:1 Produktutveckling och diversifiering 
2:2 Mikrostöd   
2:3 Kvalitetssäkring och kompetensutveckling  
2:4 Samverkansprojekt inom området/med andra LLU-områden både i Sverige och in-
ternationellt 
2:5 Marknadsföring av områden med fiberoptik 
2:6 Främja och vidareutveckla potentiella/befintliga entreprenörer med utländsk bak-
grund  
 
Exempel på indikatorer 
Antal företag som ingår i produktutvecklingsprojekt 
Antal företag som får mikrostöd 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
Antal samverkansprojekt  
Antal marknadsföringsprojekt 
Antal deltagande företag med utländsk bakgrund 
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Delmål 3  
Skapa attraktionskraft genom miljöförbättrande åtgärder för utveckling av avrinnings-
områdena 
 
Åtgärder 
3:1 Samförvaltningsmodell till havs 
3:2 Betydelsefulla och komplexa miljöprojekt som skapar attraktivitet och lokal tillväxt  
3:3 Samarbete och utveckling inom avrinningsområdena 
3:4 Främja ekoturism 
 
Exempel på indikatorer 
Antal nya miljöförbättrande projekt 
Antal nya samarbetsprojekt där fiskevårdsområdesföreningar/vattenråd ingår 
Förvaltningsplaner   
 
II Insatsområde Fiske- och vattenområden  
 
Delmål 1 
Skapa och testa en lokal/regional samförvaltningsmodell till havs. Vidareutveckling av 
en modell där aktörer samarbetar med nationella myndigheter och forskare. 
 
Åtgärder 
1:1 Bygga upp en testmodell och ett partnerskap för lokal/regional förvaltning till havs 
1:2 Lokal/regional förvaltning av fisk men även åtgärder för predatorer som säl, skarv 
samt invasiva arter t ex sjögull 
1:3 Lokal/regional beståndsförvaltning för hotade arter 
1:4 Internationellt utbyte, vidareutveckla påbörjade samarbeten främst inom Östersjö-
området 
1:5 Kompetensutveckling och marknadsföring 
1:7 Koordinering med destinationer som predatorfiske och Sweden Fishing mfl 
 
Exempel på indikatorer 
Antal nya arbetstillfällen 
Antal bevarande arbetstillfällen 
Antal nya företag 
Antal samarbetsprojekt 
Antal deltagare med utländsk bakgrund  
 
Delmål 2 
Förbättra miljön i vattenavrinningsområden 
 
Åtgärder 
2:1 Lokala projekt som involverar fiskevårdsområdesföreningar och vattenråd  
2:2 Förbättra fiskens vandringsmöjligheter 
2:3 Förbättring av lekområden för fiske i åar och sjöar 
2:4 Beståndsförvaltning av hotade arter 
2:5 Bidra till rening av havet genom t ex musselodling 
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2:6 Biogastillverkning som en del i förvaltningen av fiskebestånden 
2:7 Internationella samverkansprojekt 
2:8 Lokala förvaltningsmodeller för sjösystem 
2:9 Andra problemområden 
 
Exempel på indikatorer 
Antal miljöförbättringsprojekt 
Antal projekt där vattenråd ingår 
Antal internationella samverkansprojekt  
Förvaltningsplaner 
 
Delmål 3 
Kvalitetsförbättringar, produktutveckling och diversifiering 
 
Åtgärder 
3:1 Kvalitetsförbättringar inom kylkedjan och logistik 
3:2 Utbildning av fiskare och andra aktörer för att förbättra värdekedjan och agera håll-
bart 
3:3 Gemensamma marknadsföringsaktiviteter 
3:4 Utveckla nya produkter i samverkan  
3:5 Utveckling av selektiva redskap i samarbete med forskare 
3:6 Förenkla vid generationsskiften inom yrkeskåren 
3:7 Samarbetsprojekt utöver områdets gränser 
3:8 Internationella samarbetsprojekt 
3:9 Matcenter för fisk 
 
Avgränsningar 
Fiskeområdet omfattar havet från kusten ut till fyra nautiska mil. 
 
Exempel på indikator 
Antal företag som ingår 
Antal nya produkter, fiskemetoder och redskap 
Antal deltagare i utbildningar 
Antal kvalitetscertifieringar 
Antal sjöar och vattendrag som ingår i projekt  
Antal samarbetsprojekt 
Antal internationella samarbetsprojekt 
 
 
III Insatsområde Miljö, energi och klimat 
 
Delmål 1 
Levande sjöar, kust, skärgård och vattendrag – vattenmiljö i balans 
 
Åtgärder 
1:1 Identifiera och utveckla hållbara samverkansprojekt inom trepartnerskapet 
 
Exempel på indikator 
Antal hållbara samverkansprojekt 
 
Delmål 2 
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Samverkansmodeller för gemensamma åtgärder med aktörer inom och utom området 
 
Åtgärder 
2:1 Utveckla och testa nya hållbara lösningar i samverkan   
2:2 Kompetensutveckling inom hållbar utveckling 
 
Exempel på indikatorer 
Antal nya samverkansmodeller 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
 
Delmål 3 
Stärka och utveckla nätverk mellan parter som kan komplettera och tillföra varandra 
kompetenser och idéer inom områdena miljö-, energi- och klimat 
 
Åtgärder 
3:1 Initiera, utveckla och vidareutveckla nätverk inom miljö-, energi- och klimat 
3:2 Främja samverkansprojekt där en grupp av företagare vill genomföra mindre inve-
steringar i test/demonstrationsanläggningar 
3:3 Kompetensutveckling 
 
Exempel på indikatorer 
Antal nya/vidareutvecklade nätverk 
Antal nya samverkansprojekt för småskaliga miljöinvesteringar 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
 
IV Insatsområde Företagande och innovation 
Detta område behöver kompletteras med ny text och nytt delmål som täcker in avsnittet 
innovation. 
 
Delmål 1 
Ökad konkurrenskraft hos nystartade företag. Ökad förståelse och bättre förutsättningar 
för individer med unika idéer inför och under uppstart av egen verksamhet 
 
Åtgärder 
1:1 Utveckla en struktur för stöd-och support från ett utvecklingsteam – ett nätverk av 
specialister och experter inom olika branscher 
1:2 Utveckla ramprojekt som innehåller en finansieringsstruktur för stöd till potentiella 
entreprenörer och nystartade företag  
1:3 Kompetensutveckling riktad till potentiella entreprenörer och nystartade företag 
 
Exempel på indikatorer 
Antal deltagare i nätverk av specialister 
Antal ramprojekt för finansieringsstöd   
Antal nystartade företag 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
 
Avgränsningar 
Generationsväxling och företagslärlingskoncept 
 
Delmål 2 
Ökad konkurrenskraft hos befintliga micro- och småföretag 
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Åtgärder 
2:1 Utveckling av befintliga micro- och småföretag 
2:2 Kompetensutveckling 
V Insatsområde Natur, kultur och historia 
 
Delmål 1 
Utveckling av koncept för besöksnäringen 
 
Åtgärder 
1:1 Utveckling och koordinering av micro- och småföretag för att uppnå ökad export-
mognad  
1:2 Utveckla marknadsföringssamarbeten mellan olika aktörer och försäljningsorgani-
sationer 
1:3 Vidareutveckla och skapa evenemang och events 
1:4 Kompetensutveckling och certifieringar 
1:5 Forskning kring turism och utvecklandet av master class utbildningar 
1:6 Nationella/internationella samarbeten 
 
Exempel på indikatorer 
Antal arbetstillfällen 
Antal nya företag 
Antal deltagande företag och föreningar 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
 
Delmål 2 
Nya samarbeten för förvaltning av natur- och kulturområden 
 
Åtgärder 
2:1 Utveckla nya samarbetsformer när det gäller förvaltning av naturvårdsområden, kul-
turhistoriska platser  
2:2 Utveckling av attraktiva boendemiljöer, odling och matkunskap  
2:3 Kompetensutveckling  
2:4 Utveckla nätverk så att den offentliga sektorn på nationell/regional nivå kan bli en 
motor i utvecklingen 
2:5 Utveckling av besökscentra för internationell tematurism i samarbete med lokala 
företag 
 
Exempel på indikatorer 
Antal arbetstillfällen 
Antal samverkansprojekt 
 
Delmål 3 
Internationella samarbeten 
 
Åtgärder 
3:1 Vidareutveckla påbörjade samarbeten och projekt med andra länder runt Östersjön 
3:2 Utveckla nya internationella samarbetsprojekt med andra LLU-områden i Europa 
3:3 Arbeta internationellt på hemmaplan 
 
Exempel på indikatorer 
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Antal samarbetsprojekt 
Antal arbetstillfällen 
Antal nya företag 
Antal internationella projekt på hemmaplan 
 
Delmål 4 
Främja ungdomars/unga vuxnas entreprenörsanda   
 
Åtgärder 
4:1 Unga som kulturproducenter 
4:2 Unga som natur-, fiskeguider 
4:3 Utveckla lokala kulturaktiviteter  
4:4 Utveckla det rörliga friluftslivet i kombination med kompetensutveckling 
4:5 Utveckla befintliga och nya mötesplatser för natur- och kultur 
4:6 Särskild satsning för att integrera ungdomar/unga vuxna med utländsk bakgrund i 
natur- och kulturrelaterat entreprenörskap  
 
Exempel på indikatorer 
Nya arbetstillfällen 
Nya företag 
Nya kulturaktiviteter 
Antal projekt som utvecklar det rörliga friluftslivet 
Antal nya/vidareutvecklade mötesplatser 
Antal deltagare med utländsk bakgrund 
 
Delmål 5 
Entreprenörskap, hantverk, design och konstnärskap 
 
Åtgärder 
5:1 Interaktion mellan företag/entreprenörer och konstnärer från olika länder 
5:2 Vidareutveckla lokala kultur- och hantverksaktiviteter  
5:3 Designutveckling  
5:4 Utveckling av konstnärsresidens 
 
VI Insatsområde Strategiska samarbeten 
Beskriv exempel på samarbeten i den inledande texten istället för under respektive del-
mål. 
 
Delmål 1 
 
Samverkan mellan lokala grupper, nätverk och föreningar inom LLU-området 
 
Åtgärder 
1:1 Utveckla strategiska samarbeten mellan lokala grupper, nätverk och föreningar 
1:2 Särskilda satsningar på integrationsprojekt 
1:3 Särskilda satsningar på ungdomsprojekt 
 
Exempel på indikatorer 
Antal projekt där ungdomar deltar 
Antal integrationsprojekt 
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Delmål 2 
Samverkan med andra LLU-områden nationellt och internationellt 
 
 
Åtgärder 
2:1 Utveckla nya samverkansprojekt med LLU-områden i Sverige  
2:2 Fortsatt samverkan med LLU-områden i norra Polen 
2:3 Utveckla nya transnationella samarbetsprojekt  
 
Delmål 3 
Samverkan mellan kommuner  
 
Åtgärder 
3:1 Samverkansprojekt mellan kommuner som ingår i LLU-området 
3:2 Övergripande ramprojekt  
 
Exempel på indikatorer  
Antal samverkansprojekt 
Antal övergripande ramprojekt 
 
Delmål 4 
Sektorsövergripande samarbeten 
 
Åtgärder 
4:1 Initiera nya och vidareutveckla påbörjade sektorsövergripande samarbeten 
 
Exempel på indikatorer 
Antal nya sektorsövergripande samarbetsprojekt 
 
VII Insatsområde Kommunikation och service 
 
Delmål 1 
Öka servicen på landsbygd och i skärgård 
 
Åtgärder 
1:1 Utveckla lösningar för samordad lokal service 
1:2 Utveckla lösningar för att öka tillgången på bredband och förbättrad mobiltäckning 
(omfattar ej investeringar) 
1:3 Utveckla lösningar för förbättrade kommunikationer 
1:4 Utveckla lösningar för bättre skola och barnomsorg 
1:5 Utveckla lösningar för kommersiell och offentlig service 
1:6 Stärka folkhälsan 
 
Exempel på indikatorer 
Ökad inflyttning 
Antal nya projekt   
 
Delmål 2 
Stödja lokala utvecklingsgrupper 
 
Åtgärder 
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2:1 Information och marknadsföring 
2:2 Utarbeta/revidera lokala utvecklingsplaner 
2:3 Underlätta för genomförandeprojekt 
2:4 Lokala distributionslösningar för närproducerade livsmedel 
 
Exempel på indikatorer 
Antal projekt där lokala utvecklingsgrupper är projektägare 
Antal nya/reviderade lokala utvecklingsplaner  
 
Övriga kommentarer: 
Vattenområden i Tingsryd 
 
 
 
 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
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  Till Kommunstyrelsen 
    
 
 
Val av PuL-ombud för kommunstyrelsen 
 
 

Regionförbundet har sedan 2001 haft en samordnande funktion som personuppgiftsom-
bud för länets kommuner. Ett beslut har fattats att denna funktion inte kommer att gå 
över till det nybildade Region Kronoberg vid årsskiftet och istället läggas över till 
kommunerna (nämnderna). 
 
Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att respektive nämnd och bolag utser 
sin egen representant. 
 
Kommunstyrelsen behöver utse sitt PuL-ombud i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 december. Förslag ges innan kommunstyrelsens sammanträde.  
 
 
 
Tingsryd, 2014-11-21 
 
 
Jörgen Wijk 
Tf. kanslichef 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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