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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 410 Dnr 2014/575 003 

Revidering av reglemente för styrelser och nämnder 

Det föreslås en revidering av den politiska organisation och som följd av det 
redovisar kanslichef Garo Lorfalk en revidering av reglemente för styrelser 
och nämnder. 

Beslutsunderlag 
Missiv kanslichefGara Lorfalk, 2014-11-21 
Reglemente för styrelser och nämnder 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut och 
handläggning i kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 410 2014-11-24 

r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2014-11-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Unde1ieclmad har fått i uppdrag att inför elen nya mandatperioden ta fram förslag på 
justerat reglemente får styrelse och nämnder. Detta mot bakgrund av att den politiska 
organisationen föreslås ändras. Förändringen innebär att kultur- och fritidsnämnelen 
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 bestämmelsemas 21 §,i reglemente för styrelse och 
nämnder. 

Underlag 
Kanslichefen Garo Lm-falks förslag till reviderat reglemente får styrelse och nämnder i 
Tingsryds kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att revidera reglemente för styrelse och nätunder i enlighet med bifogade förslag. 

Garo Lorfalk 
Kanslichef 

·- ·· --
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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 for samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 
l. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 
2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer for styrning av verksamheten, 
3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 

lagstiftning samt att den löpande forvaltningen 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 for 
l. 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, delalctigheten och brukarinflytandet 

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 
l. till fullmäktige rappaliera graden av mål uppfyllelse, 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: 
l. 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 inte ma (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 l O 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. · 

l O. 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 undetieckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ska ansvara för 
l. 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 for arkivering, 

Arbetsordning 

9 § Sammansättning 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

1 O § 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 prop01iionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäkti-ge mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har bötjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partiema därigenom påverkas :far 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 pmiierna. 

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 ordforande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordforande tillfäl
ligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige 
ordfo-randen har utsetts. 

Om ordforanden 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 
ordforanden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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13 § Sammanträdena 

Nämndema sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer. Sammanträdesti
derna ska samordnas så att de anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider. 

Ordforanden ansvarar får att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas vatje ledamot och ersättare samt annan leda
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar fore sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordfåranden 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 dölTar i ärenden 
l. 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 
l. 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 ordfårande finns särskild bestämmelse i§§ 11 - 13. 

Nämndsordföranden bestämmer själv om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
upp till tre dagar per tillfåll e. 

17 §Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordforanden 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, samhällsbyggnadsnämnelen och 
socialnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i detta 
kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår uneler respektive nämnds 
specifika bestämmelser. 

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. 

9 (24) 
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är fårhindrad att 

tjänstgöra. 

A v går ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval genomforas 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 forvaltningschefen 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 fore sammanträdet. 

Föredragningslista upprättas av ordförande och ska om möjligtjämte handlingar i de på 

listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 

29 § Protokoll 

Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. 

Protokollen skajusteras av ordforande 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 nämnelen 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 

Kom m unstyreisen 

1 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Övergripande ledning och samordning 

Kornmunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska 
ställning. 

Kornmunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, 
såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 
styrelsen ska därvid: 

11 (24) 
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l. 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 fårordning 
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 får att den samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämndema 
fullgörs, 

7. ansvara får 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 får. 

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 
l. 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 får ED-projekt och nationella projekt, samt 
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14. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900). 

5 § Förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
l. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt, 
2. arbetet med att refonnera det kommunala regelbeståendet, 
3. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system, 
4. kommunens informationssäkerhet, 
5. att kommunens behov av forsäkringsskydd 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 verksamhetema, 
15. kommunens anslagstavla, 
17. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kornmunfullmäktige 
om inte yttrandet är av principiell betydelse. 

6 §Ekonomi 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsfcirvaltningen en
ligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
l. 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 
l. 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 bolagsstämmoma tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid fcireträda kommunen som ägare, 
4. besluta att utse ombud i fciretag 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 

Kornmunstyrelsen är kommunens personal organ, anställnings-, löne- och pensionsmyn
dighet Kommunstyrelsen ansvarar for frågor som rör forhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör 
l. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 
2. tolkning av lagar och avtal, 
3. kollektivavtal, 
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsö1jning, 
6. ansvar for jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt 
7. svara for information till kommunens personal. 

Kornmunstyrelsen har därvid rätt att 
l. 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 (1994:4 75). 

Kornmunstyrelsen 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. 

Kornmunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare foreskrifter 
om arkivvården finns i arkivreglemente. 

9 § Kommunfullmäktiges beredningsorgan 

Kornmunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut 
kommunfullmäktige om inte fullmäktige har tillsatt ett beredningsorgan som i vissa 
frågor som kan få mot-svarande uppgift. 
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1 O § Förvaltningsorganisation 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande 

11 § Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordforande 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 ordforande att: 

l. 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 fa 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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l. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt de 
övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga, 

2. fmtlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och verk
samhet, 

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisatiorisutveclding, 
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 kultura och fritidsutskott 

16 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kultur- och fritidsutskott 

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

17 § Ansvarsom råd e 

Kultur- och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser fcir att främja allmän

kultur och fritidsverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 

l. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag 
och fastställda normer, 

2. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994: l 000), 
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 fcir vandringsleder, kanotleder, cykelleder, 
5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, fi lm, teater, fotografi, dans, 

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

edriver, genom ett nära samarbete med dessa, 
7. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, 
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8. svara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader samt vara rådgivande i 
andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet 
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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. 

21



Kap 4 Specifika bestämmelser för barn ~ och 

utbildningsnämnden 

1 § Sammansättning 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar får och fullgör kommunens uppgifter 

enligt skollagen (20 l 0:800) vad avser pedagogisk verksamhet i fonn av: 

l. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
2. det offentliga skolväsendet får barn, ungdom och vuxna inom verksamheterna 

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

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller 

uppdragsutbildning samt ansvarar för skolsl<jutsverksamheten och kommunens 
biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet 

3 § Delegation 

Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden: 
l. 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 s kolinspektionen gällande etablering av friskolor. 

4 § Förvaltningsorganisation 

Nämndens förvaltningsorganisation är barn- och utbildningsförvaltningen. 

l 
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Kap 7 Specifika bestämmelser för 
kultur och fritidsnämnden 

1 § Sammansättning 

KFS 2011:1 

Kultur och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Kultur och :6 'f d .. d h ..n l snamn enm· ansvaret för kommunens insatser för att främ. a 
allman kultur samt biblioteks och fritidsverksamhet.] 

Nämnden hm· ansvar för: 
9. att inom ramen för be"T d 1 för . . h . ~ vi.Ja e .ans ag och fastställda normer fördela bidrag till 

e nmgm oc mgamsatwner mom nämndens ansvarsområde 
10. k~~maonens uppgifter enligt lotterilagen (1994 :1000) ' 
11. fntldsgardsverksamheten ' 

12. :l::::ang n::ed inri~n~~~ mot idr~~' fritid och kultur för att marknadsföra kom 

13. vandrin;:?e::::u:a:~~~:e:I,l~;,:~~:~=~ utveckling av besöksnäringen i kommunen, 

14. ärenden rörande konst, litteratur ' musik film teat . :8 H b 'Id · · ' ' ' er, fotografi, dans, 

15 
o ' l mng, muse1verksamhet och andra kulturella sektorer 

~;; att genom tt .. · b ' . ~ nma sarnar etc med föreningar och or . f . 

Kultur och fritidsnämndens förvaltningsorganisation är kultar och fritidsförvaltningen. 
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Ärende nr 2 

Bestämmelser om 
ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda för 2015 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 426 Dnr 2014/ 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda för 2015 

Personalchef Helena Clemedtson redogör för förslag till Bestämmelser om 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda för 2015. Den slutliga utformningen 
av dessa bestämmelser beror av det beslut som kommunstyrelsen ska fatta 
gällande revidering av reglemente för styrelser och nämnder 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24, § 410). Därför överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda för 2015 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning och 
beslut i kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 426 2014-11-24 

~~y6-11- o:2-Y 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2014-11-12 

Arvoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda 2015. 

Kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag att upprätta förslag till höjning av ar
voden och ersättningar till kommunala förtroendevalda 2015. 

F örslag till höjning av de fasta arvodena ligger på 2, 7 %. Det motsvarar höjningar för de 
fackliga organisationerna i Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen för 
år 2014. 

För ersättningarna förslås också en höjning av 2,7 %. Timersättningen höjs från 191 
kronor till 19 5 kronor per timme. 

Höjning av arvodena föreslås i enlighet med Bilaga l. 
Höjning av ersättningar föreslås i enlighet med Bilaga 2. 

Förslag till kommunfullmäktige 

att anta "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015". 

att .anta upprättat förslag till arvoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda att 
gälla fr o m 2015-01-01. 

· att representanter från föreningslivet inte har rätt till arvoden eller andra ersättningar för 
deltagande i olika samverkansråd. 

att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång vmje år under innevarande mandatperiod 
beslutar om höjning av sammanträdes- och förrättningsersättningar samt arvoden i en
lighet med den loneutveckling som kommunens tjänstemän i Allmän kommunal verk
samhet och Akademikeralliansen haft året innan- och enligt den procentuella fördelning 
som fullmäktige fastställt. 

att besluta om budgetmedel med anledning av ändrad arvodering för ordförande i 
Kommunfullmäktige samt ordförande, l :e vice ordförande ·och 2:e vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden med l 00 tkr. 

att uppräl<..ning av arvoden 2, 7% finansieras av anslagna budgetmedel för löneökningar i 
2015 års budget 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda för 2015 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller får ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och tjänstgörande revisorsersättare samt for 
valförrättare som utses av valnämnden. ·Bestämmelserna gäller även för ledamöter i 
kommunfullmäktigevidjustering av protokoll eller annan förrättning, som beslutas av . . 

fullmäktige utöver sammanträden. 

Vid fullmäktiges sammimträden utgår ett grundarvode enligt belopp som framgår av 
beloppsbilagan till vmje tjänstgörande ledamot. Inget timarvode utgår. 

Anvisning till§ 1 

A. Förutsättning för att ersättning skall utbetalas är, att ledamöter och tjänstgörande ersättare 
valts av kornmunfullmäktige eller som utsetts av nämnd/styrelser i enlighet med 
reglemente som antagits av kommunfullmäktige. 

Enligt 6 kap. 14 § kommunallagen kan en nämnd tillsätta sådana beredningar, som är av 
tillfälligkaraktär och som rör speciella frågor. Hur nämnden i övrigt skall organisera sin 
verksamhet framgår av gällande reglemente. Sådana tillfälliga nämndberedningar, som 
nämnden själv har utsett, ger rätt tillförrättningser sättningar. 

B. För fullmäktige gäller att reseers.ättning och ett grundarvode utgår vid kornmun
fullmäktiges saiilrnanträden. Arvode utgår vidare vid fönättning, som beslutats av 
kommunfullmäktige samt vid justering av protokoll (dock ej för tjänstgörande 
ordförande). Fullmäktiges ordförande och i hans ställe förste och andre vice ordföranden 
har rätt att besluta om egna fönättningar. 

För övriga ordföranden gäller att nämnden måste besluta om förrättningen om 
förrättningsarvode kommer att begäras. 

Huvudregeln enligt dessa anvisningar är att ingen själv ska kunna besluta över 
omfattningen av sittuppdrag. · 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning i nedan angivna typ av 
sammanträden och förrättningar: 

l. Sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden. 
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2. Sammanträde med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3. Protokolljustering. 

4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt samband med det 
kommunala uppdraget 

5. Förhandlingar eller förberedelser till förhandlingar med personalorganisation eller annan 
motpart. 

6. Överläggningar med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör. 

7. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag .. 

Anvisning till § 2 

I § 2 finns en uppräkning på förrättningar, som ger rätt till ersättning. Exempelvis finns 
inte partigruppsmöte med i uppräkningen. Sådana möten ger därför aldrig rätt till 
ersättning. 

När nämnderna utser kontaktpersoner, som inte har fasta arvoden, skall nämnden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång varje mandatperiod inlämnaförslag till 
maximerad tidsåtgång per år. Tid med ersättningför kontaktpersoner beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

När ersättning utgår mm 

Ersättning kan utgå mellan kl. 06.00- 00.00 enligt huvudregeln. Vid förhandlingar som 
pågår efter kl. 00.00 kan dock ersättning utgå. Ersättningen är år 2015 maximerat till 
1950 kronor/dygn. Dock får valfönättare under valdagen ersättning för faktisk 
tjänstgöring även om beloppet överstiger 1950 kronor/dygn (år 2015). . 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Kommunfullmäktige fastställer skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning till belopp enligt bilaga. 

FÖr förtroendevald som kan visa att förlorad arbetsinkomst inträffar vid sammanträde eller 
motsvarande, utgår ersättning motsvarande mellanskillnaden. Totalt kan dock maximalt 
belopp utgå per dygn enligt bilaga 2. 
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Anvisning till § 3 

Fullmäktige har fastställt skälig generell ersättning för förlorad arbetsförtjänst till 
195 kronor per timme år 2015. Vid sammanträde i nämnd eller utskott utgår ett 
grundarvode för första timmen, som inkluderar restid och förberedelser för sammanträde. 
Grundarvode för 2015 är 585 kronor. 

Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendeman som kan visa att löneavdragen i arbetet är stö1re än den_ utbetal:;tde 
ersättning erhåiler ersättning för får lusten. A v dragets storlek skall intygas av 
förtroendemannens arbetsgivare. Ersättning för år 2015 är maximerat till 2 297 kronor 
per dygn för förlorad arbetsförtjänst. 

Skillnaden mellan förrättningsarvode och sammanträdesersättning 
(som ger grundarvode för l:a'timmen) 

Några exempel: 

Typ av sammanträde 
Protokollfört sammanträde i nämnd 

Ersättningsregler 
Grundarvode första timmen inkl 
restid och förberedelser 

Protokollfört sammanträde i kommun- Grundarvode första timmen inkl 
styrelsens Au 
Arbetsgrupp inom nämnd med eller 
utan protokoll 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 

restid och förberedelser 
Tirnarvode som utgår från det man lämnar 
hemmet/arbetsplatsen och återvänder dit 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån, dock ej ATP med 
belopp som per tjänstgöringsår inte får överstiga 3 %av basbeloppet. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning får styrkt belopp för förlorad semesterfölmån i den 
utsträckning, som förlusten överstiger den semesterförmån, som utbetalas enligt 3 §.Vad som 
kan betalas ut utöver den schabloniserade semesterförmånen enligt 3 § får dock inte överstiga 
l O % av basbeloppet per år. 

§ 6 Ersättning för heltidsengagerat kommunalråd och deltidsengagerade 
ordförande 

Heltidsengagerat kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ordförande i 
socialnämnden samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har ersättning med fastställt 
arvode. Bestämmelserna i l, 3, 4 och 5 §§gäller inte. 
För pension finns särskilda bestämmelser. 
Heltidsengagerat kommunalråd förutsätts enligt reglemente ägna heltid åt uppdraget medan de 
båda tre ordförandena enligt 6 § med 5O % av heltid. 

30



Ordförande, som omfattas av bestämmelserna enligt § 6, har rätt tillledighet i samma 
omfattning, som gäller anställda. 
Dock utgår ingen semesterdagsersättning eller särskild ersättning vid sjukdom. 
Det är heller inte möjligt att spara semesterdagar. 

Vid frånvaro 
KommunstYrelsens arbetsutskott ska pröva frågan om ersättning ska utgå eller inte när 
ordförande har varit borta från uppdraget mer äh två månader. 

§ 7 Arsarvode 

Förtroendevalda som inte är heltidsengagerade eller deltid enligt 6 §,får arvode enligt 
fullmäktiges särskilda beslut. I det fasta arvodet ingår följande: 

l. Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
2. Kontakter med allmänheten. 
3. Regelbundna besök på respektive förvaltning. 
4. Justering av protokoll. 

Vid nedan uppräknade tillfällen har ledamot med fasta arvoden rätt till 
förrättningsersättning: 

l. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller 
någon annan som är i hans ställe. 

2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 
3. Kurs eller konferens som beslutats av nämnden. 
4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens 

ordförande efter anvisningar från kommunens personalorgan. 
5. Protokollfört sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 
6. Gymnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som tillkommit genom 

statliga rekommendationer. 

För heltidsengagerade och deltidsengagerade ordförande enligt 6 § ingår all ersättning i 
det fasta arvodet. 

OBS! 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgår från att respektive nämnd eller styrelse diskuterar hur 
ledamöter med fasta arvoden med ovanstående utgångspunkter skall organisera sin 
verksamhet. 

Ett mått som finns på omfattningen av uppdraget är enligt följande: 

Årsarvode l 
Aktuellt timarvode 

= 'Antalet timmar per år l 
Antalet veckor per år 

Exempel: Oroföranden har 45866 kronorlår 

= Antalet timmar/vecka 
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Ordföranden har sålunda i detta exempel 4, 7 timmar i ersättning för uppdraget. 
Inom dessa får han prioritera vad som är viktigast. Om han är osäker kan han vända sig till 
sin nämnd. 

OrdfOrande och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en ersättning för 
hela uppdraget utom för protokollförda sammanträden. I en del fall kan det emellertid 
vara omöjligt för en enskild ordförande att planera sin tid, när hon/han blir kallade av andra. 
Exempelvis ger möte med kom.nlunstyrelsen, länsmyndigheter och andra statliga organ rätt till 
förrättningsersättning. Så gäller även kurser som beslutats av nämnden. Be punkterna l - 6 
ovan. 

§ 8 Vid sjukdom och dyl 

Nämnd eller styrelse skall till kommunstyrelsens arbetsutskott anmäla när ordförande, vice 
ordförande eller annan ledamot med årsarvode varit borta från uppdraget tv.å månader eller 
entledigats från uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan på nämndens önskemål 
temporärt omreglera arvodet till annan ledamot. 

§ 9 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare. 

From 2011-01-01 är ersättningen 2,90 kr/km. 

§ 1 O Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnadersom uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej heller för tid då 
barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

§ 11 Vård av handikappad 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
handikappad person, som vistats i den förtroendevaldes bostad. 

· Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem. 

§ 12 Handikappad förtroendevald 

Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av 
uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingax och 
liknande. 
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§ 13 Ersättning för övriga kostnader 

För andra utgifter som inte omnämnts i bestämmelserna utgår ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Fråga om ersättning enligt denna 
paragrafprövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott. · 

Anvisning till §§ 9-12 

Ersättning för barntillsynskostnader, vård av handikappad och till handikappad 
förtroendeman utgår enligt§§ 9-12. För andra kostnader, söm är förenatmed uppdraget, 
kan förtroendemannen får ersättning. 

I övrigt gäller att kommunstyrelsens arbetsutskott avgör tolkningen av dessa . 
bestämmelser. 

§ 14 Gemensamma bestämmelser om ersättning 

F ör att få ersättning skall den fö1iroendevalde anmäla detta till sekreteraren i nämnden. 
Yrkande om förlorad arbetsinkomst skall anmälas inom ett år från dagen för sammanträde 
eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 
yrkande om förlorad semesterfönnån skall framställas senast inom två år från dagen för 
sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 
Yrkande om andra ersättningar skall framställas inom ett år. 

§ 15 Tolkning av bestämmelserna 

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Kort sammanfattning av ersättning till förtroendemän 

Vilka slags ersättningar finns? 

l. Reseersättning 
2. Årsarvode 
3. Timarvode 
4. Grundarvode 
5. Förlorad arbetsinkomst 
6. Övriga omkostnader (barntillsynskostnader, vård av handikappad, ersättning för 
· . andra kostnader) Ersättning Iör övriga kostnader prövas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

1. Reseersättning 

"Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare". 

Reseersättning utgår för de extra kostnader för resor som förtroendemannen kan ha. 

Samåkning ska tillämpas när det är möjligt. 

Ersättning utgår med 2,90 kr/km. 

Vid sammanträde räcker detmed att fylla i närvarotablån och antal kilometer, i övrigt 
måste en reseräkning fyllas i. 

2. Arsarvode 

Årsarvode utgår enligt särskilt beslut i fullmäktige. I årsarvoden ingår bl. a följande: 

a) Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
b) Kontakter med allmänheten. 
c) Regelbundna besök på respektive förvaltning. 
d) Justering av protokoll 

När har en ledamot med årsarvode rätt till timarvode? 

l. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kornmunfullmäktiges ordförande eller 
någon annan, som är i hans ställe. 

2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 
3. Kurs eller konferens som beslutas av nämnden. 
4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens ordförande. 
5. Sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 
6. Vid sammanträde i gyrnnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som 

tillkornmit genom statliga rekommendationer. 
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Vilka betalas med årsarvodet och hur mycket tid ingår? 

Årsarvode l Aktuellt timarvode = Antal timmar per år 

Ordförande och vice ordförande samt ledamöter i vissa beredningar har årsarvode enligt 
beslut i fullmäktige. 

Kommunfullmäktige har genom årsarvodets storlek gjort en bedömning av omfattningen 
tidsmässigt. 

Huvudprincip: Ordföranden och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en 
ersättning för hela uppdrag (Dock punktema i -6). · 

3-4. Timarvode och Grundarvode 

Vilka omfattas? 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, utskott och beredningar. 

Reglerna gäller även ledamöter i fullmäktige vid just~ring av protokoll. 

OBS! Närvarande suppleanter som inte tjänstgör omfattas inte ilV några ersättningar. 

Vad är skillnaden mellan timarvode och grundarvode? 

Vid deltagande i protokollförda sammanträde i nämnder och styrelser utgår ett gnmdarvode 
för första timmen. Grundarvode inkluderar inläsning och restid till sanlinanträdet och 
motsvarar 3 timmar. 
Grundarvode = 585 kronor per timma 
För övrig tid timarvode= 195 kronor per timma. Timarvode och grundarvode utgår för 
maximalt l O timmar per dygn d v s kan det bli l 9 5O kr/ dygn. 

5. Förlorad arbetsinkomst 

Ledamot som har rätt till ersättning i form av timarvode eller grundarvode har även rätt att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Fö1iroendemannen måste då. visa att han trots den 
kommunala ersättningen gör en inkomstförlust. Den maximala ersättningen som kan utgå är 
2 297 kronor/dygn. 

7. Övriga kostnader 

Barntillsynskostnader - vård av handikappad - handikappad förtroendevald - övriga 
kostnader. · 
Yrkande om ersättningar skall anmälas inom ett år får yrkande om förlorad semesterförmån 
inom två år. 

35



Bilaga 2 

Bilaga till ersättning för förtroendevalda från den l j an år 2015 

TIMARVODE OCH GRUNDARVODE SAMT MAXIMAL ERSÄTTNING FÖR 
KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN FRÅN DEN 1 JANUARI ÅR 2015 

Höjning från den l januari år 2015 är ca 2,7 %. 

Ersättning enligt 3 § forsta stycket 

Ersättning inklusive semesterersättning utgår med 195 kronor per timma. Påbörjad tirinne räknas 
som halv timme. 
Vid deltagande i protokollforda sammanträden i nämnder och utskott utgår ett grundarvode får 
fårsta timmen. Grundarvode inkluderar inläsning och restid till sammanträdet och motsvarar tre 
timmar. 

Grundarvodet inklusive semesterersättning ger 585 kronor forsta timmen. Maximal 
ersättning per dygn blir 1950 kronor, dock att vid sammanträde med valnämnd och 
valdeputerad under valdag betalas ersättning utan tidsgräns. 

Ersättning enligt 3 § andra stycket 

För förtroendevald, som ändå kan visa att forlorad arbetsinkomst inträffar, utgår maximal 
ersättning med 2297 kronor per dygn. 

36



~ 
FASTA ARVODEN 2015 höjning (2,7 %) bilaga 1 

Befattning Arvode 2013 Höjning 2014 Arvode 2014 Höjning 2015 Arvode 2015 Anmärkning 
Kommunfullmäktiges ordförande 69 646 1 811 71457 20 276 91733 15% av ks ordförande tidigare 12% 
1 :e vice ordförande 17 412 452 17 864 483 18 347 20% av ordförande 

2:e vice ordförande 17 412 452 17 864 483 18 347 20% av ordförande 

Revisorernas ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 6 % av ks ordförande 

5 revisorer vardera 13 929 362 14 291 11 742 32 % av ordförande 2014 4 revisorer och 40% 

Kommunstyrelsens ordförande 580 385 15 090 595 475 16 078 611 553 

1 :e vice ordförande 87 058 2 263 89 321 2412 91 733 15% av ks ordförande 

2:e vice ordförande 87 058 2 263 89 321 2412 91 733 15 % av ks ordförande 

övriga ledamöter ks au (2 pers.) 34823 905 35 728 965 36 693 6 % av ks ordförande 

Övriga ledamöter ks (8 pers.) 11 608 301 11 909 322 12 231 2% av ks ordförande 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 116 077 3 018 119 095 244 621 40 % av ks ordförande tidigare 20% 

1 :e vice ordförande 29 019 755 29774 36 693 15 % av ordförande tidigare 25% 

2:e vice ordförande 29 019 755 29774 36 693 15 % av ordförande tidigare 25% 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 43 529 1132 44 661 1 205 45 866 7,5% av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 10 882 283 11165 302 11 467 25 % av ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens ordfäran 232154 6 036 238 190 244 621 40 % av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

Socialnämndens ordförande 232154 6 036 238190 6431 244 621 40 % av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34823 905 35728 965 36 693 15 % av ordförande 

Stift. Kommunhus/Tingsrydsbostäder ord 29 019 755 29774 804 30 578 5 % av ks ordförande 

~~ 
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Vice ordförande 7255 188 7443 201 7644 25% av ordförande 

Tingsryds Energi AB ordförande 29019 755 29774 804 30578 5 % av ks ordförande 

Vice ordförande 7255 188 7443 201 7644 25 % av ordförande 

Tufab/lndustristiftelsen ordförande 29019 755 29774 804 30578 5 % av ks ordförande 

Vice ordförande ·7255 188 7443 201 7644 25% av ordförande 

Valnämndens ordförande 8706 226 8932 241 9173 1,5 % av ks ordförande 
Vice ordförande 2176 57 2233 60 2293 25 % av ordförande 

överförmyndare 87058 2263 89321 2412 91733 15% av ks ordförande 
Ersättare överförmyndare 13059 339 13398 362 13760 15% av överförmyndare 

Tikabs ordförande · 11608 301 11909 322 12231 2 % av ks ordförande 
Vice ordförande 2902 75 2977 81 3058 25 % av ordförande 

Jävsnämndens ordförande 11608 301 11909 322 12231 2 % av ks ordförande 

~·t-J 
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FASTA ARVODEN 2015 höjning (2,7 %) bilaga 1 ~ 
!Befattning Arvode 2013 Höjning 2014 Arvode 2014 Höjning 2015 Arvode 2015 Anmärkning 

Kommunfullmäktiges ordförande 69 646 1 811 71457 '20 276 91 733 15% av ks ordförande tidigare 12% 
1 :e vice ordförande 17 412 452 17 864 483 18 347 20% av ordförande 

2:e vice ordförande 17 412 452 17 864 483 18 347 20% av ordförande 

Revisorernas ordförande 34823 905 35728 965 36 693 6 % av ks ordförande 

5 revisorer vardera 13 929 362 14 291 11 742 32 % av ordförande 2014 4 revisorer och 40% 

Kommunstyrelsens ordförande 580 385 15 090 595 475 16 078 611 553 

1 :e vice ordförande 87 058 2 263 89 321 2412 . 91 733 15 % av ks ordförande 

2:e vice ordförande 87 058 2263 89 321 2412 91 733 15 % av ks ordförande 

övriga ledamöter ks au (2 pers.) 34823 905 35 728 965 36 693 6 % av ks ordförande 

övriga ledamöter ks (8 pers.) 11 608 301 11 909 322 12 231 2% av ks ordförande 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförandE 116 077 3 018 119 095 244 621 40 % av ks ordförande tidigare 20% 

1 :e vice ordförande 29 019 755 29 774 36 693 15 % av ordförande tidigare 25% 

2:e vice ordförande 29 019 755 29 774 36 693 15 % av ordförande tidigare 25% 

Barn- och utbildningsnämndens ordfäran 232154 6 036 238 190 244 621 40 % av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 . 15 % av ordförande 

Socialnämndens ordförande 232154 6 036 238190 6431 244 621 40 % av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34823 905 35 728 965 36 693 15% av ordförande 

Stift. Kommunhus/Tingsrydsbostäder ord 29 019 755 29774 804 30 578 5 % av ks ordförande 

Vice ordförande 7255 188 7443 201 7644 25% av ordförande 

Tingsryds Energi AB ordförande 29019 755 29774 804 30578 5 % av ks ordförande 

,,~ 
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~ 
Vice ordförande 7255 188 7443 201 7644 25% av ordförande 

Valnämndens ordförande 8706 226 8932 241 9173 1,5 % av ks ordförande 
Vice ordförande 2176 57 2233 60 2293 25 % av ordförande 

r överförmyndare 87058 2263 89321 2412 91733 15% av ks ordförande 
Ersättare överförmyndare 13059 339 13398 362 13760 15% av överförmyndare 

Tikabs ordförande 11608 301 11909 322 12231 2 % av ks ordförande 
Vice ordförande 2902 75 2977 81 3058 25 % av ordförande 

Jävsnämndens ordförande 11608 301 11909 322 12231 2 % av ks ordförande 
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Ärende nr 3 

Revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ l!:)Tmgsryds 
'// · kommun 

# Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 411 Dnr 2014/276 003 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidium och kansliavdelningen föreslår förändringar 
i arbetsordningen för kommunfullmäktige. Ärendet är inte fårdigberett och 
kommer att översändas till kommunstyrelse för behandling. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut och 
handläggning i kommunstyrelsen. 

10 
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Ärende nr 4 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 5 

Internbudget för 
kommunstyrelsen 2015 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 417 Dnr 2014/577 041 

Internbudget för kommunstyrelsen 2015 

Budgetekonom David Gustafsson redogör för förslag för internbudget för 
kommunstyrelsen 2015. 

Beslutsunderlag 
Internbudget för kommunstyrelsen 2015 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning och 
beslut i kommunstyrelsen. 

18 
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Bilaga Ks Au § 417 2014-11-24 

L C!/ v{ / 51'1- 04 ( 
Internbudget 2015 

Sammanfattning Internbudget 2015 KLF 

Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 

Sammanfattning 

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

G Landsbygdsutveckling och turistverksamhet flyttas organisatoriskt från 
kansliavdelningen till utvecklingsavdelningen (med bö1jan redan under 2014). 
Budgetmedel har omfördelats mellan avdelningarna. 

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

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

G Verksamheten näringslivsfrämjande åtgärder kommer inkludera 0,40 tjänst 
näringslivsutvecklare. 

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

• 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 kommunledningsfårvaltningen. 

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

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

e Fortsatt arbete med översiktsplan med målsättningen beslut i KF i början av 2015. 
G Upprättande av handlingsplaner inom ramen för Attraktivitetspro grammet. 
• Fmisatt arbete med utvecklingsprojekten nationalpark, destination Åsnen (framtagande 

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

både inköpssystem och distributionscentral. 
G Införande av nyttluppgraderat ärendehanteringssystem. 
• Utveckling E-arkiv. 
• Fo1isatt arbete med övergång till lP-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 bö1jan 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. 

~ 
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Internbudget 2015 

G 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 l 00 st.). Finansiering sker inom personalavdelningens 
budget. 

G Projektet "Sommarlovsentreprenörer" planeras även får sommaren 2015. 
• Fortsatt arbete med U-samverkan Växjö, ägarstyrning av kommunkoncernen samt 

styrmodellen balanserad styrning inkl. dess IT-stöd. 

Bedömning av budgetens hållbarhet 2015 

Förvaltningens budget får 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 fårvaltningyns internbudget 

En viss osäkerhet råder kring kansliavdelningens budget där behoven och dä1med kostnaderna 
inom överfårmyndarverksamheten har ökat stadigt under senaste åren. Budgetmedel om ca 200 
tkr tillfördes 2014 och ytterligare 3 O tkr tillförs 2015 genom intern omfördelning inom 
förvaltningen. Resterande del av det befintliga underskott inom överförmynderiet bedöms kunna 
finansieras genom kostnadsminsirningar i samma verksamhet. 
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Internbudget 2015 

KLF 

o/V 

Budget 2014 

11 Kommunledningsförvaltning 

INettokostnader 31479 

11 O Kommunchef/Utvecklingsavdelningen 

l Nettokostnader 

2161 IT -verksamhet 
Nettokostnader 

2290 Övrig kommungemensam verksamhet 
Nettokostnader 

2361 strategiskt arb.ete hållbarhet 
Nettokostnader 

3910 Arbete åt utomstående (Tufab) 
Nettokostnader 

5200 Näringslivsfrämjande åtgärder 
Nettokostnader 

5300 Turistverksamhet 
Nettokostnader 

5320 Stöd turistverksamhet 
Nettokostnader 

5600 Landsbygdsutveckling 
Nettokostnader 

5620 Inflyttningsarbete 
Nettokostnader 

5 597 

286 

l 596 

375 

o 

967 

844 

754 

756 

19 

6090 Övrig gemensam verksamhet (motivationsprojektskola/KV) 

Nettokostnader O 

111 Kanslichef/Kansliavdelningen 

INettokostnader 

0110 Kommunfullmäktige 
Nettokostnader 

6 802 

681 

2014-11-20 

Budget 2015 

(tkr) 

318411 

5 6871 

o 

l 774 

539 

o 

726 

865 

754 

760 

19 

250 

71741 

926 

Sida l 
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Internbudget 2015 

~ 
2014-11-20 

Budget2014 Budget2015 

0120 Kommunstyrelsen 
Nettokostnader 1922 1965 

0180 Valnämnd 
Nettokostnader 89 23 

0410 Politisk administration 
Nettokostnader 961 997 

0420 Överförmyndarverksamhet 
Nettokostnader 1292 l 321 

0440 Allmänna val 
Nettokostnader 330 o 

1310 Samhällsbetalda transporter 
Nettokostnader o o 

2140 Kommunarkiv 
Nettokostnader 396 415 

2270 Kansliadministration 
N ettakostnader 886 870 

2390 Övrig gemensam verksamhet 
Nettokostnader 96 466 

5161 Energieffektivisering 
Nettokostnader o o 

5162 Energi- och klimatrådgivning 
Nettokostnader -14 o 

5920 Administration säkerhetsarbete 
Nettokostnader 163 191 

113 Ekonomichef/Ekonomiavdelningen 

l Nettokostnader 4 895 4 9731 

2210 Ekonomiadministration 
Nettokostnader 4 895 4973 

3910 Arbete åt utomstående 
Nettokostnader o o 

KLF Sida 2 
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Internbudget 2015 2014-11-20 

Budget 2014 Budget 2015 

114 Personalchef/Personalavdelningen 

l Nettokostnader 9 568 9 7071 

2230 Personaladministration 
Nettokostnader 5 652 5 861 

2310 Personalbefrämjande åtgärder 
Nettokostnader 2 003 1978 

2351 Omplaceringstjänster 
Nettokostnader l 195 1150 

8410 Arbetsmarknadsåtgärder 
Nettokostnader 718 718 

116 Informationschef/Informationsavdelningen 

l Nettokostnader 4 617 4 3ool 

2120 Medborgarkontor 
Nettokostnader l 611 1659 

2130 Intern service 
Nettokostnader l 396 922 

2161 !T-verksamhet 
Nettokostnader o o 

2330 Gemensam information och marknadsföring 
Nettokostnader l 610 l 719 

KLF Sida 3 
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( 
Upphandlingsplan för 2015 

Ange förvaltning/bolag. 
Under rubriken Vara/tjänst anger ni det som enligt budget planeras att införskaffas. 
Ange även de avtal som används inom er förvaltning som löper ut under 2015/2016 samt när de löper ut. 
I Belopp anges värdet, budgeterat/beräknat. 
Ange även vem som är ansvarig på förvaltningen/bolaget. 

Ange iörvaltning/bolag: Kommunledningsiörvaltningen 

2015-12-31 
2016-03-31 

Pia Steinbach 

l l Ordförande 

~\Å 

~V) 
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Ärende nr 6 

Stiftelsens Kurrebos ansökan 
om förtida utbetalning av 
kommunalt bidrag 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 37 

(o ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 436 Dnr 2014/595 107 

Stiftelsen Kurrebos ansökan om förtida utbetalning av kommunalt 
bidrag 

stiftelsen Kurrebo ansöker om förtida utbetalning av kommunalt bidrag med 
200 000 kr med anledning av lägre besöksfrekvens och beläggning på bed 
and breakfast under den gångna säsongen. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Kurrebos ansökan om förtida utbetalning av kommunalt bidrag, 
2014-11-20 inkl. ekonomisk sammanställning 

Vid arbetsutskottets sammanträde konstateras att beslut om eventuell förtida 
utbetalning av kommunalt bidrag behöver fattas efter det att fullmäktige antar 
budget för 2015. Detta beslut behandlas vid fullmäktige 2014-11-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

lämnar över ärendet för handläggning och beslut i kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 436 2014-11-24 

TING J ii YDS KOMMUN 

2014· ~ 11- 2 o l 7-
Dnr ;u;, y 09s-

ANSÖKAN 

Till 

l(onarntulstyrelsen 
i Tingsryd 

· Styrelsen för Stiftelsen Kurreho ansöker härmed om fötiida ( ca. två månader ) 
utbetalning av kommunalt bidrag, ca. 1/3 av årsbidraget 200.000 kr. Anledningen 
är sviktande ekonomi p.g.a. lägre besölcs:fi:ekvens och beläggning på bed and break
fast under den gångna säsongen. Beslut togs dock före säsongen för att pressa kost
nader inldusive löner. 

För styrelsen 

//ti~Oth~ 
Håkan Ohlsson 

ordf. 
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Stiftelsen Kurreho 
Org nr 829502-6366 

Komplettering till ansökan om förtida utbetalning 

Tingsryds konnnun 
Jörgen Wijk 

Stiftdsen Kurrebos ordforande Håkan Olsson har tidigare lämnat balansrapport och 
resultatrapport per 141 03 O 

141119 Banktillgodohavanden, samtliga enl tidigare erhållen kopia 
141127 Löneutbetalning, för oktober månad, netto 
141127 Skatt oktober löner 

Obetalda fakturor 
141130 Hammarplast, krukor 
141130 Siw Andersson, sålda trasmattor under säsongen 
141130 K Karlsson, honung som sålts i cafeet 

141212 Arb, givaravgifter 
121227 Löner för november månad 
1212 Eonmfl 
1212 Lönebidrag från oktober månad 

Hälsningar 

·d (, ·. 

r i!f-tf!?77zt V:tcti?ffl1fYl/ 
-vf~~nne Fransson 

stengårdsslätt stenslund 
3 60 13 Urshult 
0477-20024 
:urshult@telia.com 

104 000 kr 
-72185kr 
-30 877 kr 

-1 239 kr 
-16 515 kr 

-6 163 kr 

+ 
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Ärende nr 7 

Äganderättsöverföring Tingsgården 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 1;-: ~ kommun _y Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justerande 

Au§ 409 Dnr 2014/548 293 

Äganderättsöverföring Tingsgården 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchef Laila Jeppsson i uppdrag 
att utreda Tingsgårdens framtida användning och ägarförhållanden. 
Lokalförsörjningsgruppen har utrett frågan och redogör för sitt arbete. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsgruppens skrivelse, 2014-10-29 med tillhörande bilaga l 
Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 65 
Barn- och utbildningsnämnden§ 81, 2014-08-27 
Samhällsbyggnadsnämden 2014-03-11, 47 
Samhällsbyggnadsutskottet 2013-10-28, § 270 
Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25, § 120 

Lokalförsörjningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att ytterligare två forskaleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd 
byggkostnad om ca 5,5 mkr samt att begränsad upprustning av befintliga 30 
lägenheter i hus C genomförs till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

att fastigheten överlåts från kommunen till Tingsrydsbostäder till bokfört 
värde (ca 2,9 mkr 2014-12-31). Beslut om försäljning fattas av 
kommunfullmäktige. 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och oförändrad. Potential finns för 
extern uthyrning, t ex för att möta signalerad trångboddhet på W asaskolan 
(matsal, undervisningslokaler). Tingsrydsbostäder har incitament att öka 
fastighetens nyttjandegrad och därmed hyresintäkter. 

att inriktningen bör vara att nuvarande förskolefastigheter, Slottet och 
Junibacken, avyttras, bl a i syfte att de totala lokalytorna inte ska öka samt för 
att undvika framtida underhållsutgifter. 

att kommunen tillskjuter aktiekapital till Tingsrydsbostäder motsvarande 
ungefår köpeskillingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och 
minska bolagets 14nebehov inför genomförandet av projektet. 

Utdragsbestyrkande 

5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 -1-' ~ Tingsryds 
// · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justerande 

Au§ 409 forts. Dm 2014/548 293 

att Tingsrydshestäders finansering av projektet i övrigt sker genom 
nyupplåning (ca 10 mkr). Amortering av motsvarande belopp bör via 
huvudmannadirektiv åläggas Stiftelsen Kommunhus under t ex en två- eller 
treårsperiod. 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar fullmäktiges 
imiktningsbeslut avseende elevbostäder och att man därmed prioriterar, 
fokuserar och möjliggör fortsatt utveckling av den satsning på AMB-skolan 
som gjorts i och med byggnation av undervisnings- och konsertlokaL 

att detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen i Tingstydsbostäder på kort 
sikt och att andra önskade/diskuterade bostadsinvesteringar i bolaget därmed 
skjuts på framtiden till dess att erforderlig finansiering är möjlig. 

att Tingsrydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenheter och 
kommunala verksamhetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig 
riskbegränsning, riskspridning och hyresintäkt för fastigheten. A-husets 
(mittdelens) potential ger möjlighettill ytterligare förstärkning av dessa, för 
bolaget viktiga, faktorer. 

att Barn- och utbildningsförvaltningens lokalförändringar hanteras inom 
förvaltningens befintliga budgetram, vilket bl a innebär minskning av minst 
0,8 ijänst inom förskoleverksamheten. Nuvarande internhyra för befintlig 
förskola på Tingsgården upphör och istället tecknas nytt hyresavtal för fyra 
förskaleavdelningar med Tingsrydsbostäder. Hyresavtalet ska tecknas på 
affårsmässig grund. 

att lägenheter och nya förskaleavdelningar bör kunna vara fårdigställda senast 
sommaren 2016. Detta förutsätter att slutliga politiska beslut hos både 
kommunen och Tingsrydsbostäder fattas under första kvartalet 2015. 

att slutliga politiska beslut bör föregås av fördjupad utredning av eventuella 
konsekvenser avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjuridik m.m. 

Arbetsutskottet föreslår förändringar enligt följande: 

I den sjunde att-satsen 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar fullmäktiges 
irn:iktningsbeslut avseende elevbostäder. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 ~Tingsryds 
/\/~kommun 
• ~Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justerande 

Au § 409 forts. Dnr 2014/548 293 

Den åttonde att-satsen tas bmi. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att ytterligare två färskoleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd 
byggkostnad om ca 5,5 mkr samt att begränsad upprustning av befintliga 30 
lägenheter i hus C genomförs till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

att fastigheten överlåts från kommunen till Tingsrydsbostäder till bokfört 
värde (ca 2,9 mkr 2014-12-31). Beslut om försäljning fattas av 
kommunfullmäktige. 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och oförändrad. Potential finns för 
extern uthyrning, t ex för att möta signalerad trångboddhet på W asaskolan 
(matsal, undervisningslokaler). Tingsrydsbostäder har incitament att öka 
fastighetens nyttjandegrad och därmed hyresintäkter. 

att imiktningen bör vara att nuvarande förskolefastigheter, Slottet och 
Junibacken, avyttras, bl a i syfte att de totala lokalytorna inte ska öka samt för 
att undvika framtida underhållsutgifter. 

att kommunen tillskjuter aktiekapital till Tingsrydsbostäder motsvarande 
ungefår köpeskillingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och 
minska bolagets lånebehov inför genomförandet av projektet. 

att Tingsrydsbostäders finansering av projektet i övrigt sker genom 
nyupplåning (ca 10 mkr). Amortering av motsvarande belopp bör via 
huvudmannadirektiv åläggas stiftelsen Kommunhus under t ex en två- eller 
treårsperiod. 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar fullmäktiges 
imiktningsbeslut avseende elevbostäder. 

att Tingsrydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenheter och 
kommunala verksamhetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig 
riskbegränsning, riskspridning och hyresintäkt för fastigheten. A-husets 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
/\/~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 

-1 . Kommunstyrelsens arbetsutskott 

/ 
2014-11-24 

Justeran e 

V'-

Au § 409 forts. Dnr 2014/548 293 

(mittdelens) potential ger möjlighet till ytterligare förstärkning av dessa, för 
bolaget viktiga, faktorer. 

att Barn- och utbildningsförvaltningens lokalförändringar hanteras inom 
förvaltningens befintliga budgetram, vilket bl a innebär minskning av minst 
0,8 tjänst inom förskoleverksamheten. Nuvarande internhyra för befintlig 
förskola på Tingsgården upphör och istället tecknas nytt hyresavtal för fyra 
färskoleavdelningar med Tingsrydsbostäder. Hyresavtalet ska tecknas på 
affårsmässig grund. 

att lägenheter och nya färskoleavdelningar bör kunna vara fårdigställda senast 
sommaren 2016. Detta förutsätter att slutliga politiska beslut hos både 
kommunen och Tingsrydsbostäder fattas under första kvartalet 2015. 

att slutliga politiska beslut bör föregås av fördjupad utredning av eventuella 
konsekvenser avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjuridik m.m. 
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Bilaga Ks Au § 409 2014-11-24 

Kommunlednings
förvaltningen 

Redovisning av uppdrag 
Tingsgårdens inriktning 

Uppdrag 

1(6) 

Lokalförsäljningsgruppen har fått i uppdrag från kommunchefen att lämna utlåtande till Ksau 
gällande Tingsgårdens framtida användning och ägarförhållanden. Utlåtandet ska enligt upp
dragsbeshivningen innehålla konsekvensbeshivning för berörda kommunala verksamheter, 
konsekvensanalys gällande olika ägarförhållanden samt ekonomisk kalkyl. 

Bakgrund 

Tingsrycls kommun bygger nytt äldreboende i Kvmteret Ömen, vilket ska ersätta nuvarande 
äldreboende Tingsgården. Verksamheten berälmas flytta ur lokalema i Tingsgårelen sommaren 
2015. 

I Tingsgårelen finns idag 46 st lägenheter, varav ca 40 st för närvarande används som äldrebo
ende. Dättill firu1s i äldreboendedelen gemensamhetsutrymmen (samlingssal, matsal m.m.) samt 
kontorsutrymmen och ett tillagningskök Utöver äldreboendet finns i fastigheten två avdelningar 
förskola (Älvans förskola) som tillskapades åren 2005-2006. Barn- och utbildningsförvaltningen 
betalar idag en internhyra om ca 420 th per år för dessa lokaler. 

Byggnaden omfattar totalt ca 5 800 m2 (bruksarea) och ligger på en fastighet där elen gällande 
detaljplanen anger "bostäder" som användningsområde. Förskoleverksamheten har ett tillfälligt 
bygglov som löper ut 2015-01-11. Arbete med ny detaljplan är i slutfasen och berälmas kunna 
behandlas i samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-20. 

Det finns det ett betydande underhållsbehov i fastigheten. Detta har sin orsak i att planeringen 
och genomförandet av projekt Örnen har pågått under ett antal år, och att osäkerheten i vad 
Tingsgården ska användas till har inneburit att allt planerat underhåll har lagts på en mycket låg 
nivå. Behovet av underhåll rör i första hand upprustning av klimatskyeld (tak, dörrar, fönster och 
fasader) och tekniska installationer. Merparten av investeringarna har sitt ursprung från när 
byggnaden uppfördes i bötjan av 1970-talet. 

Fastighetens bokförda värde uppgår till 2,9mh per 2014-12-31. Det bokförda värdet avser ute
slutande den del av fastigheten som avser förskoleavclelningar. För den del som avser äldrebo
endet har nedshivning gjorts. 

I sambandmed beslut om byggnation av undervisnings- och konsettlokal AMB vid W asaskolan 
fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 §65 ett inriktningsbeslut med fonnnieringen att inrikt
ningen är att de delar av Tingsgårelen som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna utgöra 
elevboende år 2016. 
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AMB har under hösten 2014, genom sitt fastighetsbolag AMB Park AB, fårdigställt studentlä
genheter med boende för 40 elever i anslutning till skolan. I arbetet med detaljplanen för områ
det skisserades framtida byggnation av studentlägenheter med boende får totalt 80 elever på 
området. 

W asaskolan har signalerat att det bötjar bli trångt i undervisningslokalerna på skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har framfört önskemål om ytterligare två förskaleavdelningar i 
anslutning till de befintliga. Avsikten är att dessa två avdelningar skulle ersätta de två enavdel
ningsförskolorna Slottets förskola (i Gränsströmska villan vid Dackeskolan) samt Junibackens 
förskola (i Mårdslycke). Som orsak till önskemålet anges att nuvarande lokaler inte är optimala 
ur verksamhetssynpunkt I oktober månad inkom även skrivelse från skyddsombud avseende 
den fysiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Kommunkoncemen (kommunen och dess helägda bolag och stiftelser) har ett mycket begränsat 
investeringsutrymme framöver. Koncernens totala låneskuld bör inte öka mer, utan istället bör 
en mumiering av låneskulden påbötjas. Arbete pågår i kommunstyrelsens uppdrag Hållbar eko
nomi, vilket syftar till att fullmäktiges långsiktiga mål om en stabil och långsiktigt hållbar eko
nomi ska uppnås. Detta innebär i praktiken att resultatet måste höjas och investeringsnivån sän
kas för att möjliggöra årliga amotieringar av låneskulden. 

Avgränsningar 

Ganska tidigt i utredningarbetet framstod det tydligt att så mycket som möjligt av den befintliga 
planlösningen och funktionema i lägenhetema bör bibehållas för att hålla kostnadema nere. 
Låga kostnader i renovering och ombyggnad ger bättre förutsättningar för rimliga hyresnivåer. 
Bostädema är i första hand tänkt för studerande ungdomar med små ekonomiska möjligheter 
och beroende av studiebidrag och inackorderingsbidrag för sitt uppehälle. En större ombyggnad 
av lokalema skulle dessutom innebära att nybyggnadsregler sannolikt skulle gälla, vilket skulle 
innebära betydligt högre kostnader på grund av högre energikrav, tillgänglighetskrav m.m. 

Utredningen har därför i första hand imiktats på hur man med så små ekonomiska resurser som 
möjligt kan iordningsställa student- eller ungdomsbostäder på Tings gården. Denna imiktning 
motiveras utifrån både det begränsade investeringsutrymmet och möjligheten till rimliga hyres
nivåer får målgruppen. 

Därutöver har även möjligheten till ytterligare förskalelokaler enligt Bam- och utbildningsför
valtningens framställan beaktats i utredningen. 

Behov av ungdomsbostäder 

I tätalien bedrivs i dag flera olika utbildningsprogram, där det finns ett långsiktigt behov av 
ungdomsbostäder för bl a ishockeygymnasiet och AMB-skolan. Detta behov har ökat i och med 
etableringen av AMB Education, men det finns också ett behov av billiga bostäder för ungelo
mar som flyttar till sin första egna bostad. 

Kommunhus och Tingsrydsbostäder som är de allmännyttiga bostadsföretagen i kommunen, har 
tillsammans ca l 00 små lägenheter om ett rum och kök eller kokvrå i centralotien. Med rådande 
bostadsefterfrågan så är samtliga redan uthyrda, och efterfrågan är större än tillgången. Detta 
märks mycket tydligt i anslutning till tenninsstati på sensommaren. En markant förändring har 
skett sedan AMB-skolan etablerades, och efterfi·ågan ökar inför varje tenninsstmi då det totala 
elevantalet ökar för vmje år fram till intagningen hösten 2015. 
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Behov av färskolelokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i skrivelse för behovet av färskolelokaler (bilaga 1). 
Nuvarande fårskalelokaler i Slottets och Junibackens fårskolor bedrivs som enavdelningsför
skolor och bedöms inte vara optimala ur verksamhetsperspektiv. Som skäl för detta anges i skri
velsen bl a kostnadseffektivitet, brandsynpunkt och geografiskt läge i fårhållande till miljöpro
fiL 

I oktober månad inkom som nämnts tidigare även skrivelse från skyddsombud avseende den 
fYsiska arbetsmiljön i de båda fastigheterna. 

Projektförslag -två olika alternativ 

Utredningen harfokuserats på två olika alternativ för den fl· amtida användningen av Tings går
den; antingen enbart studentlägenheter och befintligförskola eller utölming av förskolan från 
två till fyra avdelningar och något färre lägenheter. 

Alternativ l 
Upprustning av 30 lägenheter i hus C samtombyggnation till ytterligare 2 st fOrskoleav
delningar i hus B. 

Uppskattad byggkostnad 4,5 + 5,5 mkr= 10 mkr 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oförändrad. Potential filllis sallliolikt för annan användning, t 
ex matsal för AMB samt ytterligare undervisningslokaler. Detta medför salillalikt dock ytterli
gare investeringsutgifter, men också en möjlighet till extema hyresintäkter. Nuvarande tillag
ningskök kan användas som mottagningskök för förskolan. 

Underhållsbehovet för fastigheten uppskattas till ca l O mkr under den närmaste l 0-årsperioden. 

Innebär att lediga lokaler uppstår i Slottets förskola (Gränsströmska) och Junibackens förskola 
(Mårslycke ). Försäljning eller alternativ användning möjlig. Bokförda värden uppgår till360 tkr 
respektive O tlu. 

BUN kan effektivisera verksamheten motsvarande 0,8 tjänst, vilket bedöms ungefår motsvara 
kapitalkostnader för iordningställandet av två nya avdelningar på Tingsgården. För BUN:s del 
tillkommer den ekonomiska effekten att hyreskostnader för nuvarande lokaler (ca 0,4 mkr) upp
hör, förutsatt att man inte använder lokalerna till annan verksamhet. För kommunen kvarstår 
huvuddelen av dessa kostnader om fastigheterna behålls i kommunens ägo. 

Alternativ 2 
Upprustning av 46 lägenheter i hus C och B. Slottets och Junibackens forskolor fortsätter i 
befintliga lokaler. 

Uppskattad byggkostnad 6 mkr. Tillkommer gör sannolika fi·amtida behov av renovering av 
Junibackens och Slottets förskolor avseende åtgärder kopplade till arbetsmiljö och underhåll. 

Mittdelen (hus A) lä1m1as tom och oförändrad. Potential finns sannolikt för annan användning, t 
ex matsal förAMBsamt ytterligare undervisningslokaler. Detta medför sannolikt dock ytterli
gare investeringsutgifter, men också en möjlighet till extema hyresintäkter. Nuvarande tillag
ningskök kan användas som mottagningskök för förskolan. 

Underhållsbehovet för fastigheten uppskattas till ca l O mkr under dennärmaste l 0-årsperioden. 
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BUN får fortsätta bedriva de två avdelningama som enavdelningsförskolor i befintliga lokaler, 
vilket enligt förvaltningens bedömning inte är optimalt sett till kostnadseffektivitet, brandsyn
punktm.m. 

Ägandet och dess konsekvenser 

Kommunen bör ej äga ochförvaltafastigheter som huvudsakligen utgör hyresbostäder. Den 
typen av verksamhet bör istället antingen hanteras i något av de kommunägdaföretagen Tings
Jydsbostäderl Stiftelsen Kommunhus eller av en extern aktör. Båda alternativenförutsätter att 
kommunen försäljer fastigheten. 

Alternativ l 
Försäljning av fastigheten till Tingsrydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus 

Innebär att kommunen överlåter fastigheten till Tingsrydsbostäder!Stiftelsen Kommunhus. Be
slut om fastighetsförsäljningar (och köp) fattas av kommunfullmäktige. 

Försäljningspriset bör motsvara kommunens bokförda värde (2,9 mkr 2014-12-31 ). 

Ett försäljningspris understigande det bokförda värdet innebär en reaförlust i kommunens resul
taträkning. Det skulle också kunna tolkas som underprissättning ur ett skatterättsligt perspektiv. 
Ett försäljningspris överstigande det bokförda värdet innebär en reavinst i kommunens resultat
räkning. 

Försäljningspriset påverkar bl a köparens möjlighet tilllönsamhet och rimliga hyresnivåer för 
målgruppen (d v s möjligheten till uthyming). 

Investeringen/upprustningen (l O mkr eller 6 mkr) genomförs av Tingsrydsbostäder/Stiftelsen 
Kommunhus. Sammanlagd investering för företaget, inkl köp av fastigheten, blir initialt således 
ca 13 mkr eller ca 9 mkr beroende på vilket altemativ som väljs. Dätiill ska läggas framtida 
underhållsbehov om ca l O mkr inom den närmaste l O··årsperioden. 

Förvärv och upprustning kan genomföras i antingen Tingstydsbostäder AB eller i Stiftelsen 
Kommunhus. Ambitionen utifrån koncembildandet och bildandet av aktiebolaget Tingsrydsbo .. 
städer är att all nybyggnad avseende bostadsfastigheter ska ske i Tingsrydsbostäder. Arbete med 
stiftelseavveckling och tillhörande överföring av verksamhet och fastigheter fi·ån stiftelsen till 
aktiebolaget pågår, men går trögt. I ett långsiktigt perspektiv bör investering och upprustning 
genomföras i Tingsrydsbostäder. För bolaget skulle Tingsgården innebära möjlighet till större 
volym i fastighetsinnehav och dänned omsättning samt möjlighet till sammanläggning av be
fintlig fastighet med gruppbostad i samma kvarter. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv vore 
det sannolikt mest fördelaktigt genomföra förvärv och upprustning i Stiftelsen Kommunhus. 

Förvärv och upprustning genom Tingsrydsbostäder AB innebär att finansiering måste ske ge
nom nyupplåning, då bolaget i dagsläget inte har något utrymme för delfinansiering med egna 
medel. 

Tingstydsbostäder AB har idag en låg soliditet, vilket innebär att marginalema för att genom
föra förvärva och upprustning i elen här omfattningen är små både i resultat- och balansräkning. 

Ett genomförande av förvärv och upprustning av Tingsgårelen i Tingsrydsbostäder innebär att 
detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen som görs i bolaget, med konsekvensen att andra 
planer/önskade investeringar måste slgutas på framtiden, t ex fler bostadslägenheter i bankfas
tigheten i Tingsryd. 
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Alternativ 2 
Försäljning av fastigheten till extern aktör 

Intresse kan finnas hos extem aktör att förvärva fastigheten. Verkligt intresse kan bara avläsas 
vid skarp annonsering/anbudsförfarande. 

Försäljning kan ske med långvarigt hyreskontrakt avseende de befintliga förskoleavdelningama. 

Osäkerhet råder avseende försäljningsvärdet, inte minst med tanke på fastighetens underhålls
och investeringsbehov. 

Kommunen tappar kontrollen över fastighetens användning. K varvarande sty1medel är detalj
planen. 

En försäljning till AMB Park AB kan eventuellt prövas/diskuteras med dem. Incitament finns 
genom elevboende samt möjligheten till matsal, undervisningslokaler nun. 

Lokalförsörjningsgruppens utlåtande 

Lokalförsörjningsgruppen förordar att Tingsgården överlåts till Tingslydsbostäder AB och att 
den framtida användningen av fastigheten ska vara enligt alternativ l, vilket innebär att fastig
heten ska imymma 30 studentlägenheter och 4 förskoleavdelningar. 

F örslaget innebär att ytterligare två färskoleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd bygg
kostnad om ca 5,5 mkr samt att begränsad upprustning av befintliga 30 lägenheter i hus C ge
nomförs till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

Förslaget grundar sig på bedömningen att behovet av både lägenheter och forskaleavdelningar 
är bestående. 

Förslaget innebär vidare: 

att fastigheten överlåts från kommunen till Tingslydsbostäder till bokfö1i värde (ca 2,9 mkr 
2014-12-31 ). Beslut om försäljning fattas av kommunfullmäktige. 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och oförändrad. Potential finns för extern uthyr
ning, t ex för att möta signalerad trångboddhet på W asaskolan (matsal, undervisningsloka
ler). Tingsrydsbostäder har incitament att öka fastighetens nyttjandegrad och därmed hy
resintäkter. 

att inriktningen bör vara att nuvarande förskolefastigheter, Slottet och Junibacken, avyttras, 
bl a i syfte att de totala lokalytorna inte ska öka samt för att undvika fi·amtida underhållsut
gifter. 

att kommunen tillslguter aktiekapital till Tingsrydsbostäder motsvarande ungefår köpeskil
lingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och minska bolagets lånebehov inför 
genomförandet av projektet. 

att Tingsrydsbostäders finansering av projektet i övrigt sker genom nyupplåning (ca lO 
mkr). Ammiering av motsvarande belopp bör via huvudmannadirektiv åläggas Stiftelsen 
Kommunhus under t ex en två- eller treårsperiod. 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar fullmäktiges imiktningsbeslut avseende 
elevbostäder och att man dänned prioriterar, fokuserar och möjliggör fortsatt utveckling av 
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den satsning på AMB-skolan som gjmis i och med byggnation av undervisnings- och kon
sertlokaL 

att detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen i Tingsrydsbostäder på kmt sikt och att 
andra önskade/diskuterade bostadsinvesteringar i bolaget därmed skjuts på framtiden till 
dess att etforderlig finansiering är mö j Ii g. 

att Tingstydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenheter och kommunala verksam
hetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig riskbegränsning, riskspridning och hyresintäkt 
för fastigheten. A-husets (mittdelens) potential ger möjlighet till ytterligare förstärkning av 
dessa, för bolaget viktiga, faktorer. 

att Barn- och utbildningsförvaltningens lokalforändringar hanteras inom förvaltningens be
fintliga budgetram, vilket bl a innebär minskning av minst 0,81jänst inom förskoleverk
samheten. Nuvarande internhyra för befintlig förskola på Tingsgården upphör och istället 
tecknas nytt hyresavtal för fyra förskaleavdelningar med Tings1ydsbostäder. Hyresavtalet 
ska teclmas på affärsmässig grund. 

att lägenheter och nya förskaleavdelningar bör kunna vara fårdigställda senast sommaren 
2016. Detta förutsätter att slutliga politiska beslut hos både kommunen och Tingstydsbo
städer fattas under första kvmialet 2015. 

att slutliga politiska beslut bör föregås av fördjupad utredning av eventuella konsekvenser 
avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjuridik m.m. 

Lokalförsörjningsgruppen 2014-10-29 

J onas Weidenmark Stefan Johansson Peråke Janen 

Yngve Rehnström Katarina Carlzon Daniel Gustafsson 

67



1lYtnngE~mycdl§ 
Ik.camnnnnmumn 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd .se 

Bilaga 1 

2014-08-21 

Behov av tillbyggnad av Älvans förskola i Tingsgården för att möjliggöra ned
läggning av Junibackens och Slottets (Gränströmska villan) enavdelningsför~ 
skolor 

Bakgrund 

Så långt vi kan se i prognosen framöver kommer vi, även fmisättningsvis, att ha en hög be
läggning inom våra förskolor i Tingsryds tätort. I Tingsryd har vi förskolorna Älvan i Tings
gården med två avdelningar och Myrstackens förskola med fyra avdelningar. Dessutom har vi 
Junibackens och Slottets (Gränströmska huset) förskolor som båda har enbmi en avdelning. 

Junibackens och Slottets förskolor är från bö1jan tillfälliga lösningar och inte någon av dessa 
förskolor är byggda för att användas till denna typ av verksamhet. Båda förskolorna är be
lägna i äldre trähus med två våningar vilket inte är det optimala för att bedriva en kostnadsef
fektiv verksamhet. Ä ven ur brandsynpunkt är det inte någon bra lösning. Detta och att båda är 
enavdelningförskolor gör det både elyrare och svårare att bedriva en verksamhet som står i 
nära samklang med läroplanen. Junibackens läge mellan två hårt trafikerade vägar står inte 
heller det i paritet med den miljöprofil som denna förskola strävar efter att vara. 

I den planering som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet l, skulle J unibackens för
skola inrymmas i Tingsgården, när Örnenbyggnationen stod klar (Slottets förskola har till
kommit efter denna strukturutredning). Se beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2006-01-
25, §6. 

Den bästa lösningen för förskoleverksamheten i Tingsryd vore om vi kunde bygga ut Älvans 
förskola i Tingsgården till att rymma fyra avdelningar. Vi skulle då ha två förskolor i Tings
ryd med fyra avdelningar var. Detta skulle medföra en bra och rationell verksamhet. Vi skulle 
då få en mycket bra lösning för förskoleverksamheten i Tingsryds tätort med två välfunge
rande förskolor med bra och anpassade lokaler och med bra utemiljöer för barnen. Nya avdel
ningar bör byggas med elen kapaciteten att det också fitms möjlighet till att ta emot fler barn 
om vi skulle få en inflyttning till Tingsryd. 

Om det skulle vara så illa att det inte finns möjlighet att bygga till Älvans eller Myrstackens 
förskolor måste omfattande renoveringar göras på Junibackens och Slottets förskolor så att 
förhållandena blir anpassade till den verksamhet som bedrivs där. Underhållet i de här bygg
naderna är under lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfälliga lösningar. 

1 ingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hem sida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 68
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Beräkning av kostnadsminskningar om Junibacken och Slottet läggs ner. 

Hyreskostnader 

Junibacken 
Internhyra får lokalen försvinner. 

Beräknad kostnadsminskning: 172 000 kr/år 

Fastigheten kan också säljas. 

Slottets förskola (Gränströmska huset). 
Hyra för nedre våningen försvinner: 135 000 kr (213 m2 beräknat enligt 636.44 kr/ m2). Om 

även elevhälsan flyttar försvinner ytterligare 70 OOOkr i hyreskostnader. 

Beräknad kostnadsminskning: 209 000 kr/år. 

Gränströmska huset kan motsvara olika användningsbehov: särskola, fritidsgård mm. 

Personalbesparingar 
Besparingar vad gäller personalkostnader är svåra att beräkna. Inom en fårskola med flera 

avdelningar kan man genom samordning spara personal vid öppningar och stängningar samt 

när personal, av olika anledningar, är frånvarande. Om vi skulle kunna avveckla enavdel

ningsförskoloma Junibacken och Slottet uppskattar vi att personalbehovet minskar med minst 

en 80% tjänst. 

Beräknad kostnadsminskning: 344 000 kr/år. 

Totalt beräknad kostnadsminskning/år, exkl Gränsfröruska huset: 516 000 kr 

Totalt beräknad kostnadsminslming/år, inkl Gränsfröruska huset: 725 000 kr 

Dessutom fås en intäkt om fastigheterna säljs. 

Om det inte finns möjlighet att bygga två nya avdelningar till Älvans förskola i Tingsgården 
måste omfattande renoveringar göras på Junibackens och Slottets förskolor så att förhållan
dena blir anpassade till den verksamhet som bedrivs där. Underhållet i de här byggnaderna är 
under lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfälliga lösningar. Denna kostnad måste tas 
med i kalkylen. 

Tingsryd 2014-08-21 

Yngve Rehnström 

Skolchef 

Tingsryds l<ommun besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

~oN. 
(___ 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hem sida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 69
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· .kommun 

Kommunfullmäktige 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2013-04-25 

Kf§ 65 Dnr 20111504 613 

Academy of Music and Business Education AB, AMB 
Byggnation av undervisnings- och konsertlokal vid Wasaskohm 

Föreligger förslag på byggnation av undervisnings- och konsertlokal för 
AMB. Peråke Janen redogör för planerad byggnation. 

Beslutsunderlag 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 128, 2013-04-08 
v Skrivelse Byggnation av undervisnings- och konsertlokal vid 

Wasaskolan, Tingsryd, 2013-04-08, Arbetsgruppenprojekt Alvffi 
•Kommunstyrelsen § 198,2011-12-05 
•Kormnunst.yrelsen § 170,2012-12-10 
• Barn- och Utbildningsnäm.nden § 44, 2013-04-05 
• Hyresavtal AMB, 2013-04-15 
• Kommunstyrelsen§ 84, 2013-04-15 
• Konununstyrelsen § 88, 2013-04-25 
• Samhällsbyggnadsnänmden § 64, 2013-04-18 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

att godkänna nybyggnation av undervisnings- och konsertlokal vid 
Wasaskolan, Tingsryd, 

att för ändamålet anslå totalt 56,5 mlo: i investeringsbudgeten, varav 22,5 mkr 
år 2013 och 34 mkr år 2014 

att finansiering sker i investerings-, kassaflödes-och resultatbudget för 2013-

2015, samt 

att imiktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid 
. behov ska kmma utgöra elevboenden år 2016. 

Exp: 
B am- och utbildningsnämnden 
Tingsrydsbostäder AB 
Ekonomiavdelningen 
Academy of Music and Business Education AB 

70



n/ ~Tingsryd§ y ~kom:rrnm S~TRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

17(17) ' 

-nruäsfiYos=KolvlPJml~ 

Justerande 

.liP-

. ?M f.~ oD~c 0 fl -~ , 1 
tbY l ·u ~ - _ .'1 -kf ... ) 

· · ··~ 

BUN § 81 Dnr 2013/113 291 

Extra ärende, Tillbyggnad av Älvans forskola 

SkolchefYngve Rehnström föredrar ärendet, se bilaga 2. Inom en snar 
framtid kommer Örnen stå klar, vilket innebär att Socialförvaltningen 
kommer att flytta ut ifrån sina lokaler på Tingsgården och flytta in i Örnen. 

Det fmns två förslag på vad som ska hända med.de lokaler som 
Socialförvaltningen flyttar ut ifrån. Det ena förslaget är att använda 
lokalerna till att bygga ut Älvans förskola med ytterligare två 
förskaleavdelningar och att efter det bygga om resterande del till 30 
elevbostäder till AMB. Detta förslag skulle möjliggöra nedläggning av 
Junibackens och Slottets enavdelningsförskolor. Det andra förslaget är att 
loklama byggs om ti1146 elevbostäder till Alv!B. Detta förslag innebär att 
förskolan i Tingsryd förblir som den är idag, men att omfattande 
upprustning måste ske på Junibackens och slottets förskolor. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att skicka skolchefens skrivelse, bilaga 2, vidare till kommunstyrelsen för att 
påvisa nämndens behov av lokaler samt 

att nämnden ska göra studiebesök på Junibacken och Slottet den 8 oktober 
k1.16.00 för att få en uppfattning om lokalemas skick 

Exp: Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

l ) (Il i.;.l ... n Cl- n<2 t;;:p 
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. Barn- <JCh uibildnings
. förvaliningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn. utbild nlng@tingsryd .se 

bilaga 2 BUN § 81 2014-08-27 -~ 

2014-08:.21 

8eh.o'V av tillbyggnad av Älvans förskola i Tingsgården för att möjliggöra ned
läggning av.Junibackens och Slotfets (Gränström~ka villan) enavdelningsför- _ 
skolor 

Så långt vi kan se i prognosim framöver kommer vi, även förtsättrri:rigsvis, att ha en hög be
läggning inom våra förskolor i Tingsryds tätort. I Tingsryd har ·vi förskolo~a Älvan i T:irigs
gårdenmed två avdelningar och Myrstackt1ns förskola med fyra avdelningar. Dessutom har vi 
Junibackens och Slottets (Gränströr:pska huset) förskolär som båda har enbart en avdelning. 

Junibackens och Slottets fårskolor är från börjantillfälliga lösningar och inte någon av dessa 
förskoJor är byggda för att användas till denna typ av verksamhet. Båda förskoloma ·är be
lägna i äldre b;ähus med två våningar vilket inte är det optimala för att bedriva en kostnadsef
fGktiv -yerksamhet. Ä ven ur brandsynpunkt är det inte någon bra lösning. Detta: och att· båda är 
enavdel:oingfårskolor gör det både dyrare och svårare att bedriva· en verksamhet som står i 
nära samklang med läroplanen. Junibackens läge mellan tyå hårt trafikerade vägar står inte 
heller det i paritet med den milj öpro:fil som denn_a fårskola strävar efter att vara. 

I den planering som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet 1, skulle Junibackens får
skola inrymmas. i Tingsgården, nill' Örnenbyggnationen stod klar (Slottets förskola har till
kommit efter denna strpkturutredning). Se beslut i Barn- och utbildningsnärnndtm 2006-01-
25, §6. 

Den bästa lösningen 'får förskoleverksamheten i Tingsryd vore om vi kunde bygga ut Älvans . 
förskoJa i Tingsgården till att rymma fyra avde:Iningar. Vi skulle då ha två förskolor i Tings
ryd med fyra avdelningar var. Detta skulle medföra en bra och rationell verksamhet Vi skulle 
då få en mycket bra lösning för förskoleverksamheten i Tingsryds tätort med två välfunge
rande förskolor med bra och airpassade lokaler_ och med bra utemiljöer får barnen. Nya avdel-·- ~ . 
ningar bör byggas med den kapaciteten a:tt det också :finns· möjlighet till att ta. emot fler b am · 
om vi skulle få en inflyttning till Tingsryd. 

Om det skulle vara så illa att det inte :finns möjJighet att bygga till Älvans ell.er M-yrstaqkens 
förskolor måste omfattande renoveringar göras på Junibackens och Slottets förskolor så att 
.förhlliandena blir anpassade till den verksamhet som bedrivs där. Underhållet i de här. bygg- ._ 
nadema är under lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfälliga lösningar. 

Tingsryds kofl)mun besöksadress 
·-,.Boxas Torqqatan12 

telefon fax · 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 · 

e-postlhemsiqa: . . 
. bam.utbildnh-ig@tingsryd.se_ 
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.bilaga 2 BUN § 81 2014-08-27 

. 2(2) 

Berälrn.ing av kostnadsminsirningar om Junibacken och Slottet läggs ner. 

Hyreskostnader 

· Junib a eken 
Intern.byrq. för lokalen försvinner. 
Beräk:nad.kostnadsminskrring: 172 000 kr/år 
Fastig:]leten kan också säljas. 

Slotteis förskola (Gränströmska·huset)~ 

Hyra för nedre< våningen försvinner: 135 000 kr (213 In2 beräknat enligt 636.44 kr/ m2). Om 
även elevhälsail flyttar försvinner ytterligare 70 OOOkr i hyreskost_nader. 
Beräknad kostnadsminskrring: 209 000 kr/år. 

Gränsi:römska huset kan motsvara olika användnings behov: särskola, fritidsgård mm. 

-
Perso11albesparingar _ 
Besparingar vad gäller personalkostnader är svåra att beräkna. Inom en förskola med flera 
avdelningar kan man genom samordning spara personal vid öppningar och stängningar samt 
när pe1sonal, av olika anledningar, är frånvarande. Öm vi skulle Jmnna avveckla enavdel-. 
ningsförskoloma Junibacken och Slottet uppskattar vi att personalbehovet minskar med minst 

' . 
en 80o/o ~änst. 
Beräknad kostnadsrninskrring: 344 OOO:kr/år. 

Totalt beräknad kostnadsnrinskning/år, exkl Gränströmska huset: 51iJ 000 kr 

Total-t beräknad kostnadsminskning/år, inkl Gränströmska. huset: 725 000 kr 

Dessutom fås en intäkt om fastigheterna säljs. 

Om det inte :fums möjlighet att bygga tVå nya avdelningar till Älv~ förskola i Tingsgården 
måste o:nrl'attande renoveringar göras på Junibackens och Slottets fårskolor så att förhållan
dena blir anpassade till den verksamliet som bedrivs där. Underhållet i de här byggnaderna är 
under lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfälliga lösningar, Denna kostnad måste tas 
med i kalkylen. · · 

Tings:ry:d 2014-08-21· 

,U,.~ ~öm 
Skqlc:hef 

r . 

Tingsryd~ kommun besöksadress·. . telefon fax 
Bo·x ss · TorggaMn 12 0477 441. oo (\IX) .0477 444 os· 

~.Pi:Jst/hems'iöa: . 
barn:utbiichiing@ting:srya:se 
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y ~Tingsryd§ 
~ kommum. 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) 

2014-03-11 

Justerande ... ... 

r Hl-f 

§ 47 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att initiera framtagande av principbeslut gällande Tingsgårdens framtida 
användning och ägarförhållanden 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Bam- och utbildningsnämnden 
Karin Berggren, Tingsrydsbostäder AB 
J onas W eidenmark 

· Stefan Johansson 

'Utdragsbesty:rkande i· · 74



~/ ~Tingsryd§ 
~ ~ kommu:n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) 

Samhälls byggnadsnämnden 2014-03-11 

Justerande 

r U!--/ 

KOMMUNSTYRELSEN 
F--~~~~----~ 

TINGSRYOS KOMMUN 

2014· -03~ 2 1 ".l 

§ 47 Dm: 2013 1134 290 

Remiss gällande behov av tillbyggnad av Älvans Förskola i 
. Tings gården. 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-02-24, § 30. 

ÄRENDE 

Tingstydsbostäder AB har på uppdrag av Stefan Johansson, fastighetschef, 
utrett kostnader för att iordningställa 2 ytterligare förskaleavdelningar för 
Junibackens förskola inom Tingsgården. 

l 

Karin Berggren, fastighetschef, har inkommit med skrivelse, se bilaga, SBU 
30.2014. 

J onas Weidemnark, samhälls byggnadschef, informerar att det behövs ett 
principbeslut gällande Tingsgården innan man går vidare i ärendet. Innan beslut 
fattas i frågan, ska behovet av lokaler lyftas i lokalförsörjningsgrupp och 
centrala chefsgruppen. ,. 

På nämnelens sammanträde informeras att boende på Tingsgården kommer att 
vara utflyttade mitten/slutet av 2015. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att initiera fi·amtagande av principbeslut gällande Tingsgårdens framtida 
användning och ägarförhållanden 

~. l . 
l 

.... . .~<~ .. ;. Utdragsbestyrkande 75



{: ~Tmg§xvyd§ 
~~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 ( 48) 

Samhälls byggnadsutskottet 2013-10-28 

Justerande 

r·· f-JU 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 270 Dnr: 2013 1134 290 

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

ÄRENDE · 

I den planering som funnits i Tings1yds tätort, från strukturarbetet l, skulle 
Junibackens förskola imymmas i Tingsgården, när Ömen-byggnationen stod 
klar (Slottets förskola har tillkommit efter denna strukturutredning). 

Föreligger sluivelse 2013-09-1 O :fi:ån Yngve Rehnström, skolchef. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att ge förvaltningen i uppdr?-g att inleda utredning av kostnader för eventuell 
flytt av Itmibackens förskola till Tingsgården, renoveringsbehov på Junibacken 
mm 

att eventuella utredningskostnader betalas av bam- och utbildningsnämnden 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
J onas Weidenmark 
Stefan J chansson 

l Utdrags bestyrkande 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(25) 1-
-::::-

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25 

Justerande 

BUN § 120 Dm 2013/113 291 

Behov av tillbyggnad av Älvans förskola i Tingsgården, Tingsryd 

I den planering som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet 1, skulle 
Junibackens förskola inrymmas i Tingsgården, när Örnen byggnationen stod 
klar (Slottets förskola har tillkommit efter denna struktunrtredning). 

Föreligger shivelse från skolchef Yngve Rehnström, bilaga 5. 

Föreligger förslag till beslut att nällll1den hemställer hos 
kommunstyrelsen att en utredning görs för att utöka Älvans förskola 
med två avdelningar. 

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

MBL-information har ägt rum denl9 september 2013 

Bam- och utbildningsnämnden beslutar 

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

Exp: 
Kommunstyrelsen 
Tingsrydsbostäder 
Sanihallsbyggnadsnällll1den 

)j; l 
Utdragsbestyrkande 

1 
III 
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Tnmg§rydl§ 
k((Jlmmlllln 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

bilaga 5 EUN § 120 2013-09-25 

2013-09-10 

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

Bakgrund 

Så långt vi kan se i prognosen framöver kommer vi, även fmisättningsvis, att ha en hög 
beläggning inom våra förskolor i Tingsrycls tätort. I Tingsryd har vi förskolorna Älvan i 
Tingsgården med två avdelningar och Myrstackens förskola med fyra avdelningar. 
Dessutom har vi Junibackens och Slottets förskolor som båda har enbart en avdelning. 

Junibackens och Slottets förskolor är :fi:ån bö1jan tillfålliga lösningar och inte någon av 
dessa fÖrskolor är byggda för att användas till denna typ av verksamhet. Båda försko
lorna är belägna i trähus med två våningar vilket inte är det optimala för att bedriva en 
kostnadseffektiv verksamhet. Ä ven ur brandsynpunkt är det inte någon bra lösning. 
Detta och att båda är enavdelningförskolor gör det både dyrare och svårare att bedriva 
en verksamhet som står i nära samldang med läroplanen. Junibackens läge mellan två 
hårt trafikerade vägar står inte heller det i paritet med den milj ö profil som denna för
skola strävar efter att vara. 

I den planering som funnits i Tingsryds tätort, från strukturarbetet 1, skulle Junibackens 
förskola inrymmas i Tings gården, när Ömenbyggnationen stod Idar (Slöttets förskola 
har tillkommit efter denna strukturutredning). Se beslut i Barn- och utbildningsnämnden 
2006-01 -25, §6. 

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

Om det inte finns möjlighet att bygga till Älvans eller Myrstackens förskolor måste om
fattande renoveringaT göras på Junibackens och Slottets förskolor så att förhållandena 
blir anpassade till elen verksamhet som bedrivs där. Underhållet i de här byggnaclema är 
uneler lång tid eftersatt eftersom de har setts som tillfålliga lösningar. 

Tingstyds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax e-post/hemsida 
0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 
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2013-09-27 2(2) 

Belräkning av kostnadsminskmingar om Junibacken och S!ottet läggs 
ner o 

Hyreskostnader 

Junibacken 
Interhyra för lokalen försvinner. 

Berälmad kostnadsminskning: 186 000 kr/år 

Fastigheten kan också säljas. 

Slottets förskola (Gränströmska huset). 
Hyra för nedre våningen försvi1mer: 135 000 h (213m2 berälmat enligt 636.44 kr/ rn2). 

Om även elevhälsan flyttar försvinner ytterligare 70 OOOkr i hyreskostnader. 

Berälmad kostnadsminskning: 205 000 la/år. 

Slcolledningen på Dackeskolan (Fredrik Wärn, Anna-Lotta Clarberg, Marie Persson och 

Kem1eth Karlsson) fastslår att man inte kommer att behöva använda Gränströmska hu

set, varken nu eller i framtiden. Elevhälsan bör kunna rymmas inom andra kommunala 

lokaler. Detta innebär då att också denna fastighet kan säljas.· 

Personalbesparingar 

Besparingar vad gäller personalkostnader är svåra att beräkna. Inom en förskola med 

flera avdelningar kan man genom samordning spara personal vid öppningar och stäng

ningar samt när personal, av olika anledningar, är frånvarande. Om vi skulle kunna av

veckla enavdelningsförskoloma JUJ;libacken och Slottet uppskattar vi att personalbeho

vet minskar med minst en 75% tjänst. Kostnadsminslming: 283 000 kr/år. 

Ekonomibiträdestjänsten (50%) på Junibacken kan då också tas bort eftersom vi kan få 

maten direkt ifrån Tingsgården: 176 000 kr/år 

Beräknad kostnadsminslming: 459 OOOkr/år 

Totalt beräknad kostnadsminskning/år: 850 000 kr 

Dessutom fås en intäkt om fastigheterna säljs. · 

Tingsryd 2013-09-10 

Yngve Rehnström 

Skolchef 

Tingsryds l<ommun besöksadfess telefon 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

f ax 
0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 79
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Ärende nr 8 

Chef för utvecklingsavdelningen 

81



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 407 Dm 2014/249 0014 

Chef för utvecklingsavdelningen 

Kornmunstyrelsen beslutade 2014-05-19, § 104, att imätta en 
utvecklingsavdelning vid kornmunledningsförvaltningen. 

Kommunchef Laila Jeppsson föreslår att tjänsten som kornmunstrateg/ED 
samordnare blir chef över utvecklingsavdelningen samt att tjänsten tillsätts 
inom befintlig budget. Eftersom tjänsten täcks av befintlig budget är det 
enligt personalchefen inte nödvändigt att beslut om tjänsten går upp till 
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kornmunstyrelsen § 104, 2014-05-19, § 104 
Missiv kornmunchef Laila Jeppsson, 2014-11-11 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kornmunstyrelsen att 
besluta 

att tjänsten som kommunstrateg/ED-samordnare blir chef över 
utvecklingsavdelningen, samt 

att tjänsten tillsätts inom befintlig budget. 

3 
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Bilaga Ks Au § 407 2014-11-24 

} (!jTmgsryds 
· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-11-11 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Chef för utvecklingsavdelningen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Styrelsen fattade beslut om ny organisation vid Kommunledningsförvaltningen 2014-
05-19 .. 

Utvecklingsfrågorna samordnas med mål att utveckla kommunen med ökad inflyttning. 

Ett tydligt chefskap inom utvecklingsavdelningen är en framgångsfaktor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts i dialog med berörda parter 

Förslag till beslut 

Att föreslå kommunstydens arbetsutskott besluta 

att tjänsten som kommunstrateg/eu-samordnare blir chef över utvecklingsavdelningen. 

att tjänsten tillsätts inom befintlig budget 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

telefon fax e-postlhemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477-441 00 (vx) 0477-313 00 kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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<1 ~Tingsryds V · kommun 
/ Kommunstyrelsen 

r 
( 

Justeran e 

c/5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 

2014-05-19 

Ks § 104 Dnr 2014/249 001 

Beslut om ny organisation vid kommunledningsförvaltningen 

KommunchefLaila Jeppsson föreslår en omorganisation av 
kommunledningsförvaltningen där en utvecklingsavdelning inrättas som 
innefattar näringslivsutvecklare/kommunstrateg, utvecklingsledare, 
internationell samordnare/energi- och klimatrådgivare/miljösamordnare, 
landsbygdsutvecklare och turismsamordnare. De två sistnämnda tjänsterna 
förs över från kansliavdelningen. Organisationsförändringen innebär också att 
tjänsten som arkivassistent fårs över från informationsavdelningen till 
kansliavdelningen. Förändringarna genomförs inom befmtlig budget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila J eppsson, 2014-04-3 O 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 185, 2014-05-05 
Protokoll enligt MBL § 11, 2014-05-07 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunens arkivfunktion överförs från informationsavdelningen till 
kansliavdelningen från och med den 18 augusti 2014, 

att kommunledningsförvaltningen inrättar en utvecklingsavdelning från och 
med den l oktober 2014, 

att ijänsterna landsbygdsutvecklare och turismsamordnare överförs från 
kansliavdelningen till utvecklingsavdelningen i samband med avdelningens 
bildande, samt 

att organisationsförändringarna genomförs inom befintlig budget. 

Exp: 
Personalavdelningen 
Informationsavdelningen 
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchef Laila J eppsson 

k__ W't---
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d Bilaga Ks Au § 185 
~ Ks § 104 

#' l"!)Tingsryds 
·J!{· kommun 

2014-05-05 
2014-05-19 J..v 'f d.-y 9 00 l 

r.·-

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-04-14 

Till Kommunstyrelsen 

Förändrad organisation på Kommunledningsförvalt
·ningen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen övergripande uppdrag är att leda och samordna den 
kommunala verksainheten utifrån polit~ska beslut, driva utveckling inom för kommunen 
strategiskt viktiga områden ska ge stöd och service till politiker och övriga förvaltning
ar. 

Kommunens verksamheter förändras kontinuerligt. Idag ligger kommunens arkivfunkt" 
ion och posthanteringen under informationsavdelningen. Då den till största delen har 
arbetsuppgifter som berör kommunens funktion så bör den tillhöra kansliavdelning en. 

Utvecklingsfrågor.p.a bör samordnas med mål att utveclda kommunen med ökad inflytt
ning. Idag ligger landsbygdsutvecklingen och turismutvecklingen/turism pä kansliav
delningen, Dessa frågor har en nära sammankoppling med de övriga utvecklingsfrå
gorna sorn organisatoriskt ligger direkt under kommunchefen. 

Ärendet har beretts i dialog med berörda parter 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunens arkivfunktion överförs från informationsavdelningen till kansliavdel
ningen from 2014-08-18 

att Kommunledningsförvaltningen får en utvecklingsavdelning 

att tjänsterna landsbygdutvecklaren och turismsamordnare överförs från kansliavdel
ningen till utvecklingsavdelningen 

att organisationsforändringen genomförs inom befintlig budget 

att de organisatoriska förändringarna genomförs from. 1/1 O 2014 

~V_ 'l J . Lm a eppsson 
it_. Kommunchef 

1(5) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tin~srvd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

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

e-post/hem sida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nuvarande organisation 

Kommunledningsförvaltningens övergripande uppdrag är att leda och samordna den 
kommunala verksamheten utifrån politiska beslut, driva utveckling inom för kommunen 
strategiskt viktiga områden ska ge stöd och service till politiker och övriga förvaltning
ar. 

Förvaltningschef är kommunchefen. Det finns 4 a':delningar. ekonomiavdelningen, per
sonalavdelnin&en, kansliavdelningen och .informationsavdelningen. Däröver ligger 
några av de tre personerna som arbetar med utveckling direkt under kommunchefen. 

Organisation idag 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Behov av förändringar 

Att ständigt anpassa organisationen utifrån' verksamhetens behov, omvärldsförändringar 
och d.en ekonomiska situationen är en nödv~dighet. 

Det har tillkommit ett medborgarkontor som startar upp i slutet av april 

Kansliavd 

Idag ligger kommunens arkivfunktion och posthanteringen under informationsavdel
ningen. Då den till största delen har arbetsuppgifter som berör kommunens arkivering så 
bör funktionen tillhöra kansliavdelningen. 

Kanslichef/ Jurist 

Överförmyndare 

säkerhetssamordnare 

Kommunsekreterare 

Administratör 

Arkivassiste~t/po~t (förslag att flyttas från information tillkansilavd.) 

Utvecklingsavdelningen 

Utvecldingsfrågoma bör samordnas med mål att utveclda kommunen med ökad inflytt
ning. Idag ligger landsbygdsutvecldingen och turismutvecldingen/turism på kansliav-

. delningen, Dessa frågor har en nära sammankoppling med de övriga utvecldingsfrå
gorna som organisatoriskt ligger direkt under kommunchefen. Denna verksamhet bör 
organisatoriskt samordnas med en chef och denna chefbör bli någon i utvecklingsav
delningen. 

Utvecldingsavdelningen ska samverka internt med kommunens förvaltningar och ex
ternt med kommunens övriga intressenter för att skapa förutsättningar och utveclding 1 
kommunen som helhet. 

0,5 Internationell samordnare 

0,25 Energi och ldimatrådgivare 

0,25 Miljösamordnare 

1,0 Utvecldingsledar~ 

0,5 Ko_mmunstrateg "<17 ,<;}) !\1'·{ 
f:-6 ~ ryv\f t/~ ~ l..,~ 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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0,5 Näringslivsutvecklare 

1,0 Landsbygdsutveckling (förslag att flyttas från kansliavd. till ny utvecklingsavdel
ning) 

l, O Turismsamordnare (förslag att flyttas från kansliavd. till ny utvecldingsavdelning) 

Förslag på organisation enligt ovan 

Tingsryds kommun besöksadress telefon 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se· 
www.tingsryd.se 
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Arbetsmiljökonsekvenser 

Riskbedömning genomförd 2014-04-25 

Medverkade: Yvonne Martinsson Vision, Jörgen Larsson, Karin Nilsson, Tim lux, Anna Ros

liakova, Roger Rydberg och Laila Jeppsson 

Risker Atgärd Ansvarig 
Uppmärksamhet Följa upp Ansvarig chef 
på arbetsuppgif-
terna för Arkivarie 
Otydliga roller och Klargöra ansvars- Ansvarig chef 
avgränsningar 
mellan yrkes-
grupperna 
Tydlig helhet mel-
lan olika utveckl-
ingsfrågor 
Ökat informellt 
informationsflöde 
Chefsbyten 
Kansliavdelningen 
blir likriktad i ar-
betsuppdragen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

områdena 

Alla i arbets-
gruppen 

Introduktionssamtal Ansvarig chef 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Ansvarig chef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Klart när Uppföljning 
20141231 20151231 

20141231 20151231 

20141031 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
t;!9kommun 

Protokoll fört vid förhandling enligt11 §MBL 

Tid 9ch plats: 

J> arter: 

·· Nä~arande för 
arbetsgivarparten: 

Närvarande for 
arbetstagarparten: 

7 maj 2014, Totggatan 12, Tingsryd 

Tingsryds kompmn och Vision, Sv. Ingenjörer, SSR, Jusek, 
N a turvetarna 

Laila J eppsson, kommunchef 

Yvonne Martinsson, Vision, Thorbjörn Ahlgren, Naturvetarna, 
Jens Stienbach, Sv. Ingenjörer, Anna Rosliak:ova, Jusek 

Kallade men inte SSR 
närvarande: 

Ärende: 

Arbetsgivarens 
f'orslag: 

.Förändrad organisation på kommunledningskontoret 

KommunchefLaila Jeppsson redogör för förändringen. 

Arbetsfagarpartens Närvar,(lllde är positiva till en förändrad organisation. 
förslag/yttrande/ 
erinran Uppföljning av förändringarna i maj 2015, ag bifåller 

Tydligt chefskap för utvecldingsavdelningen är viktigt 

Förhandlingen 2014-05-07 
f'örldarades avslutad 

Justeras för arbetsgivarparten · Justeras för arbetstagarparten 

\rDu~~~ 
onne Martinsson 
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Justeras för arb.etstagarparten 

·~ 
Thorbjörn Ahlgren 
Naturvetarna 

Justeras för arbet~tagarparten 

~.w-b ~l~'n~,_J_~ 
J ens Steinbach 
Sv. ingenjörer 

91



92



Ärende nr 9 

Information om uppdraget 
gällande attraktiva tomter 
i Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 408 Dm 2014/526 259 

Information om uppdraget gällande attraktiva tomter i Tingsryds 
kommun 

Kommunstyrelsen gav 2014-11-17, § 240, kommunchef Laila Jeppsson i 
uppdrag att kartlägga attraktiva tomter i Tingsryds kommun. Kommunchefen 
informerar arbetsutskottet om utredningens resultat. 

Vid sammanträdet diskuteras också den kartläggning som gjorts av obebodda 
hus i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27, § 385 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen, samt beslutar 

att uppdra åt kommunchefen att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden på 
ett aktivt sätt marknadsföra de attraktiva tomterna, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att kontakta ägare av obebodda 
hus för en eventuell försäljning för att möjliggöra ökad inflyttning till 
Tingsryds kommun, samt 

att översända ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Exp: 
Kommunchef Laila J eppsson 

4 
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Bilaga Ks Au § 408 2014-11-24 

q 
-f/ l!JTingsryds 

·J!{· kommun 

[Q(L( \1b 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-11-07 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utredningsuppdrag gällande inventering av attral<tiva tomtlägen i 
Tingsryds kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutade 2014-10-27 § 385 att uppdra åt kommunche
fen att göra en inventering av attraktiva tomtlägen i Tingsryds kommun. 

Ett viktigt led i arbetet med kommunens attraktivitet är att skapa goda boendemöjlighet
er för kommunens nuvarande och framtida invånare. Genom bra boenden och goda bo
stadsmiljöer påverkas såväl tillväxten som de sociala levnadsförhållandena positivt. En 
nöjd och frisk befolkning som lever i en sund miljö lockar till sig nya invånare. 

Behovet av nya bostäder och tomter bör tillgodoses i hela kommunen. Ny bebyggelse 
bör förläggas i anslutning till befintligt vägsystem. Att fö1iäta våra småorter i attraktiva 
lägen skapar förutsättningar för både befolkningsutvecldingen och för oliemas närings
liv, jord- och skogsbruk. Stor del av att identifiera nuvarande och ev. nya områden 
kommer att belysas i översiktsplan i Tingsryds kommun 

En inventering av ledig befintlig tomtmark för enfamiljshus och flerfamiljshus har ge
nomfölis 

Ort Ledig mark enfamiljshus Ev. mark för flerfamiljshus 
Tingsryd 14 tomter ev. 7 tomter 
V äckelsång 13 tomter ev. 4 tomter 
Linneryd 14 tomter ev. 4 tomter 
Urshult 2 tomter 
Kong a 8 tomter 
Ryd 3 tomter 
Dångebo 3 tomter 
Rävemåla 4 tomter 
Fridators 1 O tomter 

1(2) 

Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

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

e-post/hem sida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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o 400 2.00 
l 

400 Meter 
l 

©Ting$ryds kommun, SamMIIstJyggnadsfiiJV 

Tingsryd 
Korpastigen (1 tomt) 
Asstigen (1 tomt) . 
Torparvägen ('l tom1) 
Spånvägen (7 tomter) 
Ardennervägen ( 4 tomter) 

·---- --·------ ---
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1. Mark som ägs av T-bostäder, detaljplan för bostäder. Tillskott 4-6 marklägenhete r. 
2. Mark som K-hus äger, planlagd för bostäder. Finns ett uppdrag som vilar hos Bygg- och Miljöavd. Med en 

planändring som medger flerbostadshus. Har en tanl<e om att köpa in del av Sandgatan som görs om till 
tomtmark och kan fastighetsbildas in till T-bostäders fastighet. 

3. Mariereserv som går att förtäta, ägs av K-hus. Siwlie !<unna förvärvas av T-bostäder för att möjliggöra en 
fastighetsbildning av Väduren 7 (Ebbalyckeområdet). 

4. Markreserv på Ebbalycl<e, oklart hur mycket- måste utredas. 
4.1 Mark som ägs av kommunen, siwlie kunna köpas av T-bostäder och möjliggör en fastighetsbildning av 
Vallen (X) in i Väduren. 

5. Torggatan 10, byggs om till bostäde r, vilket det har varit från början . Hä r finns också ma rk som kan bebyggas 
/förtätas. 

6. Örjan 19, bankhuset P.rojektet som har högst prioritet e nligt vår planering, 18-20 lägenheter i centrum . 
1. Mark som ligger i anslutning till Östra bo 5 (pägående projekt l T-bostäder), där nuvarande fastigl1etsägare 

har uttryckt en vilja att sälja till oss. 
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Väcl<elsång t) 
Lupinvägen (1 to~ 
Pionväge.n (1 to~o~ter) 
Krokusvagen (2 t r) 

.. en (6 tom e 
Viisi~psvag_ en (3 tomt) 
Tussilagovag · 
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VÄCI<ElSÅNG: 

l . Möjlig förtätning i ett område som K-hus redan äger, där lcommunen äger marken men vi slcöter den. 
2. Fastighet som ligger med i planen för byggnation under 2015, sannolikt 8 -10 lgh. 
3. Mark som ägs av kommunen i anslutning ett område som K-hus äger. Detaljplan medger bostäder; 
4. M art som skulle kunna exploat eras för bostäder. Vet ej ägarförhållandet. 

ht!J):/ /www.hitta.se/lcartan 2014-10-28 
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Linneryd . 
~u7densväg (3 tomter) . 

o ms vag (7 tomter) 
G:anvägen (1 tomt) 
Rannvägen (2 tomter) 
Karlavägan ( 1 tomt) . 
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l . Mark som ägs av Kommunhus, förtätning- uppskattas tillca 4 marklägen heter. 
2. Markområde som inte ägs av K-hus, men som skulle kunna användas för bostäder. Oklart vad deta ljplan 

anger fö r ändamål. 
3. Se pkt 2. 

4 . l=astigheten ägs av K-hus, möjlig förtätning. 

Näg.., år t illbaka och fra m t ill och med förra året fanns en vakans p;i mellan 4 - 6 % i Linneryd, vi har därför Inte sett 
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Uishult 
Skolv" Dalv"agen (1 tomt) 
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D = Lediga tomter 

rm11']f'iirrngm''y@ 
\Y J kromm~Dl.lDl 

1:8 000 

©Tekniska förvaltningen, Tingsryd s kommun 
o 50 100 
l Il l l l 

Konga 
örmogatan (1 tomt) 
Juhlins väg (5 tomter) 
Ringvägen (2 tomter) 
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HöQillj{letjo«fen 

o 100 200 ,, 

Ryd 
Mistelvägen (3 tomter) 
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Dångebb 
Utsiktsgatan (3 t om ter) 

400 Meter 
l 
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O = Ledig tomtmark 

~'JI'mg§Lr-yd§ 
~ Jk®TillJJ.Kl!IliHiill o 100 20Ö 

©Tingsryds kommun, Tekniska förv I__..L_t ' 1 1 1 

Rävernå la 
Ekvägen (4 tomter 

) 

l_2~ 
-"" 

400 Meter 
l l 
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P = Ledig tomtmark 

~'J['lli.~§ry~ 
U/ komrni!1!Iill 

©Tingsryds kommun, Tekniska förv 
o 

F ridafors 
Ringvägen (4 tomter) 
Lyckvägen (3 tomter) 
Bastuvägen (1 tomt) 
Alvägen (2 tomter) 
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