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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 /O 
~ 

Justeran e 

V'- ~~ 

Au§ 406 Dm 2014/312 74 

Samtal om sotningsverksamheten 

Ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Åke 
Carlsson och räddningschef Per Pettersson redogör för åtgärder som är tänkta 
att förbättra sotningsverksamheten i Tingsryds kommun. Direktionen anser att 
avtalet är för kostsamt att häva och arbetar därför för att stöd j a befintlig 
verksamhet med löpande avstämningar med sotningsrnästaren. För att lista 
eventuella framtida klagomål har en blankett tagits fram som finns att tillgå 
vid kornmunens rnedborgarkontor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2014-06-26, § 155 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014-10-08, § 28 
Pressmeddelande från Räddningstjänsten Östra Kronoberg, imegistrerad 
2014-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27, § 384 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ta emot informationen från Räddningstjänsten Östra Kronoberg, samt 

att bjuda in ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
och räddningschefen i slutet av mars månad 2015 för en redogörelse av det 
fortgående arbetet med förbättringar av sotningsverksarnheten. 

Exp: 
Kommunstyrelsen 
Ordforande i Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Räddningschefen 
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Justeras 
J 

Bilaga Ks Au § 406 

RÄDDNJNGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

§ 28 

2014-11-24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 (13) 

2014-10-08 
Mr_ J J )j<fj:loty 

Dm. 2014/143 174 

Uppdrag från Tingsryds kommun, kommunstyrelsen, 
beträffande sotningsverksamhet 

sotningsverksamheten i Tingsryds kommun har under en längre 
tid fått anmärkningar och synpunkter på sin verksamhet. 

Tingsryds kommun, kommunstyrelsen, har beslutat att uppdra åt 
direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg att lämna 
förslag till konkreta åtgärder för att få en hållbar och långsiktig 
lösning för sotningsverksamheten i Tingsryds kommun samt att 
direktionen ska återkomma med en skriftlig handlingsplan senast 
oktober 2014. 

Tingsryds Sotningsdistrikt, genom Kenneth Dur borg, har utöver. 
redovisade åtgärder, fått i uppdrag att ta fram rutiner för 
avvikelsehantering samt att en konsult/mentor/stödperson under 
tidsbegränsad period knyts till företaget. 

Beslutsunderlag 
Tingstyds kommun, kommunstyrelsen 2014-06-26, § 155 
Protokoll från möte 2014-09-3 O, sotnings- och 
brandskyddskontrollverksamhet inom Tingsryds sotningsdistrikt 

Direktionen beslutar 

att uppdra åt ordförande Åke Carlson (C) och räddningschefPer 
Pettersson att följa upp överenskommelsema med Tingstyds 
sotningsdistrikt genom möte den 28 oktober 

att ordförande Åke Carlson (C) och räddningschefPer Petterson 
kontaktar ledningsstödet för Tingsryds sotningsdistrikt för att 
följa upp utvecklingen av verksamheten, samt 

att gå ut med ett pressmeddelande om väsentliga förändringar 
avseende styrning och ledning vid Tingsryds Sotningsdistrikt. 

Beslutsexpediering 
Ordförande Åke Carlson 
RäddningschefPer Pettersson 

Utdragsbestyrkande 
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Information om sotningsverksamheten inom Tingsryds kommun 

Enligt 3 kap. 4§, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), är kommunen ansvarig för 
att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker. Inom Tingsryds kommun, 
såväl som Lessebo och Uppvidinge kommuner, är kommunen i detta sammanhang 
detsamma som Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Inom samtliga tre kommuner sköts verksamheten enligt tecknade avtal av privata 
entreprenörer. 

Sedan en längre tid har sotnings- och kontrollverksamheten inom Tingsryds 
Sotningsdistrikt, dvs. inom Tingsryds kommun, inte fungerat på ett tillfredsställande 
sätt. Att så skett är beklagligt och kan leda till att brandskyddet försämras. 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg fick i juni i år i uppdrag 
av Tingsryds kommunstyrelse att ta fram en hållbar och långsiktig lösning för ~n 
fungerande sotningsverksamhet i Tingsryds kommun. 

För det förändringsarbete som krävs har förbundsdirektionen som mål att 
verksamheten ska bedrivas enligt gällande lag och författning, på ett effektivt och 
kundinriktat sätt, under ledning av nuvarande entreprenör. 

Entreprenören redovisade vid möte i september vissa åtgärder och därutöver, av 
förbundsdirektionen anmodats att vidta ytterligare ett antal. 
Bland annat har en intern rutin för avvikelsehantering införts, tillgängligheten via 
telefon förbättrats och kontorsarbetstid för administration och ledning av företaget 
utökats. 

Förbundsdirektionen följer, genom täta uppföljningsmöten med entreprenören, 
pågående förändringsarbete. 

tO 
'i 
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-\/ rj;l Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

(~ 

usterande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

2014-06-26 

Ks § 155 Dnr 2014/312 174 

sotningsverksamheten i Tingsryds kommun 

Med anledning av inkomna synpunkter och anmälningar på 
sotningsverksamheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen ger ett uppdrag till direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg att ta fram en hållbar och långsiktig lösning på 
sotningsverksamheten i Tingsryds kommun. · 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-06-09 med tillhörande bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg att lämna 
förslag till konkreta fltgärder för att få en hållbar och långsiktig lösning för 
sotningsverksamheten i Tingsryds korhmun, samt 

•o 

att direktionen återkommer med en skriftlig handlingsplan senast oktober 
2014. 

Exp: 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Kol111llunchef Laila J eppsson 

l"!tJ l Utdrags15estyrlim10e 
2014-06-27 
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~ l!Jnngsryds 

·J!{• kommun 

Bilaga Ks Au· § 251 

Ks § 155 

zoi4-o6-23J,o!Y l 31~ 
2014-06-26 l . /O-Y 

JO 
~ Kommunledningsa 

förvaltningen 2014-06-09 1 (1) 
Laila Jeppsson 

0477-441 21 
Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

sotningsverksamheten i Tingsryds kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Flera synpunkter och anmälningar på sotningsverksamheten i Tingsryds kommun har 
inkommit. Sådana synpunkter har kommit kommunen till del under flera års tid från 

. . 

olika berörda 

Såvitt vi erfarit så har Räddningstjänsten under en längre period haft kommunikation 
med sotningsdistriktet med anledning av dessa klagomål. Någon varaktig rättelse verkar 
dock inte ha uppnåtts. 

Det är inte tillfredsställande att inget slutgiltigt resultat skett för att få en väl fungerande 
sotningsverksamhet. 

Förslag till beslut 

. Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

att uppdra åt direktionen på Räddningstjänsten Östra Kronoberg att lämna fÖrslag till 
konkreta åtgärder för att få en hållbar och långsiktig lösning på sotningsverksamheten i 

c_ Tingsryds kommun. 

att återkomma med en skriftlig handlingsplan senast oktober 2014 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
Torggatan 12· 0477-441 00 (vx) 
Tingsryd· 

f ax 
0477-313 00 

· e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
wviiw.tingsryd.~e 
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RÄDDNINGST JÄNSTE:;N 
ÖSTRA KRONOBERG 

' Handläggare, telefon 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Beträffande sotning/stopp i röldmnal 

Datum 
2014-05-13 
D nr. 

~~©fPO&- 1(1). 

A-diade: 140.2014.00218 H-diade: 140.2014.00218.8690 A-ID: 2014.00218 H-ID: 8690 

Att: Anna Maria Gillberg 
HlUmamålavägen 2 A, 1 tr 
360 13 Urshult 

Vi har idag tagit emot, vidarebefordrat fi.·ån Tingsryds kommun, två sla:ivelser från Er. Vad vi kan förstå · 
finns någon fom1 av hinder i räldeanalen som leder till driftstörningar. Vi b~klagar situationen och de 
probleni som den fömrsakat Er. 

Jag har kontaktat skorstensfejrumästare ICenneth Durborg per telefon och bett honom att han skulle ringa 
. · Er för Överenskommelse om åtgärd. Om han inte redan gj01t det utgår jag :från att det kommet att ske 

inom kort. 

Kommunalförbundet Räddningsijånsten Östra Kronoberg ansvarar sedan 2003 för 
myndighetsåtgärdexna sotning och brandskyddskontrolL Ordförfill,de i förbundsdirektionen är Åke 
Cru·lson, konununålråd Uppvidinge. De avtal som reglerar ve1icsamheten i samtliga våm tre 
sotningsdistrikt teclmas för kommunens rälming av förbundsdirelctionen. 

Om Ni har något ytterligare att framfö1;a eller undrar över är Ni välkommen ati: kontakta mig .. 

Med vänliga hälsningar 

Q l\~_ 
~ ,.._._ ...... , ... :~::·:· ...... ~~.:: ........ . 

Per Pettersson 
Tel: 0478-443 02 

Kopia fcir kä1medom till: Tings1-yds sotningsdistrikt 
Tingsryds kommun 

Postadress 
Boxl3 
360 50 Lessebo 

Besöksadress 
Storgatan 4 5 Lessebo 

Telefon 
0478·443 00 

Fax 
0478wl22 70 

Hemsida: www.osh·akronoberg.se 

f O 
~ 

l 
i· 
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t i 11 :!Csmmt!tnl ed.nings:förval tningeR, !ingsr-yds kommw.:li 

Xomm"RnalrM .. · Arl!® Ea.rl.s-s~:rn r~OS KOMMUN l 
. 2014- .. 05~: o 9 t:!t~ 

T'{!)r g g .at a11 l. 2, B ex 88 

362 2.2 lfings_!Yi 

~rsk~lt 9·5 Z®14 

l ~ .z.tJ'iv/·,~·~;;,;~1 IJrw~ 

Jag vän.der mig nu som en sist <';t "ff!J.:tväg til.l~r av del!!:. ~ledJ.rll'il.g. sem. 
".beskrivs i bilag1:t. .. Jo:rev t:lll :K.-ve:rket . .,.E:rU ... B.ädd:ning.st.jän::;d;eu ös·tra 
:Krm9.eberg· är rek~menderat s<Ot:ni:m.gsin·tervall ·i deras . o;mråde ( d..e:a 
här ·l;.ra.kten.) fyra år ,vilket lt"E!!. har· förlt-utit s-edan den ~e:m:a.ste :set~. 
ningeR gjeraes~ 

k ·~. . 
Rekutveelin.ge:w.' :in(JlmlJJ.u;s är mytt'ket kra-ftig vilket jag :flera gåsger sag'G 
till se·baren. (K .... :D.) sem l~var· att å:terk-emma-.:Enl. kvim:Uiga se;taJ:>eE. 
•~.tenan vilke~,.:f.~rutem Ea:D ... är den. ·enda .jag :får k0ntakt meai fi:.n.Bs t11å 
setare till. .. ::älist.~)J:da.: i· .distrjJ.e·l;e-t men dessa båda ·kal!l. :i.1a:te jag f'å k@:n
·tald med. Jä:g k'"ållll1er :ro:ig myokei;··b..-jälpl.ös,,jag kan eller 'Vågar ej· sjä1v 
kJ.ä'ttra. 1f!l.PP · ]lå ·ta-lte·~ ,~ch .1'2,19f/J1laS att Ti..ngsryds _kemml'tnledniE:g kan. gera 

· · någ,®t i1lir· att·'16sa .denna situati®n . · · . 

~~(~lo A:rsna M a:r.:~..e, ~J/j/er g V'-"") 
Bredal -an.~ 1 
36®1 13 Urshult · · 

c--'a 
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till ~omsnmentverket 

:Box 48 

KONSUMENTVERKET 
KON~UMENTOMBUDSMAtJNeN 

INK. 2014 =04= 2 2 

651 02 :Karlstad Ordn.nr ..... 
f.U.H.fc.e....,.~tft-lflj.f•Hit•~N~IU4Ju~ 

Via kontakt med sotaren i distriktet samt ~olis ook kommunens konsume~~
onlbudsma~ blev jag ·till sist hä:nvisad till ]Ionsnmentverket., 

En .rökgång i· ett vinterbonat lms som har :fungerat bra sedan 1950-talet. 
har proppats till av någonting med rölcutveckling ·ooh brandrisk som ~öljd~ 
Detta bände :för 4=5 år sedan., Sommaren innan s0tad.es rökkanalerna och' 
befanns vara :felfria. 

En ny gotare~·K:dster hrberg,ti.ll trädde ungefär .samtidigt ·1:wm å.et~a· upp= 
täckte~ ( 1) ooh eftersom huset ej l):ru.t vär·mas på det sätt som det är 
byggt :f(h:, skmlle han k0mma ut och e.vlägsn8, hil'ldret u.:r skorsteJien.l!föjlig
heten att "cända brasor behövs t ... $x~ )5~er påsk eoh andra helger Viår,.vinter 
och höst samt även .r~gniga e ch kaila semr.?<>.J.' .. 

:Krister Durborg med medhjälpare försökte aldrig avlägs:11a vad det nu ke.n 
vara trots att det tydligen syntes ~nå,got :från hu::m;a..'ket., He.n verkar e villig 
att gö.ra sin insats :för att inte säga :plikt. 

1C.,:m<~ är ansvarig skorstensfejare på o::r-ten,Tingsryds sot!;l.ingsdist:rikt, 
sed·an vår förre setare,Fröberg i Urshu.J.t,gått i pension .. 

Jag vill anmäla Tingsryds setningsclistrikt oeh JKrister Dur-berg för att 
medvetert vilja öka ri.sken :för bränder !ileh skador på,.liv (l)Ch egendem i 
Tingsryd. ·V ''· ., 

Om det b~h,O.vs skall. jag gärna ytte:higare .. :förtydliga mig ech. besvara ev. 
:fråge:r angåenCI .. e deiita .. 

. .i 
~.l 

'· 

~A~~sn;ngar 
Anna Maria Gil~~~~~ 
Hunnamålqväg~n 2A,1 tr 
360 13 Urshlt1~J. . . 

(tel., @73 805 42 53} 

JO 
~ 
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•J-oh_a8n.s.s8on._M.a~rq~o-n.a._ _________________________________________________ ~ 
Från: 
Skickat: 

Karlsson Arne 
den 25 april 2013 14:07 
Johansson Margona Till; 

Ämne: VB: Meddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär, ID: 4981) 

Hej! 
Vill Du diarieföra detta. 
Hälsningar 
Arne 

Från: Karlsson Arne 
Skickat: den 25 april 2013 14:05 
Till: 'Coswortherik@hotmail.com' 

,· - Kopia: Per Pettersson (Per.Pettersson@rok.lessebo.se) 
Ämne: VB: Meddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär1 ID: 4981) 

Hej! 
Tack för mailet. 
Jag har skickat över ditt väl befogade klagomål till Per Pettersson som är räddningschef i Räddningstjänsten östra 
Kronoberg. 
Han kommer att kontakta dig. 

Med Vänlig H ä Isning 
Arne Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
0477-~4111, 070-5360337 

från: TK mail Kommun 
Skickat:··den 23 april2013 11:25 
Till: Karlsson Arne , 
Ämne: VB: ~eddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär1 ID: 4981) 

Från: do-not-reply@tingsryd.se [maHto:do-not-reply@tingsryd.se] 
Skickat: den 22 aprii2D13 22:34 
Till: TK mall Kommun 
Ämne: Meddelande från hemsidans kontaktformulär (Kontaktformulär, ID: 4981) 

Meddelande från hemsidans kontaktformulär 

Från (förnamn och efternamn) Erikjohansson 

· ·E-postadress 

· · · ··Meddelande Hej · 

···----· 

Jag har faktiskt en klagomål jag vill framföra som jag tycker ni ska ta tag 
i! 
Tingsryds sotningskår som sotar hemma hos oss i väckelsäng är 
fruktansvärt dålig service och inte eit skit tillmötesgående, dom är svåra 
att få tag i och dom skickar räkningar på saker dom inte har utfört! 

Jag bor på örnvägen 4 i väckelsäng men jag äger även ett hus på 
Värendsgatan 13 l väckelsång .. Mina hyresgäster på sistnämnda fick 
aldrig nån lapp att dom vii! e sota där men rätt som det var var dom och 
knackade på dörren och trotts att dom framförde att inget med kommit 

(JS> ~ 10
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skickar dom en faktura på 113kr eller vad det var .. Dom har inget nytt 
datum för sotning heller trotts att jag har pettetspanna i huset... Vad 
händer om huset får soteld l rören pga utebliven sotning:;:: ingen 
ersättning vid brand! 

Dessutom tar dom betalt för softsugning utan att göra det, fläckar ner 
Innetak trotts öppen lucka dvs får måla om hela taket Inne, stenar mm 
nertryckt i trappan efter deras jävla vagn hon drog in .. Detta var förra 
gången dom sotade ... 

Och jag blir så förbannad när man ringer och en telefonsvarare säger 7~8 
mån- !ors å vi gör endast 2 ringförsök precis som om det vore mig det är 
svårt å få tag i? 

Om n l vill prata med mig går det bra å ringa mig0708777860 

Jag vill framföra detta som en anmälan till er! Vet många som har samma 
problem med dom! 

'· 

11



l~ /0 
_Jo_h_a_n_s_so_n __ M.a~~~o_n_a ________________________________________________ ~ 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Karlsson Arne . 
den 25 april2013 14:26 
Johansson Margona 
VB: Ang. sotning 

Främ Per Pettersson [mallto:Per.Pettersson@rok.lessebo.se] 
Skickat: den 25 april2013 14:22 
Till: Coswortheril<@hotmail.com 
Kopia: Karlsson Arne 
Ämne~ Ang. sotning 

När jag läser tycker jag mig känna igen händelseförlopp beskrivet per telefon tidigare idag . 
. Som jag sa då så kommer jag att delge vår direktlon framförda synpunkter, och, 

Informerar Dig om att sotningsverksamheten i Tingsryd är en verksamhet som följs noga. 

Hälsningar 

Per Pettersson 
Räddningschef 

Räddningsijänsten östra Kronoberg 
Box 13 
360 50 LESSEBO 
Tel: 0478-443 02 

, .. 
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Ärende nr 11 

Avgiftsförändringar 2015 
inom socialförvaltningens område 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1:;;1 Tingsryds 
\l. ~kommun :j/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 432 Dm 2014/537 706 

Avgiftsförändringar 2015 inom socialförvaltningens område 

Socialnämnden föreslår förändrade avgifter inom socialförvaltningens 
område. Eftersom förändringarna överstiger konsumentprisindex behöver de 
godkännas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2014-10-21 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa socialnämndens avgifter att gälla fr.o.m. 2015-01-0 l: 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag/lunch/matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 
Timpris samt följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm/telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enligt SoL t.ex. ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

3 120 kr 
50 kr 
22kr 
22 kr 
10 kr 

325 kr 

33 

t( 
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Bilaga Ks Au § 432 2014-11-24 

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-10-21 

SN § 262 2014/333 SN 706 

Avgiftsförändringar 2015 

En intem matprishöjning med 2,43 % samt lönekostnadsökning med 
cirka 2, 77 % gör att matavgiftema och timpris föreslås bli höj da 2015. 
Eftersom den föreslagna ökningen överstiger KPI krävs det särskilt 
beslut av kommunfullmäktige(§ 192/2013). · 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter fr.o.m. 
2015-01-01: 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag/ltmch/matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 
Timpris samt följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslann/telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enligt SoL t. ex. ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Exp: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Ekonom 
Ekonomiavdelning 

Utdragsbestyrkande 

l ') ":/ ....... 
t1 -!0 - 2 l f C:... / 

3 120 kr 
50 la' 
22la' 
22kr 
lO la' 

325 kr 

9 
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~Tingsryds 
~komm n 

Socialförvaltningen 

A vgn:lftsföränndbni.I!llgar 2015 
Bakgrund 

2014-10-07 

Socialnämnden 

En intern matprishöjning med 2,43 %samt lönkostnadsökning med i ge
nomsnitt 2, 77 % gör att matavgifterna och tiropriset föreslås bli höj da 2015. 
Eftersom den föreslagna ölmingen överstiger KPI hävs det särskilt beslut 
av kommunfullmäktige(§ 192/2013). 

För att sätta in avgifterna i sitt sammanhang följer här en kmi genomgång av 
hur avgiften för vård och omsorg berälmas. 

För var och en som får insatser inom äldre- och funktionshinderomsor
gen enligt SoL och HSL görs en avgiftsberäkning enligt följande: 

Pension+ ev. inkomst av tjänst eller näringsverksamhet 
(makars inkomster slås alltid ihop och delas på två) 

+Kapitalinkomst (endast avkastning och inte fönnögenhet) 

- Skatt (inld. kyrkoavgift) 

+ Bostadstillägg (BTP) max. 4990 h/månad (från Pensionsmyndigheten) 

- Faktisk boendekostnad (hyra) } 
· · Förbehållsbelopp 

Minimibelopp (schablon+individuell del t ex mat) 

Avgiftsutrymme 2014 (maxavgift för vård/omsorg är 1776 h/mån eller 
318 h/tim) 

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att 
behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för vård och omsorg. För
behållsbeloppet består av ett schabloniserat minimibelopp (livsmedel, klä" 
der m.m.) samt den enskildes faktiska boendekostnad. Kommunen ska 
under vissa förutsättningar individuellt höja eller sänka minimibeloppet. 
Den vanligaste orsaken till höjning av minimibeloppet är när vårdtagaren 
köper biståndsbeviljad fårdiglagad mat av kommunen. Orsaken är att det i 
matpriset finns lönekostnader som inte ingår i minimibeloppet. 

Tingsryds kommun Besöksadress 
Box99 Dackegatan 12 

Telefon 
0477-44300 vx 

Telefax Banl,gil·o 
0477-19402 982-4251 

1(3) 

Postgiro 
107020-0 

[{ 
-:::; 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Maxavgiften för vård, omsorg enligt SoL och HSL anges som andel av 
prisbasbeloppet (en tolftedel av 0,48 x pris basbeloppet), vilket är 1776 kro
nor/månad under 2014. Beroende på vad den ensldlde har för ekonomiska 
förutsättningar ( avgiftsutrymme) kan omvårdnadsavgiften (hemtj änstavgif
ten) bli någonstans mellan O och 1776 kr/månad. 

Exempel på månadsavgift i särskilt boende (avser 2014): 
Pension l 0000 
Kapitalinkomst + 200 
Skatt -2100 
Bostadstillägg (BTP) +2000 
Disponibel inkomst =10 100 
Boendekostnad -4000 
Minimibelopp -5012 
Individuellt tillägg -590 
Avgiftsutrymme =498 

Avgift för omvårdnad 498 
Avgift för mat 3060 
Hyra 4000 
Faktura 7558-. 

Nuläge 
För närvarande gäller följande matavgifter: 
Matabom1emang per månad (alla måltider) 
Middag/lunch/matdistribution 

3060 kr 
50 h 
21h 
21 kr 
lO h 

Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Maiabonnemanget (som även inlduderar mellanmål) föreslås bli höjt 
med 60 kr till 3 1.20 kr/månad. Matavgifterna ligger ungefår på samma 
nivå som i grannkommunerna. Här nedan följer några exempel på vad maten 
kostar där. Uppgifterna avser 2014. 

Växjö 
Alvesta 
Uppvidinge 

Matabonnemang 
3 521 kr 
3 000 kr 
3 565 kr 

Matdistribution 
55 kr 
51+ l O kr för transport 
58,50+7 kr för emballage 

Socialnämnden beslutade i förslag till budget 2015 att inte ta ut någon avgift 
förtransport av fårdiglagad mat (matdistribution). I övrigt föreslogs inga 
avgiftsförändringar, utöver att den interna matprishöjningen inte ingår i 
budgetramen. Med hänsyn till kommunens självkostnad förslås avgiften på 
middag/lunch/matdistribution bli oförändrad. 

2(3) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Socialförvaltningen 

För närvarande gäller ett timpris på 318 kr. Med hänsyn tilllönekostnads
ökningar förslås en höjning av timpriset till 325 kr (kommunens självkost
nad). Följande avgifter följer timpriset enligt kornmunfullmäktiges beslut 
§78/2004: 

l. Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
2. Trygghetslarm 
3. Tillfålliga insatser enligt SoL t.ex. ledsagning 
4. B ostadsanpassningsintyg 

Här nedan följ er några exempel på timpriser och hemsjukvårdsavgifter från 
andra näraliggande kommuner. Även här avser uppgifterna 2014. 

Timtaxa Hemsjukvård 
Växjö 
Alvesta 
Uppvidinge 

330 kr 330 kr/månad 
417 kr l 00 la/besök 
275 kr 150 kr/besök, max 300 kr månad 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att fastställa följ ande avgifter fr.o.m. 2015-01-0 l: 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag/lunch/matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 
T im pris samt följ ande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm/telefonlmntalct 
Tillfålliga insatser enligt SoL t. ex. ledsagning 
B ostadsanpassningsintyg 

Kurt Nilsson 
ekonom 

3120 kr 
50 kr 
22kr 
22ln· 
10 In· 

325kr 

3(3) 
f( 
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Ärende nr 12 

Avtal om fortsättning 
gällande Framtid Kronoberg 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 416 Dnr 2014/243 106 

Avtal om fortsättning gällande Framtid Kronoberg 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att underteckna samarbetsavtal för 
Framtid Kronoberg gällande verksamhetsåren 2015-2017. 

Kommunstyrelsen beslutade om en finansiering av verksamheten för 2015 
2014-06-16, § 142, med 439 193 kr. Finansiering av verksamheten år 2016 
och 2017 kommer att regleras genom tilläggsavtal som ska upp for beslut 
senast den 31 mars 2015 och den 31 mars 2016. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 296, 2014-10-21 
Tjänsteskrivelse IFO-chef Ragnhild Olsson, 2014-11-03 
Samverkansavtal Framtid Kronoberg, utkast, version 2, 2014-10-20 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att notera att medel finns avsatta för det fortsatta projektet under 2015 

att uppdra åt IFO-chefRagnhild Olsson att för kommunstyrelsen i februari 
månad 2015 redovisa projektets resultat för kommunstyrelsen som då kan ta 
ställning till om projektet kan arbetas in i ramarna för budget 2016. 

17 
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Bilaga Ks Au § 416 2014-11-24 

jO b 

Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild .olsson@lingsryd.se 

1 (2) 

Till Socialnämnden, 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse med förs lag till samverkansavtal för Framtid Kronoberg 
för verksamhetsåren 2015 ~2017 

Bakgrund 
Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012-2014, finansierat av 
ESF(europeiska socialfonden). Projektet syftar till att minska ungdomsarbetslösheten 
och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna 16-29 år. Projektet drivs i samverkan 
mellan länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Regionförbundet Södra Småland. 
Projekttiden går ut 2014-12-31 , då upphör finansieringen från ESF. 
Under våren 2014 arbetades det fram ett förslag om permanentande av verksamheten. 
Fem kommuner i länet, Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö beslutade att 
gå in med ekonomiska åtagande for att fo1isätta verksamheten. Förutom nämnda kom
muner fmisätter också Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
som samverkansparter. 
För att reglera villkor, innehåll, mål och syfte, finansiering m fl frågor foreligger förslag 
till Samverkansavtal för verksamhetsåren 2015 -2017. Se bilaga l. 

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

Organisation 
Framtid Kronoberg styrs av en styrgrupp som består av 8 ledamötm·(5 kommuner+ 
AF,FK. o Region). styrgruppen har 8 ordinarie ledamöter och 8 personliga ersättare. 
Undertedmad har under större delen av projekttiden varit Tingsryds ledamot i styrgrup
pen, personlig ersättare ska utses. 

Nuläge för Tingsryd 
Under projekttiden hade Tingsryd ett stort antal deltagare i bö1jan, övervägande andelen 
kom ifrån Arbetsförmedlingen men också via handläggare på ek bistånd. Under 2014 
har det varit trögare med att få med ungdomar. Efter sommaren har en lokal samver
kansgrupp för Framtid Kronoberg bildats med kontaktpersoner från AF, Ifo/ek bistånd, 
Vägvalet samt Wasaskolan. Gruppen intensifierar nu arbetet med att plocka ut, motivera 
och ibland rent praktiskt följa med ungdomar till Framtid Kronoberg. 

postadress 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon 
S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

fax 
0477194 02 

e-postlhemsida 
socialtjansten@tings1yd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

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

Förslag till beslut: 

Socialnämnden godkänner forslag till avtal. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
att underteckna samverkansavtal för Framtid Kronoberg gällande verksamhetsåren 2015 
-2017. Finansiering av verksamheten 2015 är beslutad i Ks 2014-06-16 och till en 
kostnad av 439 193 kr. Finansiering av verksamheten år 2016 och 2017 kommer att 
regleras genom tilläggsavtal beslutade senast31mars 2015 och31mars 2016. 
Föreslås vidare att Ifo-chefRagnhild Olsson utses som ordinarie ledamot i styrgruppen 
och förvaltningen ges i uppdrag att utse en personlig ersättare. 

Tingsryd 141103 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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SAMVERKANSAVTAL Utkast, version 2:2014.10.20 

Parter 

Växjö , 
kommun 

Europas grönasit stad 

Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Växjö 

kommun, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, fortsättningsvis 

parterna, har träffat ett samverkansavtal vars villkor framgår nedan. 

Definitioner 
Med verksamhetsår avses i detta avtal perioderna 

o den l januari- 31 december 2015 

e den l januari - 31 december 2016 

o den l januari- 31 december 2017 

Uppdrag och mål 

§l 
Parterna är ense om att efter utgången av elen 31 december 2014 fmtsätta att bedriva den verk

samhet som utfölis inom ramen för ESF-projektet Framtid Kronoberg. 

§2 
Parterna är ense om att Framtid Kronoberg ska verka för att uppnå nedan redovisade mål. 

o Unga utanför arbetsmarknaden: Framtid Kronoberg ska bidra till att minska 

arbetslösheten i K.ronobergs län bland unga i åldern mellan 16 och 29 år. 

o Samverlmn m~llan myndigheter: Genom Framtid Kronoberg ska förutsättningar 

skapas för en bättre samverkan mellan kommuner och myndigheter i Kronobergs län 

till nytta för arbetssökande ungdomar. 

l!l Samverkan med näringslivet: I Framtid Kronoberg ska en aktiv dialog föras med 

arbetsgivare i Kronobergs län för en bättre matchning och ett ökat socialt ansvars

tagande hos företagen. 

Målgrupp och verksamhet 

§ 3.1 
Parterna är ense om att Framtid Kronoberg ska inrikta sin verksamhet mot målgruppen unga 

arbetssökande i åldern 16- 29 år som uppfyller en eller flera av följande indikatorer: långtids-

l 
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Växjö W 
kommilll 

Europm grön~slt siad 

arbetslös, kmi utbildningsbakgrund, utomeuropeisk bakgrund, långtidssjukskriven, funk

tionsnedsättning. 

3.2 
För elen i§ 3.1 angivna målgruppen ska inom ramen för Framtid Kronoberg anordnas 

individuell coachning, arbetsträning, praktik, gruppverksamhet, utbildning, matchning och 

andra sådana likmiade åtgärder. 

§ 3.3 
Inom ramen för Framtid Kronoberg ska parterna utveckla samverkansformerna mellan de 

statliga och kommunala myndigheterna. Detta sker genom fo1isatt arbete i redan inrättade 

lokala samverkansgrupper och elen inom projektet upprättade idegruppen samt olika typer av 

utbildningar och informationsinsatser som riktas mot olika offentliga och privata aktörer. 

Pmiema ska också inom ramen för Framtid Kronoberg arbeta med att utveckla metoclema för 

att minska arbetslösheten för den i § 3 .l ovan angivna målgruppen. 

§3.4 
Inom Framtid Kronoberg ska pmierna även arbeta med att vidareutveckla en strategi, vars 

syfte är att unelerlätta att elen i § 3 .l ovan angivna målgruppen får anställningar eller 

praktikplatser i näringslivet. 

Organisation 

§4 
Pmierna är ense om att inrätta en styrgrupp samt ett verksamhetskansli. Verksamhetskansliet 

är beläget i Växjö kommun. 

styrgruppen 

§ 5.1 
styrgruppen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och åtta personliga ersättare för dessa leda

möter. I händelse av en ordinarie ledamots utevaro tjänstgör hans eller hennes personliga 

ersättare. 

§ 5.2 
Detta avtals pmier har rätt att i styrgruppen tillsätta en ordinarie ledamot och personlig 

ersättare för denne. 

§ 5.3 
Orclfcirancleskapet i styrgruppen ska innehas av elen ledamot som utses av Växjö kommun. 

2 
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Växjö W 
kommun 

Europi1S grollork riad 

Posten vice ordförande ska innehas av en ledamot från någon av de medverkande 
kommunerna. Vice ordforande utses av styrgruppen. 

§ 5.4 
Parterna är ense om att till styrgruppen ska även knytas en eller flera personer som har an
knytning till näringslivet. Denna person ska dock inte ha någon rösträtt i styrgruppen, utan 

vara adjungerad ledamot. 

§ 5.5 
styrgruppen ska fastställa budget för verksamheten, samt besluta om inriktning och utform

ning av verksamheten i form av verksamhetsplan, senast den 15 november. Förändringar och 

tillägg i förhållande till den enligt§§ 3.1-3.4 ovan beskrivna verksamheten beslutas av 

styrgruppen. 

§ 5.6 
Partema är ense om att styrgruppens samtliga beslut ska fattas i full enighet. Detta innebär att 

om någon av de ordinarie ledamöterna motsätter sig ett visst beslut, är styrgruppen förhindrad 

att fatta ett sådant beslut. 

§ 5.7 
Om inte samtliga ordinarie ledamöter eller ersättare för eventuellt frånvarande ordinarie 

ledamot är närvarande, är styrgruppen ej behörig att fatta beslut. 

Verl{samhetskansli 

§ 6.1 
Parterna är ense om att för utförande av verksamheten inom Framtid Kronoberg ska det finnas 

ett verksamhetskansli. Parterna är ense om att detta verksamhetskansli ska ha en bemanning 

och utformning i övrigt som motsvarar projektorganisationen/kansliet som funnits under den 

period då Framtid Kronoberg genomförts som ett ESF-projekt. 

§ 6.2 
Verksamhetskansliet ansvarar för det praktiska genomförandet av den i§§ 3.2-3.4 ovan 

angivna verksamheten. 

§ 6.3 
Parterna är ense om att det i verksamhetskansliet ska finnas en samordnare som har en arbets

ledande funktion och som har ett ansvar för att verksamhetskansliet utför verksamheten i 

enlighet med styrgruppens beslut och anvisningar. 

3 
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Växjö W 
kommun 

Euroj'<IS grönast< stad 

Samordnaren ska även ha ett ansvar för att kontinuerligt återrapportera till styrgruppen hur 

verksamheten utvecklar sig, samt även ha ett ansvar för att ta fram beslutsunderlag för 

styrgruppen. 

§6.4 
Parterna är ense om att de personer som ingår i verksamhetskansliet ska vara anställda av 

Växjö kommun och att kansliet ska vara lokaliserat tilllokaler i Växjö kommun som till

handahålles av Växjö kommun. 

Kostnader verksamhetår 2015 

§ 7.1 
Parterna är ense om att kostnaderna för Framtid Kronoberg för verksamhetsår 2015 ska får

delas dem emellan på sätt som framgår nedan. 

Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun 

§ 7.2 

803 220 kronor 

323 328 kronor 

439 193 kronor 

376 482 kronor 

3 678 497 kronor 

Alvesta kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun och Uppvidinge kommun ska till 

Väx j ö kommun inbetala de i § 7 .l överenskomna beloppen. Om kommunerna är eller blir 

skattskyleliga för moms för sitt deltagande i Framtid Kronoberg ska kommunerna utöver de 

enligt§ 7.1 överenskomna beloppen även erlägga moms med vmje tid gällande skattesats. 

§ 7.3 
De enligt§ 7.1 överenskomna beloppen ska av respektive kommun inbetalas med en fjärdedel 

elen 31 december 2014, den 31mars 2015 , den 30 juni 2015, och den 30 september 2015. 

§7.4 
Växjö kommun ska svara för sin del av finansieringen av Framtid Kronoberg genom att i 
budget för verksamhetsår 2015 anvisa medel till täckande av kostnaderna för genomförandet 

av Framtid Kronobergs verksamhet. 

Kostnader verksamhetsåren 2016 och 2017 

§ 8.1 
Beträffande verksamhetsåren 2016 och 2017 har parterna, med undantag för vad som överens

kommits nedan enligt§ 8.7, inte bestämt eller gjort några åtaganden angående hur mycket 
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Växjö W 
kommun 

Europas grönast• stad 

medel som ska avsättas för genomförandet av Framtid Kronobergs verksamhet. Patterna har 

heller inte bestämt eller gj01t några åtaganden beträffande hur ansvaret för finansieringen för 

nu angivna verksamhetsår ska fördelas mellan pmterna. Patterna är dock ense om den i § 8.2 

nedan angivna inriktningen beträffande verksamhetsåren 2016 och 2017. 

§ 8.2 
Parterna är ense om att respektive kommun ska ha som imiktning att bidra till finansieringen 

av Framtid Kronobergs verksamhet med motsvarande belopp som respektive kommun åtagit 

sig att finansiera för verksamhetsår 2015 enligt § 7 .l ovan. Parterna är vidare ense om att de 

enligt§ 7.1 ovan överenskomna beloppen ska kunna rälmas upp med eventuellt tillkommande 

kostnader för pris- och löneökningar. 

§ 8.3 
Utifrån den enligt § 8.2 överenskomna inriktningen ska parterna förhandla om hur Framtid 

Kronobergs verksamhet ska finansieras uneler åren 2016 och 2017. Parterna är vidare ense om 

att genom tilläggsöverenskommelser till detta samverkansavtal reglera hur Framtid Krono

bergs verksamhet ska finansieras uneler verksamhetsåren 2016 och 2017. 

§8.4 
Parterna är ense om att förhandlingama beträffande i § 8.3 angivna tilläggsöverenskommelser 

ska fåras på ett sådant sätt att senast den 31 mars 2015 ska patterna vara ense om finansiering

en av 2016 verksamhetsårs verksamhet. Motsvarande tidpunkt ska vara den 31 mars 2016 när 

det gäller fårhandlingarna avseende finansieringen av 2017 verksamhetsårs verksamhet. 

§ 8.5 
Parterna är ense om att Framtid Kronobergs verksamhet ska upphöra, utan föregående upp

sägning, för den händelse enighet inte uppnåtts mellan patterna senast den 31 mars 2015 be

träffande finansiering och fördelning av kostnader för verksamhetsår 2016. Motsvarande ska 

gälla för elen händelse enighet inte uppnåtts mellan parterna senast 31 mars 2016 beträffande 

finansiering och fördelning av kostnader för verksamhetsår 2017. 

§ 8.6 
Framtid Kronobergs verksamhet avvecklas uneler en period av nio månader rälmat från den 31 

mars 2015 om enighet inte uppnåtts beträffande kostnader och dess finansering av dessa för 

verksamhetsår 2016. Avvecklingsperioden ska rälmas från elen31mars 2016 om enighet inte 

uppnåtts beträffande kostnader och dess finansiering för verksamhetsår 2017. Pmterna är ense 

om att ansvaret för Framtid Kronobergs kostnader under avvecklingsperioden ska regleras på 

sätt som stadgas enligt§§ 8.7- 8.8 nedan. 

s 
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Växjö W 
kommun 

Europas gråuns t< stad 

§ 8.7 
De kommuner som unde1iecknat detta samverkansavtal förbinder sig att bekosta löner, skatt

er, lagstadgade avgifter, lokalhyror samt alla övriga kostnader hänförliga till genomförandet 

av Framtid Kronobergs verksamhet under den nio månader långa avvecklingsperioden. Nu 

angivna kostnader ska fördelas mellan kommunerna på sätt som stadgas enligt § 8.8 nedan. 

Samtliga undertecknande kommuner är införstådda att detta åtagande är bindande för dem 

oavsett 

§ 8.8 
I§ 8.7 angivna kostnader ska fördelas proportionellt mellan kommunerna utifrån hur stor 

andel av kostnaderna som respektive kommun finansierat enligt§ 7.1 ovan. 

Platser och personer verksamhetsår 2015 

§ 9.1 
Den enligt § 7 .l ovan överenskomna kostnadsfördelningen för verksamhetsår 2015 bygger på 

nedan redovisad förutsättningar 

e Alvesta kommun ges möjlighet att under verksamhetsår 2015 använda sig av 15 

helårsplatser i verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

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

helårsplatser i verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

o Tingsryd s kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av åtta helårsplatser i 

verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

o Uppvidinge kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av sju helårsplatser i 
verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

o Växjö kommun ges möjlighet att under 2015 använda sig av 69 helårsplatser i 

verksamhet anordnad av Framtid Kronoberg. 

Parterna är införstådda med att inom ramen för vmje enskild aktivitet som genomförs av 

Framtid Kronoberg kan fördelningen av platser mellan kommunerna variera. Den ovan 

redovisade fördelningen av platser mellan kommunerna utgör ett genomsnitt för samtliga 

aktiviteter som genomförs under verksamhetsår 20 15. 
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§ 9.2 

Växjö W 
kommun 

Europas grönast< stad 

För att tillse att samtliga kommuner ges tillgång till verksamhet i den omfattning som anges 

enligt§ 9.1 ovan ska samordnaren i verksamhetskansliet kontinuerligt följa upp ochgentemot 

styrgruppen och kommunerna redovisa i vilken omfattning som personer från de olika kom

munerna deltar i Framtid Kronobergs verksamhet. Samordnaren ska utifrån denna uppföljning 

också föra en dialog med kommunerna om i vilken omfattning som den använder sig av 

Framtid Kronobergs verksamhet. 

§ 9.3 
De medverkande kommunerna i Framtid Kronoberg är införstådda med att de har ett ansvar 

för att tillse att det sker ett jämnt inflöde av personer från respektive kommun till Framtid 

Kronobergs verksamhet. 

Platser och personer verksamhetsår 2016 och 2017 

§ 10.1 
För verksamhetsåren 2016 och 2017 har parterna inte bestämt hur antalet platser i Framtid 

K.ronoberg ska fördelas mellan kommunerna. Partema är ense om att genom tilläggsöverens

kommelser till detta samverkansavtal bestämma hur nu omnämnda fördelning ska utformas 

under verksamhetsåren 2016 och 2017. Dessa tilläggsöverenskommelser ska träffas i samband 

med pmierna överenskommer om budget- och kostnadsfördelning för verksamhetsåren 2016 

och 2017. 

Uppföljning 

§ 11.1 
Parterna är ense om att verksamhetskansliet på olika sätt, ska följa upp och utvärdera elen 

verksamhet som utförs inom ramen för Framtid Kronoberg. Verksamhetskansliet ska bland 

annat ta fram nedan redovisade uppföljningar. 

0 Månadsvis ska statistik för respektive kommun tas fram, beträffande fördelningen 

mellan män och kvinnor, andel personer som övergått till arbete eller reguljära studier, 

andel personer som påbötjat kompletterade studier på gymnasienivå. 

o Samverkan med näringslivet ska följas genom olika typer av enkäter. 

s K vartalsvisa deltagarenieäter ska tas fram. 

7 

29



Växjö W 
kommun 

Europas grönast' st<1d 

Avtalstid 

§ 12.1 
Detta samverkansavtal är giltigt från och med den l januari 2015 till och med den 31 decem

ber 2017 med möjlighet till uppsägning vid två tillfållen under pågående avtalsperiod på sätt 

som framgår av § 12.2 nedan. 

§ 12.2 
Part har möjlighet att antingen den31mars 2015 eller den31mars 2016 med iakttagande av 

en uppsägningstid om nio månader säga upp detta avtal. Patierna är dock införstådda med att 

avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning för den händelse Framtid Kronobergs 

verksamhet ska upphöra på grund av vad som överenskommits enligt§ 8.5 ovan. 

§ 12.3 
Part som vill säga upp avtalet med stöd av § 12.2 ska göra detta skriftligen i en skrivelse som 

översänds till samtliga övriga parter. 

Utkast, version 2, 2014.10.20: 
Jenny Ronnebring 
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TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnänmden 2014-10-21 

SN § 296 Dnr 2014/142 SN 701 

Förslag till samverkansavtal för Framtid Kronoberg för 
verksamhetsåren 2015 - 2017 

Framtid Kron o berg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012 -
2014, finansierat av ESF (europeiska socialfonden). Projektet syftar 
till att minska ungdomsarbetslösheten och utanförskap bland 
ungdomar och unga vuxna 16-29 år. Projektet drivs i samverkan 
mellan länets alla kommuner, Arbetsfö1medlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget och Regionförbundet Södra Småland. 

Projekttiden går ut 2014-12-31, då upphör finansieringen från ESF. 
Under våren2014 arbetades det frmn ett förslag om permanentande av 
verksamheten. Fem kommuner i länet, Alvesta, Lessebo, Tings1yd, 
Uppvidinge och Växjö beslutade att gå in med ekonomiska åtagande 
för att fmtsätta verksamheten. Förutom nämnda kommuner fmtsätter 
också Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
som samverkspmtner. 

För att reglera villkor, innehåll, mål och syfte, fmansieringen m fl 
frågor föreligger S amvedmnsavtal för verksamhetsåren 2015 - 2017. 

Under behandling av ärendet yrkar Anna Johansson (C) att 
socialnä11111den ska få en årligen återkmmnande redovisning i febmari. 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna avtalet 

att föreslå Ko1111nunstyrelsen att underteckna samverkansavtal för 
Framtid Kronoberg gällande verksamhetsåren 2015-2017. 
Finansieringen av verksamheten2015 är beslutad i Kommunstyrelsen 
2014-06-16 och till en kostnad av 439 193 kr. Finansieringen av 
verksamheten år 2016 och 2017 kommer att regleras genom 
tilläggsavtal beslutade senast 31 mars 2015 och 31mars 2016 

att Socialnämnden få en årligen återkommande redovisning i februari. 

l 
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TINGSRYDS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-21 

SN § 296 fOliS. 

att IFO chefRagnhild Olsson utses som ordinarie ledamot i 
styrgruppen samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att utse en personlig ersättare. 

Exp: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
IFO chef 

l Utdrog>"" \y<Omdo 
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Ärende nr 13 

Yttrande över nytt område 
för Lokalt Ledd Utveckling (LLU) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 423 Dnr 2014/199 910 

Yttrande över nytt område för Lokalt Ledd Utveckling (LLU) 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson redovisar det yttrande för Lokalt 
Ledd Utveckling som föreslås bli kommunstyrelsens förslag till svar på den 
remiss som sänts ut i det föreslagna programområdet för Leader Blekinge och 
Leader Småland Sydost. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över förslag till nytt område för Lokalt Ledd Utveckling inklusive 
bilaga 

Vid sammanträdet föreslår arbetsutskottet att namnet på det nya 
programområdet i rangordning ska vara: 

l. Sydost 

2. Sydöstra Småland och Blekinge 

3. Småland i Sydost och Blekinge 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrande inklusive uttalande om namnförslag, samt 

att översända detta förslag till det föreslagna programområdets arbetsgrupp. 

Exp: 
Leader Blekinge och Leader Småland Sydost 
Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson 
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Bilaga Ks Au § 423 2014-11-24 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

2014-11-21 

Till KSAU 

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

Diarienr: 

Sammanfattning 

1(1) 

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

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

Förslag till namn på det nya området? 

För att kunna besvara den första frågeställningen har vi noggrant gått igenom avsnittet 
som behandlar vision, huvudmål, delmål, åtgärder och indikatorer. Vi har dels kommit 
med nya förslag så att strategin bättre ska täcka in de behov och utmaningar området 
delar, dels redigerat texten så att den blir mer konleret 
Arbetet har gjorts av näringslivsutvecklaren, landsbygdsutvecklaren samt i tätt samar
bete med Olofströms kommun. Liknande remissvar kommer att lämnas från Olofström. 

Förslag till beslut 
Att anta detta yttrande som svar på remissen inldusive föreslaget namn. 

För yttrandet se bilaga. 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecldare 

Tingsryds kommun 
besöksadress 
telefon 
fax 
e-posl/hemsida 

Box 88 
Torggatan 12 
0477 441 00 (vx) 
0477 313 00 
kom munen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd 
Tingsryd 

www.tingsryd.se 
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(\ 
/ ~Tingsryds 

· kommun 
Kommunlednings· 

förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44 116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2014-11-20, rev 2014-11-24 

Kommunstyrelsen TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -11·· 2 4 7/ 

Bilaga till yttrande över förslag till Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt 
Ledd Utveckling 2014-2020 

Leader Blekinge och Leader Småland Sydost har för yttrande översänt upprättad re
missutgåva vad gäller rubricerad utvecklingsstrategi. 

!09 

Framtagandet av en ny utvecklingsstrategi för det nya området är ett mycket viktigt och 
komplext arbete. Det är mycket viktigt att alla berörda parter ges tillfalle att påverka 
innehållet i strategin. 

Namnförslag 
Vad gäller namn på det aktuellaLLU-området föreslås att området ges namnet Småland 
i sydost och Blekinge. 

Presentationen av utvecklingsområdet 
I detta kapitel kan texten med fördel kompletteras med illustrationer/kartor. Här kan t ex 
en karta arbetas in som visar gällande kommun- och länsgränser samt kommunernas och 
länens namn i klartext. LLU-området kännetecknas de många vattensyste
men/avrinningsområdena. Följande Vattemåd är idag verksamma inom områden som 
berör Tingsryds kommun: Bräkneåns Vattemåd, Mieåns Vattemåd under bildande, 
Mörrumsåns Vattemåd samt Skräbeåns V attemåd. Kartan på strategins första sida visar 
de större åarna inom området. Det finns ytterligare åar/avrinningsområden-här kan 
nämnas att Tingsryds kommun berörs, utöver de som redovisas på kartan, även av Skrä
beån, Vierydsån, Listerbyån och Nättrabyån. Inom LLU-området finns sannolikt även 
en och annan större insjö som bör arbetas in på kartan. I strategin som helhet bör inarbe
tas lämpliga proportioner i redovisningen som berör vattenområden i havet resp 
åar/sjöar i inlandet. 
I redovisat statistikavsnitt bör befolkningsuppgifterna ges senast möjliga aktualitet. I 
avsnittet bör vissa förtydliganden göras. 
I avsnittet om våra nya svenskar skulle följande text kunna inarbetas: En inflyttning 
leder till att området berikas av en ökad mångfald, andra erfarenheter och värderingar 
som skapar dynamik i samhällsutvecklingen och bidrar till goda utvecklingsförutsätt
ningar i framtiden. En tydligare koppling av emigrationen till det internationella arbetet 
i LLU-området bör redovisas i strategin. 

Vision 
Gränsöverskridande samarbete för att främja lokal utveckling, tillväxt och mångfald 

Övergripande mål för området 
Vi föreslår en viss omarbetning av huvudmålen (Tidigare förslag i parentes) 
I Ökad attraktionskraft (Skapa livskvalitet) 

Tingsryds kommun 
Box BB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

n~v,/r 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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II Balanserad och hållbar livsmiljö (Hållbar livsmiljö i balans) 
III strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt (Strategiska samarbeten för 
regional tillväxt) 

Insatsområden, delmål, åtgärder och indikatorer 

I Insatsområde Attraktionskraft 
Attraktionskraft som gör att fler människor vill besöka oss, flytta hit ochfeller göra håll
bara investeringar i området. 

Delmål l 
Utveckla och skapa attraktiva besöksmål och destinationer för en större marknad 

Åtgärder 
l :l Destinationsutveckling 
l :2 Utveckla nischer för turismen och skapa samarbeten 
l :3 Evenemangsutveckling 
l :4 Samverkan mellan båt-, kanot-, rid-, vandrings- och cykelleder 
l :5 Vidareutveckla närproducerad mat 

Exempel på indikatorer 
Ta bort årsarbetstillfållen, ersätt med endast arbetstillfållen. På så sätt kan också sä
songsanställningar räknas med i statistiken. 
Antal nya arbetstillfållen 
Antal besöksnätter 
Antal dagsbesök via Polenfårjan Gdynia-Karlskrona 
Antal evenemang 
Antal samverkansprojekt mellan olika aktörer 

Delmål2 
Främja utvecklingen av mikro- och småföretag 
Öka inflyttningen till området och skapa framtidstro. Få fler människor att vilja flytta hit 
och/eller göra hållbara investeringar i området. 

Åtgärder 
2: l Produktutveckling och diversifiering 
2:2 Mikrostöd 
2:3 Kvalitetssäkring och kompetensutveckling 
2:4 Samverkansprojekt inom området/med andraLLU-områden både i Sverige och in
ternationellt 
2:5 Marknadsföring av områden med fiberoptik 
2:6 Främja och vidareutveckla potentiella/befintliga entreprenörer med utländsk bak
grund 

Exempel på indikatorer 
Antal företag som ingår i produktutvecklingsprojekt 
Antal företag som får mikrostöd 
Antal deltagare i kompetensutveckling 
Antal samverkansprojekt 
Antal marknadsföringsprojekt 
Antal deltagande företag med utländsk bakgrund 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

/; 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tijsryd 

'Vi,/\ 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e--posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Delmål3 
Skapa attraktionskraft genom miljöförbättrande åtgärder för utveckling av avrinnings
områdena 

Åtgärder 
3: l Samförvaltningsmodell till havs 
3:2 Betydelsefulla och komplexa miljöprojekt som skapar attraktivitet och lokal tillväxt 
3:3 Samarbete och utveckling inom avrinningsområdena 
3:4 Främja ekoturism 

Exempel på indikatorer 
Antal nya miljöförbättrande projekt 
Antal nya samarbetsprojekt där fiskevårdsområdesföreningar/vattemåd ingår 
Förvaltningsplaner 

II Insatsområde Fiske- och vattenområden 

Delmål l 
Skapa och testa en lokal/regional samförvaltningsmodell till havs. Vidareutveckling av 
en modell där aktörer samarbetar med nationella myndigheter och forskare. 

Åtgärder 
l: l Bygga upp en testmodell och ett partnerskap för lokal/regional förvaltning till havs 
l :2 Lokal/regional förvaltning av fisk men även åtgärder för predatorer som säl, skarv 
samt invasiva arter t ex sjögull 
l :3 Lokal/regional beståndsförvaltning för hotade arter 
l :4 Internationellt utbyte, vidareutveckla påbö1jade samarbeten främst inom Östersjö
området 
l :5 Kompetensutveckling och marknadsföring 
l :6 Lokala förvaltningsmodeller för viktiga insjöar, åar och andra vatten 
l :7 Koordinering med destinationer som predatorfiske och Sweden Fishing mfl 

Exempel på indikatorer 
Antal nya arbetstillfållen 
Antal bevarande arbetstillfållen 
Antal nya företag 
Antal samarbetsprojekt 
Antal deltagare med utländsk bakgrund 

Delmål2 
Förbättra miljön i vattenavrinningsområden 

Åtgärder 
2:1 Lokala projekt som involverar fiskevårdsområdesföreningar och vattemåd 
2:2 Förbättra fiskens vandringsmöjligheter 
2:3 Förbättring av lekområden för fiske i åar och sjöar 
2:4 Beståndsförvaltning av hotade arter 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 
~LfiA7 \/1 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2:5 Bidra till rening av havet genom t ex musselodling 
2:6 Biogastillverkning som en del i förvaltningen av fiskebestånden 
2:7 Intemationella samverkansprojekt 
2:8 Lokala förvaltningsmodeller för sjösystem 
2:9 Andra problemområden 

Exempel på indikatorer 
Antal milj ö förbättringsprojekt 
Antal projekt där vattenråd ingår 
Antal internationella samverkansprojekt 
Förvaltningsplaner 

Delmål3 
Kvalitetsförbättringar, produktutveckling och diversifiering 

Åtgärder 
3: l Kvalitetsförbättringar inom kylkedjan och logistik 
3:2 Utbildning av fiskare och andra aktörer för att förbättra värdekedjan och agera håll
bart 
3 :3 Gemensamma marknadsföringsaktiviteter 
3 :4 Utveckla nya produkter i samverkan 
3:5 Utveckling av selektiva redskap i samarbete med forskare 
3:6 Förenkla vid generationsskiften inom yrkeskåren 
3:7 Samarbetsprojekt utöver områdets gränser 
3:8 Intemationella samarbetsprojekt 
3 :9 Matcenter för fisk 

Avgränsningar 
Fiskeområdet omfattar havet från kusten ut till fyra nautiska mil. 

Exempel på indikator 
Antal företag som ingår 
Antal nya produkter, fiskemetoder och redskap 
Antal deltagare i utbildningar 
Antal kvalitetscertifieringar 
Antal sjöar och vattendrag som ingår i projekt 
Antal samarbetsprojekt 
Antal intemationella samarbetsprojekt 

III Insatsområde Miljö, energi och klimat 

Delmål l 
Levande sjöar, kust, skärgård och vattendrag- vattenmiljö i balans 

Åtgärder 
l: l Identifiera och utveckla hållbara samverkansprojekt inom trepartnerskapet 

Exempel på indikator 
.A~ntal hållbara samverkansprojekt 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 
~A.I ~~ 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Delmål2 
Samverkansmodeller för gemensamma åtgärder med aktörer inom och utom området 

Åtgärder 
2: l Utveckla och testa nya hållbara lösningar i samverkan 
2:2 Kompetensutveckling inom hållbar utveckling 

Exempel på indikatorer 
Antal nya samverkansmodeller 
Antal deltagare i kompetensutveckling 

Delmål3 
Stärka och utveckla nätverk mellan parter som kan komplettera och tillföra varandra 
kompetenser och ideer inom områdena miljö-, energi- och klimat 

Åtgärder 
3: l Initiera, utveckla och vidareutveckla nätverk inom milj ö-, energi- och klimat 
3 :2 Främja samverkansprojekt där en grupp av företagare vill genomföra mindre inve-
steringar i test/demonstrationsanläggningar · 
3:3 Kompetensutveclding 

Exempel på indikatorer 
Antal nya/vidareutvecklade nätverk 
Antal nya samverkansprojekt för småskaliga miljöinvesteringar 
Antal deltagare i kompetensutveckling 

IV Insatsområde Företagande och innovation 

5(9) 

Detta område behöver kompletteras med ny text och nytt delmål som täcker in avsnittet 
innovation. 

Delmål l 
Ökad konkurrenskraft hos nystmtade företag. Ökad förståelse och bättre förutsättningar 
för individer med unika ideer inför och under uppstart av egen verksamhet 

Åtgärder 
l: l Utveckla en struktur för stöd-och support från ett utvecklingsteam- ett nätverk av 
specialister och experter inom olika branscher 
l :2 Utveckla ramprojekt som innehåller en finansieringsstruktur för stöd till potentiella 
entreprenörer och nystmtade företag 
l :3 Kompetensutveckling riktad till potentiella entreprenörer och nystartade företag 

Exempel på indikatorer 
Antal deltagare i nätverk av specialister 
Antal ramprojekt för finansieringsstöd 
Antal nystmtade företag 
Antal deltagare i kompetensutveckling 

Avgränsningar 
Generationsväxling och företagslärlingskoncept 

Delmål2 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

~A.,/ 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Ökad konkurrenskraft hos befintliga rnicro- och småföretag 

Åtgärder 
2: l Utveckling av befintliga rnicro- och småföretag 
2:2 Kompetensutveckling 
V Insatsområde Natur, kultur och historia 

Delmål l 
Utveckling av koncept för besöksnäringen 

Åtgärder 
l: l Utveckling och koordinering av rnicro- och småföretag för att uppnå ökad export
mognad 
l :2 Utveckla marknadsföringssamarbeten mellan olika aktörer och försäljningsorgani
sationer 
l :3 Vidareutveckla och skapa evenemang och events 
l :4 Kompetensutveckling och certifieringar 
l :5 Forskning kring turism och utvecklandet av master dass utbildningar 
l :6 Nationella/internationella sarnarbeten 

Exempel på indikatorer 
Antal arbetstillfållen 
Antal nya företag 
Antal deltagande företag och föreningar 
Antal deltagare i kompetensutveckling 

Delrnål2 
Nya sarnarbeten för förvaltning av natur- och kulturområden 

Åtgärder 
2:1 Utveckla nya samarbetsformer när det gäller förvaltning av naturvårdsområden, 
kulturhistoriska platser 
2:2 Utveclding av attraktiva boendemiljöer, odling och matkunskap 
2:3 Kompetensutveckling 
2:4 Utveckla nätverk så att den offentliga sektorn på nationell/regional nivå kan bli en 
motor i utvecklingen 
2:5 Utveckling av besökscentra för internationell ternaturism i sarnarbete med lokala 
företag 

Exempel på indikatorer 
Antal arbetstillfållen 
Antal samverkansprojekt 

Delrnål3 
Intetnationella sarnarbeten 

Åtgärder 
3: l Vidareutveckla påbörjade sarnarbeten och projekt med andra länder runt Östersjön 
3:2 Utveckla nya internationella samarbetsprojekt med andra LLU-ornråden i Europa 
3:3 Arbeta intetnationellt på hemrnaplan 
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Exempel på indikatorer 
Antal samarbetsprojekt 
Antal arbetstillfållen 
Antal nya företag 
Antal internationella projekt på hemmaplan 

Delmål4 

2014-11-20, rev 2014-11-24 

Främja ungdomars/unga vuxnas entreprenörsanda 

Åtgärder 
4: l Unga som kulturproducenter 
4:2 Unga som natur-, fiskeguider 
4:3 Utveckla lokala kulturaktiviteter 
4:4 Utveclda det rörliga friluftslivet i kombination med kompetensutveckling 
4:5 Utveckla befintliga och nya mötesplatser för natur- och kultur 
4:6 Särskild satsning för att integrera ungdomar/unga vuxna med utländsk bakgrund i 
natur- och kul tutTelaterat entreprenörskap 

Exempel på indikatorer 
Nya arbetstillfållen 
Nyaföretag 
Nya kulturaktiviteter 
Antal projekt som utvecklar det rörliga friluftslivet 
Antalnya/vidareutvecklade mötesplatser 
Antal deltagare med utländsk bakgrund 

Delmål5 
Entreprenörskap, hantverk, design och konstnärskap 

Åtgärder 
5: l Interaktion mellan företag/entreprenörer och konstnärer från olika länder 
5:2 Vidareutveckla lokala kultur- och hantverksaktiviteter 
5:3 Designutveckling 
5:4 Utveckling av konstnärsresidens 

VI Insatsområde strategiska samarbeten 
Beskriv exempel på samarbeten i den inledande texten istället för under respektive del
mål. 

Delmål l 

Samverkan mellanlokala grupper, nätverk och föreningar inom LLU-området 

Åtgärder 
l: l Utveckla strategiska samarbeten mellan lokala grupper, nätverk och föreningar 
l :2 Särskilda satsningar på integrationsprojekt 
l :3 Särskilda satsningar på ungdomsprojekt 

Exempel på indikatorer 
Antal projekt där ungdomar deltar 
Antal integrationsprej ekt 
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Delmål2 
Samverkan med andraLLU-områden nationellt och internationellt 

Åtgärder 
2: l Utveckla nya samverkansprojekt med LLU-områden i Sverige 
2:2 Fortsatt samverkan med LLU-områden i norra Polen 
2:3 Utveckla nya transnationella samarbetsprojekt 

Delmål3 
Samverkan mellan kommuner 

Åtgärder 
3:1 Samverkansprojekt mellan kommuner som ingår i LLU-området 
3:2 Övergripande ramprojekt 

Exempel på indikatorer 
Antal samverkansprojekt 
Antal övergripande ramprojekt 

Delmål4 
sektorsövergripande samarbeten 

Åtgärder 
4: l Initiera nya och vidareutveckla påbörjad e sektorsövergripande samarbeten 

Exempel på indikatorer 
Antal nya sektorsövergripande samarbetsprojekt 

VII Insatsområde Kommunikation och service 

Delmål l 
Öka servicen på landsbygd och i skärgård 

Åtgärder 
l: l Utveckla lösningar för samordad lokal service 
l :2 Utveckla lösningar för att öka tillgången på bredband och förbättrad mobiltäckning 
(omfattar ej investeringar) 
l :3 Utveckla lösningar för förbättrade kommunikationer 
l :4 Utveckla lösningar för bättre skola och barnomsorg 
l :5 Utveclda lösningar för kommersiell och offentlig service 
l :6 Stärka folkhälsan 

Exempel på indikatorer 
Ökad inflyttning 
Antal nya projekt 

Delmål2 
Stödja lokala utvecklingsgrupper 
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Åtgärder 
2:1 Information och marknadsföring 
2:2 Utarbeta/revidera lokala utvecklingsplaner 
2:3 Underlätta för genomförandeprojekt 
2:4 Lokala distributionslösningar för närproducerade livsmedel 

Exempel på indikatorer 
Antal projekt där lokala utvecklingsgrupper är projektägare 
Antal nya/reviderade lokala utvecklingsplaner 

Övriga kommentarer: 
Vattenområden i Tingsryd 

J ör gen Larsson 
Lands bygdsutvecklare 
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Riktlinjer för säkerhetsarbete 
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~Tingsryds 
,J ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

t) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 425 Dnr 2014/570 003 

Riktlinjer för säkerhetsarbete 

säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren redovisar riktlinjer för 
säkerhetsarbete. Dessa är framtagna utifrån den antagna säkerhetspolicyn 
(Kommunfullmäktige 2013-06-27, § 106). Ett avsnitt i riktlinjerna behandlar 
informationssäkerhet Denna del samt säkerhetspolicyn ersätter tidigare 
gällande informationssäkerhetspolicy. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Tingsryds kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa Riktlinjer för säkerhetsarbete i Tingsryds kommun. 

26 
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Bilaga Ks Au § 425 

r.lTingsryds 
~l{ommun 

2014-11-24 ) tY/'(/ 576 Do ') 

4 ~ Kommunlednings· 
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2014-11-17 

Kom m unstyreisens arbetsutskott 

Rikt linjer för säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun 

Ärende 

Kommunfullmäktige har 2013-06-27 fastställt "Säkerhetspolicy för Tingsryds kom
mun" . Enligt säkerhetspolicyn ska kommunstyrelsen ansvara för att besluta om riktlinjer 
för säkerhetsarbetet Kansliavdelningen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun. Förslaget har behandlats och godkänts av cen
trala chefsgruppen (CCG) 2014-11 -13. 

Informationssäkerhet 

Riktlinjerna innehåller ett avsnitt om informationssäkerhet Detta avsnitt, tillsammans 
med säkerhetspolicyn, ska ersätta den informationssäkerhetspolicy från år 2003 som 
gäller idag. Dänned behöver kommunen inte ha både en säkerhetspolicy och en infor
mationssäkerhetspolicy. Det nya är att imiktningen på informationssäkerhetsarbetet bör 
var densamma som för Växjö kommun, åtminstone vad gäller IT, eftersom vi har 
samma IT-plattform. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bifogat förslag till "Riktlil~er för säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun". 

KANSLIA VDELNINGEN 

.-------. 

c~::fv-J14~· 
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 
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Syfte 

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd 
Policy säkerhetssamordnare Fullmäktige 

2013-06-27 

Version Senast reviderad Diarienummer 
1 2013/259 003 

··k rh et policy 
för Tingsryds kommun 

1 (2) 

Syftet med säkerhetspolicyn är att ange vad Tingsryds kommun vill uppnå med säkerhetsar
betet i stort samt hur ansvaret för arbetet ska vara uppdelat intemt inom kommunen. säker
hetspolicyn ska på så sätt fungera som ett övergripande styrdokument som anger inriktningen 
och lägger ramar för säkerhetsarbetet i kommunens nämnder och bolag/stiftelser. 

Omfattning 

säkerhetspolicyn gäller för hela den kommunala organisationen, såväl de kommunala nämn
dema som de kommunala bolagen/stiftelsema, och inkluderar verksamhet i hyrda lokaler. 

Övergripande mål 

Övergripande mål för Tingsryds kommuns säkerhetsarbete är följande: 

• Inom ramen för kommunens verksamhetsansvar medverka till att Tingsryds kommun ska 
vara en trygg och säker kommun att bo, arbeta eller i övrigt vistas i. 

G Genom ett systematiskt säkerhetsarbete och förebyggande insatser förhindra eller mini
mera skador på och stömingar av kommunens verksamheter och tillgångar. 

G Genom information, utbildning etc. höja säkerhets- och riskmedvetandet hos förtroende
valda och personal inom den kommunala organisationen. 

• Genom hög personsäkerhet ska det vara tryggt och säke1i för anställda och föiiroende
valda att arbeta i den kommunala organisationen. 

e Säkerhetsfrågoma ska beaktas vid all planering. 

(ti 
~ 
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Ansvarsfördelning och organisation 

Säkerhetspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete och att sä
kerhetspolicyn följs. Kommunstyrelsen ansvarar också för att besluta om riktlinjer för säker
hetsarbetet 

Respektive nämnd och bolag/stiftelse har ansvaret för säkerheten inom sitt verksamhetsom
råde och att säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer följs. 

Vmje förvaltningschefND ska utse minst ett säkerhetsombud med ersättare som ansvarar för 
samordning av säkerhets- och riskhanteringsfrågorna på respektive förvaltning och bo
lag/stiftelse. 

säkerhetsombuden samt kommunens säkerhetssamordnare bildar tillsammans kommunens 
säkerhetsgrupp som har till uppgift att initiera, bereda, samordna och följa upp frågor som 
berör Tingsryds kommuns beredskap och säkerhet. säkerhetssamordnaren är sammankal
lande. 
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Dokumenttyp 
Riktlinjer 

Version 
1 

Dokumentansvarig 
säkerhetssamordnare 

Senast reviderad 

FÖRSLAG 

Fastställd 
Kommunstyrelsen 
2014-

Diarienummer 

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun 

Bakgrund 

Kornmunfhllmäktige har 2013-06-27 antagit en säkerhetspolicy för Tingsryds kommun. 
A v policyn framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kornmunens 
säkerhetsarbete och att säkerhetspolicyn följs. Kommunstyrelsen ansvarar också för att be
sluta om riktlinjer för säkerhetsarbetet Dessa riktlinjer ska visa på hur säkerhetspolicyn ska 
tillämpas och syftar till att konkretisera dess intentioner i säkerhetsarbetet 

säkerhetsgruppen 

Säkerhetsgruppen ska på kommunstyrelsens uppdrag ansvara för det övergripande säkerhets
arbetet i kommunen. Gruppens huvuduppgifter är att initiera, bereda, samordna och följa upp 
frågor som berör Tingsryds kommuns beredskap och säkerhet. Gruppen består av säkerhets
ombud från följande förvaltningar, bolag och stiftelser, utsedda av förvaltningschef/VD: 

e Samhällsbyggnadsförvaltning 
• Socialförvaltning 
• Barn- och utbildningsförvaltning 
• Kommunledningsförvaltning 
• Kultur- och fritidsförvaltning 
• Tingsryds Energi AB 
• Tingsrydsbostäder AB/Stiftelsen kommunhus 

säkerhetssamordnaren ska leda arbetet i säkerhetsgruppen och är sammankallande till grup
pens möten. 

säkerhetsgruppen ska ha minst fyra sammankomster per år. Utöver dessa sammankallas 
gruppen vid behov. 

Befattningshavare inom kommunen med specialistkunskaper kan vid behov kallas att delta 
vid säkerhetsgruppens möten. Till säkerhetsgruppen kan också vid behov adjungeras repre
sentant från Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 

1 (5) 
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säkerhetsarbetets olika delar 

säkerhetsarbetet kan grovt delas in i tre olika delar; förberedelser inför extraordinära händel
ser, arbetet med att förebygga olyckor samt det kommunintema säkerhetsarbetet Det finns 
inga tydliga gränser mellan de olika delama, utan de överlappar varandra. Gemensamt för allt 
säkerhetsarbete är att arbetet ska bedrivas systematiskt och grunda sig på riskanalyser. 

Extraordinära händelser 

Kommunens skyldigheter när det gäller förebyggande åtgärder för att kunna hantera extraor
dinära händelser regleras i "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser och höjd beredskap". Enligt lagen ska kommunen vmje mandat
period göra en risk- och sårbarhetsanalys samt fastställa en plan för hur kommunen ska han
tera extraordinära händelser. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för ovan nämnda plan för hante
ring av extraordinära händelser samt även ett handlingsprogram för extraordinära händelser. 
Handlingsprogrammet ska fånga upp de åtgärdsförslag som kommer fram i risk- och sårbar
hetsanalysen och fastställa en tidplan för åtgärdemas genomförande. Samtliga dessa dolm
ment ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslag till metod för genomförande av risk- och sårbarhetsanalysen tas fram av säkerhets
gruppen. Förslaget läggs fram till centrala chefsgruppen (CCG) som beslutar om genomfö
randet. Analysen genomförs därefter lmder ledning av säkerhetssamordnaren och samman
ställs av denne i ett dokument. Planen och handlingsprogrammet tas fram av säkerhetssam
ordnaren i samråd med säkerhetsgruppen och ska förankras i CCG. 

Skydd mot olyckor 

I "Lag (SFS 2003:7789) om skydd mot olyckor"(LSO) finns bestämmelser om de åtgärder 
som staten, kommunema och enskilda ska vidta till skydd mot olyckor. Bland annat ska 
kommunen ha handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för räddningstjänst. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har uppdrag från kommu
nema Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo att sköta kon11llunemas lagstadgade uppgifter enligt 
LSO inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explosiva varor. RÖK: s handlings
program omfattar räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. 

Tingsryds kommunfullmäktige fastställer ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
till skydd mot olyckor som beskriver olycksförebyggande åtgärder som inte tas upp i RÖK:s 
handlingsprogram, bland annat fallolyckor, trafikolyckor och drunkningsolyckor. Handlings
programmet beskriver mål och åtgärder för det olycksförebyggande säkerhetsarbetet vid 
komnmnens verksamheter. Handlingsprogrammet tas vmje mandatperiod fram av säkerhets
samordnaren i samråd med säkerhetsgruppen och ska förankras i CCG innan kommunfull
mäktige fastställer programmet. 

Internt säkerhetsarbete 

Med intern säkerhet menas säkerheten för kommunens egen verksamhet, egendom, anställda 
och förtroendevalda. Det kan handla om brand, inbrott, skadegörelse, vattenskador, informa
tionssäkerhet, personsäkerhet, sekretess och säkerhetsskyddsfrågor samt försäkringsskydd 
med tillhörande säkerhetsarbete. 
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Det interna säkerhetsarbetet ska i huvudsak styras av de övergripande målen i säkerhetspoli
cyn. Säkerhetsombuden har till uppgift att samordna och driva på säkerhetsarbetet vid respek
tive nämnd/styrelse. säkerhetssamordnaren ska samordna och driva på förvaltningsövergri
pande säkerhetsfrågor. 

Systematiskt säkerhetsarbete 

Enligt säkerhetspolicyn ska säkerhetsarbetet bedrivas systematiskt. Ett systematiskt arbetssätt 
kännetecknas av tydliga och väl genomtänkta processer. Processer är ett flöde av händelser 
och varje process består av fyra grundläggande beståndsdelar eller faser: 

l. Planering av verksamhet och aktiviteter 
2. Genomförande av aktiviteter 
3. Uppföljning 
4. Förbättring och utveckling 

Processen är ständigt återkommande och de förbättrings- och utvecklingsåtgärder man kom
mit fram till tas med i nästa planeringsfas. 

När det gäller säkerhetsarbete är riskanalysen den grundläggande beståndsdelen i planerings
fasen. Den ger underlag för vilka prioriteringar och mål som sätts upp i de slutliga styrdoku
menten som kan vara ett handlingsprogram/plan, åtgärdsplan eller liknande. styrdokumenten 
styr sedan genomförandefasen. 

I uppföljningsfasen ska erfarenheter från genomförda åtgärder tas tillvara och utnyttjas i pro
cessen med att ta fram nya åtgärdsförslag. En viktig del i detta är skade- och incidentrappmie
ring där man kan dra lärdom av tidigare inträffade händelser och incidenter. En noggrann rap
pmiering av inträffade skador ger ett underlag för att identifiera och analysera risker i kom
munens verksamheter. Vmje nämnd/styrelse arbetar med det system förskade-och inci
dentrappmiering som passar verksamheten bäst. 

I kommunens arbete med intern kontroll behandlas ibland risker som har med säkerhet att 
göra. Den risk- och väsentlighetsbedömning som görs i arbetet med intern kontroll kan därför 
i vissa fall tas tillvara och utnyttjas i verksamhetens säkerhetsarbete. 

Personsäkerhet 

Säkerhetsarbetet vid respektive nämnd/styrelse ska bland annat omfatta identifiering av far
liga arbetsplatser och arbetsmoment samt arbeten där det kan förekomma hot och våld. I de 
fall där man kommit fram till att personsäkerheten är bristfällig ska lämpliga åtgärder vidtas 
som höjer säkerheten till en hög nivå för den anställde eller föliroendevalde. Enligt Tingsryds 
kommuns policy" Arbetsmiljö och hälsa" är det genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som 
fysisk och psykisk ohälsa förebyggs. 

Om någon blir utsatt för hot eller våld som kan relateras till jobbet, såväl under arbetstid som 
fritid, ska det finnas rutiner hos vmje nänmd/styrelse som ett stöd för hur man ska agera. Ru
tinema ska vara nedskrivna i form av ett handlingsprogram eller liknande. 
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Informationssäkerhet 

Infmmationssäkerhet handlar om att ge kommunens infmmationstillgångar rätt skydd och 
omfattar följande delar: 

Tillgänglighet: Att information är tillgänglig i förväntad utsträckning och inom önskad tid. 
Riktighet: Att den skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller förstörelse. 

- Konfidentialitet: Att den inte tillgängliggörs eller delges till obehörig. 
- Spårbarhet: Att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunice-

rats. 

Med infmmationstillgångar avses infmmation oavsett om den behandlas manuellt eller auto
matiserat och oberoende av i vilken fmm eller miljö den förekommer. Informationstillgångar 
kan exempelvis lagras i datorer, skickas via datanätverk, skrivas ut via skrivare/fax, skrivas 
ner på papper, bestå av foton eller ritningar eller framföras muntligen. 

Informationssäkerhetsarbetet ska bygga på det internationellt accepterade ledningssystemet 
för informationssäkerhet (LIS), ISO 27000-serien, med huvudstandarderna SS-ISO/IEC 
27001 och SS-ISO/IEC 27002. Ovan nänmda standarder ska följas så långt det är möjligt med 
hänsyn till den verksamhet Tingsryds kommun bedriver och till de resurser som kan ställas till 
förfogande för arbetet. 

Tingsryds kommun har från och med maj 2012 samma IT-plattfmm som Växjö kommun. 
Eftersom infmmationstillgångarna till stor del finns elektroniskt i datasystemen bör därför 
Tingsryds kommuns imiktning för informationssäkerhetsarbetet vara densamma som för 
Växjö kommun, d.v.s. att det ska bygga på ovan nänmda ledningssystem (LIS). 

Arbetet med infmmationssäkerhet ska resultera i regler, instruktioner, rutiner, checklistor etc. 
som tydligt klargör vad som gäller för de som arbetar med och använder kommunens infonn
ationstillgångar. Förutom anställda och fö1iroendevalda inom kommunens nänmder och bolag 
berörs även elever inom skola/förskola/vuxenutbildning samt uppdragstagare som arbetar 
med kommunens information och infmmationssystem. 

Utbildning - information 

För att säkerhetsarbetet ska ge resultat krävs att konmnmens personal och fö1iroendevalda får 
regelbunden information om rutiner, policys etc. som rör säkerhet. Exempel på sådant är 
brandskyddsinformation, IT -säkerhetsrutiner, lås- och lmmrutiner samt rutiner vid hot och 
våld. Sådan information kan ges t.ex. vid arbetsplatsträffar och liknande. 

V mje medarbetare ska få den information eller utbildning som krävs för att arbetet ska kunna 
utföras på ett säkeli sätt. Nyanställda ska alltid få säkerhetsinformation på arbetsplatsen när 
dessa bö1jar sin anställning. Alla brandskyddsansvariga och brandskyddsombud ska utbildas i 
systematiskt brandskyddsarbete. 

Alla medarbetare har ett ansvar att genomföra de utbildningar och tillgodogöra sig den in
formation som krävs samt följa säkerhetsföreslaifter och rutiner för att arbetet ska kunna utfö
ras på ett säke1i sätt för sig själv och för andra medarbetare samt för att förhindra skador på 
kommunens tillgångar. 
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Uppföljning 

En kontinuerlig kontroll och uppföljning av säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och 
bolag är en förutsättning för att säkerställa ett systematiskt säkerhetsarbete i kommunen. 

Respektive säkerhetsombud ska göra en utvärdering av det gångna årets säkerhetsarbete på 
sin förvaltning. 

Kommunens säkerhetsgrupp har till uppgift att följa upp det kommunövergripande säkerhets
arbetet. säkerhetssamordnaren ska efter varje kalenderår sammanställa resultatet och rappor
tera till kommunstyrelsen i mars månad. 
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Ärende nr 15 

Tingsrydsbostäders begäran om 
att använda beslutad borgensram 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 ~Tingsryds 
/~kommun 

\ ') Kommunstyrelsens arbetsutskott 

/J 
2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 439 Dm 2014/596 107 

Tingsrydsbostäders ansökan om att använda beslutad borgensram 

Tingsrydsbostäder har träffat avtal med Swedbank gällande uthyrning av 
lokal till banken vid Skyttegatan 4, Tingsryd, fastigheten Örjan 19. Avtalet 
samt Tingsrydsbostäders egna behov av förändrade lokaler under samma 
adress medför behov av renovering. 

Fullmäktige har beviljat en borgensram för Tingsrydsbostäder med 25 
miljoner kr vid köpet av fastigheten Ö1jan 19, vilket bolaget utnyttjat med 23 
miljoner kr. Tingsrydsbostäder begär nu att få använda resterande 2 miljoner 
kr för den aktuella renoveringen. 

Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB) tillstyrker begäran om att få använda 
beslutad borgensram. 

Beslutsunderlag 
Tingsrydsbostäder 2014-09-25, § 28 
Tingsryds kommunföretag AB 2014-11-21, § 34 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Tingsrydsbostäder får använda resterande 2 miljoner kr inom 
redan beviljad borgensram, samt 

att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Tingsrydsbostäders samtliga 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 46 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 
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Bilaga Ks Au § 439 2014-11-24 ID1-
~Tingsryds 
~kommun 
Tings1yds Kommunföretag AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-11-21 

Justerande 

§ 34 Dm 2014/580 099 

Utökad borgensram 

Utökad borgensram gällande 2 mkr för ombyggnad av kontor 
på Skyttegatan 4, Tingsryd. 

Beslutsunderlag 
Tingsqdsbostäder AB § 28, 2014-09-25 

Beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om utökad borgensram för ombyggnad 
av kontor på Skyttegatan 4, Tingsryd om 2 mkr till Tingsrydsbostäder AB 

Exp: 
Kommunfulhnäktige 
Ekonomiavdelningen 
Tingsrydsbostäder AB 

4 
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\c1./ 
Bilaga TIKAB § 34 2014-11~21 

~ TINGSRYDSBOSTÅDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
/: 

/ ! .. 

(/ 

(l 

( l 

~l 

2014-09-25 

§ 28 

Finansiering ombyggnation av Iwntor Skyttegatan 4, Tingsryd 

VD Peråke Janen infmmerar om förslaget att begära att få utnyttja · 
resterande 2 mkr på tidigare beslutad borgensram för Ö1jan 19, Tings1yd på 
25 mkr, för att finansiera ombyggnationen av kontor skyttegatan 4, 
Tings1yd. Idag är 23 mh utnyttjade. 

styrelsen beslutar: 

att begära av Tikab och Tingszyds kommunfullmäktige om att få utnyttja 
resterande 2 mkr på tidigare beslutad borgensram för Ö1jan 19, Tings1yd på 
25 mkr, för att finansiera ombyggnationen av kontor skyttegatan 4, 
Tingstyd. Idag är 23 mla utnyttjade. 

4(5) 
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Ting~rY.ds 
bostaäer 

Peråke J an en 2014-11-20 

Tingsryds Kommunföretag AB 
styrelsen 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Fimmsierdng ombyggnation av kontor Skyttegatan 4, Tingsryd, Örjan 19 
Komplettering till begäran om nyttjande av beslutad borgensram. 

I samband med att fastigheten Örj an 19 förvärvades 2011 , erhölls en kommunal borgensram 
om 25 11kr. Det var vi det tillfållet oldmi om hur stmi det exalcta finansieringsbehovet var, 
sammantaget förvärv och direkta åtgärder i fastigheten. 

Inför förvärvet stod det dock ldart att den enskilt största hyresgästen Swedbank hade sagt upp 
hyresavtalet för villkorsändring. Efter kontakter med hyresgästen blev det ganska snmi tydligt 
att banken önskade en förändring av lokalemas, dock inte hur detta skulle finansieras, ej 
heller till vilka villkor. 

Nu har ett nytt sjuårigt hyresavtal tedmats med Sweclbank med stali Q2 2015, villcet innebär 
att Tingsrydsbostäder som fastighetsägare och projelctleclare, bygger om bankens lokaler 
enligt deras önskemål och layout. Samtidigt som ett samordnat projekt se bilaga l och 2, 
kommer resterande lokaler, nuvarande lokal där Kommunhus hm· sitt kontor och de lokaldelar 
som banken lämnm·, att byggas om för elen samlade ~jänstemannastaben Tingsryclsbostäder 
och Kommunhus. Ytterligare bakgrund till detta projekt är det ökade lokalbehovet som de 
kommunala förvaltningarna har haft på Torggatan 12, med bland annat iordningställarrdet av 
medborgarkontoret ' 

Förfrågningsunderlag över pro j elctet har länmats ut till anbuclsförfrågan, och pro j ektkostnaclen 
har uppskattats till ca 3,0 Mkr. Sweclbank kommer att ansvara för kostnaderna för 
ombyggnaden i sina lokaler genom ett engångsbelopp, på samma sätt kommer också 
Kommunhus att stå för sin del av kostnadema. 

Tingsryclsbostäcler bedömer att finansieringsbehovet är 2,0 Mkr för att klara betalning av 
entreprenadkostnader lmder byggticlen fram till en reglering kan ske med berörda hyresgäster 
Swedbank och Kommunhus. 

Med vänliga hälsningar 

59



-

SEKTION A 

~~ <; 
_1: 

F-o 

lm r T -, 
~ L __ _l_ _ _ .J 

~ 

@ ~ 
Dackegliln 

~~ 'il O> 
g 

"n 
0' 

"" "n 

"" )>o 

"' z z 
"' VI 
c 
z 
o 
rn 
;o 
r 
)> 

"' 

J 
! 
l 

l 
' l 
9 

i 

! 

l 
i 
i 
i 
i 
i 
i O 
i 
i 

-
ftl 
l-
on 
"=· 

i 1\0NTOR 

2700 J 

l 

l 

Il 
Hiss 101 

Trapphall 

lll 

~~ 

_,_ 

l--P 
l r-Det av glasparti 
1/ rivs, ny ytterdörr 

anpassas 

'" 2605 ~· _l l-~i :~:~l~-\ 
l l 
l l 

~-1.--n--,,-.,' 
'::::~".::::''~:;:1\.::~' 

Digitalaffisch 

Terrass 

2150 
'fl 

JE='3I 

o 
l 

l 
l 

/ 
l 

l 
l 

o 

l 
E/60" \ 2150 

~ 

--
' ' ' •, (:,.t,: .... _ .. ' 
Obohal 

Digital affisch 

il 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

o 
Banhsal 
offentlig 
118 

60



Ärende nr 16 

Försäljning av 
del av Mårslyeke l :29 inklusive stuga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 

\ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

/ 
2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 428 Dm 2014/565 253 

Försäljning av del av Mårslyeke 1:29 inklusive stuga 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en försäljning av del av fastigheten 
Mårslyeke l :29 inklusive stuga. Nämnden hemställer om fullmäktiges 
godkännande av försäljningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11, § 203 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det behövs en karta för att 
beslutsunderlaget ska bli komplett. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning och 
beslut i kommunstyrelsen. 

29 
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Bilaga Ks Au § 428 

lr*lTmg§eydl§ 
~ kommuiDl 
Samhälls byggnadsnänmden 

2014-11-24 J.DI'f/Sb~ .2S"J 
SAMMANTRÄDESPROTOKOi L . 25 (28) 

2014-11-11 

Justerande 

c k l-f 

§ 203 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV AL TNINGEN, 
ANNAHANSEN 

Dm: 2014 1210 253 

Förfrågan avseende försäljning av del av Mårslyeke 1:29 
inldusive stuga 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteshivelse 2014-09-15. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-09-29, § 181. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-10-27, § 206. 

ÄRENDE 

Rolf och Ingmarie Svahn boende i Tingsryd samt Ingvar och Birgitta 
Fredriksson boende i Växjö, har tillsammans inkommit med förfi·ågan om att få 
köpa stuga samt hävdad tomtmark hing denna belägen på fastigheten 
Mårslyeke l :29 enligt bifogad kmia. 

Bakgrund: Sedan 200 l är aktuell stuga utanenderad till Intemational Police 
Association (IP A) där ovanstående personer är medlemmar. Stugan har genom 
deras försorg genomgått en omfattande renovering och utbyggnad för pengar 
från IP A. Stugan har bl. a. försetts med kommunalt VA samt el. Avtalet är 
skrivet så att stugan endast får hyras ut till medle1mnar i IP A. På senare år har 
inkomsterna från uthymingen inte lemmat täcka de löpande kostnaderna. Runt 
stugan finns en tomt på ca 900-1 000 kvm som är hävdad med staket. 

Området där stugan ligger i är utpekat som ett möjligt exploateringsläge för 
bostäder 1i1en en viss begränsning av nya bostäder finns pga. fornåkrar. Något 
hinder mot avstyclming av befintlig stuga finns inte. En försäljning inbringar i 
enbart markpris ca 15 O 000 kr. Värdet för stugan behövet utredas in er då 
stugan uthyrdes i ett totalt annat sldck än den är idag. 

HANDLÄGGNING 

På utskottets sammanträde 2014-10-27, § 206, tas frågan upp att underlag ska 
presenteras utvisande att anendeavtalmed International Police Association 
(IP A) är uppsagt. 

Utdragsbestyrkande 63



~Tim.g§rydi§ 
'4:!'!) kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAWffiJANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-11-11 

26 (28) 

Justerande 

CHfl 

§ 203 fmts 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till en försäljning av området 

att avstyckning betalas av köparen 

att försäljningspris bör vara 150 kr/kvm 

att hemställa hos konummfullmäktige att godkä1ma förslag till köpeavtal 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till en försäljning av onU'ådet 

att avstyckning betalas av köparen 

att försäljningspris bör vara 150 kr/kvm 

att köpesumman för befintligt fi:itidshus bör vara 35 000 kr 

att protokollsutdrag utvisande att IP A har godkänt uppsägning av 
arrendekontraket samt försäljningen av stugan bifogas ärendet 

att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal, 
bilaga SBN 203.2014 

Ex p 
Konm1unstyrelsen 
AnnaHansen 

Utdragsbestyrkande 64



Bilaga SBN 203.2014 

1(3) 

KÖPEAVTAL 

Mellan 212000-0621 Tings1yds Kommun, Box 88, 362 22 Tings1yc~, nedan kal
lad säljaren och Rolf Svahn 440928-2813 och Ingmarie Svahn 451209-2828 
Östra Parh:gatan 4 362 30 Tings1yd samt Ingvar Fredril{sson 460306-3993 och 
Birgitta Fredriksson 450724-4129 Liedbergsgatan 57 352 32 Växjö, nedan kal
lad köparen, ingås följande avtal. 

1 Fastighetens omfattning och köpesumma 

Säljaren överlåter och försäljer till köparen fastigheten del av Tingsryd 
Mårslyeke 1:29, 'fingsryds kommun för en köpesumma av ( etthundrafemtio) 
150 In·/kvm för tomtmarken plus (trettiofemtnsen) 35 000 Jn· för befintlig fri-

. tidsbyggnad. Den exakta köpesumman bestäms när lantmäteriförrättningen 
har vunnit laga kraft. Försäljningsområdets markareal omfattar calOOO kvadrat
meter och har på bilagda karta inramats med röd beg:ränsningslinje. 

2 Tillträde 

Enligt överenskommelse efter lantmäterifönättningen vunnit laga kraft. 

3 Köpesummans erläggande 

Köpesumman erläggs kontant på tillträdesdagen. Sedan parterna fullgj mi sina 
skyldigheter enligt detta avtal skall köpebrev upprättas och säljaren överlämna 
samtliga handlingar rörande fastigheten. 

4 Inteckningar och rättigheter 

Säljaren garanterar att fastigheten överlåtes fritt :fi:ån penninginteckningar, nyttjan
derätter samt andra servitut, än sådana som utan insla:ivning kan göras gällande 
mot vmje ägare av fastigheten. Befintligt nyttjanderättsavtal kommer att sägas upp. 

5 Försäkringar m m. 

Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdes
dagen. Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdesdagen är försäkrad på be
tryggande sätt. Köparen står för faran att befintlig byggnad skadas enligt gällande 
nyttjanderättsavtaL 

6 Avkastning 

Utgifter för fastigheten som belöper på tiden före tillträdesdagen skall betalas av 
säljaren och for tiden därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller inkomst 
av fastigheten. Gällande befintlig byggnad står nyttjanderättshavaren för kostnader 
fram till tillträdesdagen. 

7 Lagfartskostnader m m 

Alla med köpet förenade kostnader för lån, lagfmi, nya pantbrev etc. betalas av 
~ 

köparen ensam. \~-:77- vt./JL r t-+ 1-i-- VJP / )/ 
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2(3) 

Fastighets bildning 

Fastigheten skall avskiljas genom avstyckning 9ch därvid skallköpare och säljare 
tåla de mindre justeringar av områdets gränser och areal som kan föranledas ur 
lantmäteritelmisk synpunkt. Säljaren äger rätt att på pattemas vägnar ansöka om 
lantmäteriförrättning, köparen biträder ansökan. Köpm·en svarm· för samtliga fas
tighetsbildningskostnader som är förenade med köpet. 

9 Fastighetens sldclr 

Köparen och säljaren är medveten om sin undersölmings- respektive upplysnings
plikt. Köparen har beretts tillfålle att före kontraktets underteclmande undersöka 
fastigheten och därigenom lemmat skaffa sig kä1medom om dess status och sldck i 
alla avseende . Köpm·en är medveten om att byggnaden är behäftad med fel och 
brister soin beror på ålder, bnuc och byggnadssätt. 
Pmtema är överens om att inga ytterligare överenskommelse avseende fastighetens 
sldck träffats dem emellan än vad som redovisats här. 
Fastigheten överlåts i det sldck som den befim1er sig vid kontraktstecknandet och 
köparen fi:iskriver säljaren fi:ån allt ansvar för fel i fastigheten. 

10 Ägarföl'behåll 

Säljm·en förbehåller sig äganderätten till i detta avtal avyttrade fastighet intill till
trädesdagen. 

11 Detaljplan 

Ingen detaljplan finns för området. 

12 Giltighet 

Avtalet är för sin giltighet beroende av Tings1yds kommunfullmäktiges godkän
nande, annars är det till alla delar förfallet. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar vilka utväxlats mellan pmtema. 

· Tingslyd 2014- Tings1yd 2014-

För Tings1yds kommtm RolfSvahn 
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l~ 3(3) 

Ingmarie Svahn Ingvar Fredriksson 

Birgitta Fredriksson 

Säljarens namnteclming bevittnas: 

Am1aHansen Margareta Hall 

( 1-H+ 
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l.,# ' . 
7 ~· flnO Jj · • ll nnng§Jr:fCDJ§ 

.. n~([))mm:rrr__mnnnn 
$amhällsbyggnadsfi:irvaltningen 

Anna Hans.en 
0477 442 31 

anna.han::;en@tingsrycl.se 

2014-11-03 

Till Rolf Svahn 
Östra Parkgatan 4 
362 30 Ting$ryd 

Uppsägning av arrende :del av Mårslyeke 1 i29 inklusive stuga 

Hänned säger Tings1-yds komnnni. upp den del av mTendekontralct som avser tomtmark 
s.amt stuga (mligt mmkGring på ·b if o g ad karta. Arrendet upphör att gii.lla d~n l maj ·20 15. 

Anledningen till ·lippsägningen ät: ~tt Tingsryds kommtm på san'lhällsbyggna.dsnärnn
dens utskottsmate den27 oktober 2014 beslutade om att aktuellt markområde samt fri
tidsböstad ska läni.nas till försäljning till Rolfoch Tngmarie Svåhn såmtJngv'at och Bir
gitta Fredriksson. 

Partema är ö vetens om att uppsägningstiden förleolias då al'ren:datorema är de biivande 
köparna enligt upptätta:t köpelcoiitralct. 

Vänligen tmde1teckna och skicka tillbaka detena exemplaret av cl~ama uppsägning som 
ep. bekräft~lse att Ni fått uppsägningen. 

Tingsryd deh 3 november 2014 

Med vänlig ·hälsning 

För Tingsryds kommun: 

Alma H::msen 

Hänned bekräftas attjag de1ma dag inottagit ett exemplar av de1111a uppsägning . . ., (') . 

l ~ j ('_ 
V--1A..R;v-tv-i v fc'..c..--:1-t-L C.__ 

Ingvfu: Fredriksson 

1 (1) 

Titlgsryd~ l\pll)inlin 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

b.eqöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fai< 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-p.ostlbemsida 
samhaflsbyggnad@tingsrycl.se 
www;tingsryd.se 68
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Tm 'Jringsryds kommunn 
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Iriternational Police Association (lP A) Svenska Sektionen (86660 1-2227) har 
inga synpunkter på att fastigheten Silvereke inöm Tingsryds kortunun ö-verlåts 

till familjerna Svahn och Fredriksson. 

Malmö den 12 november 2014 

c~~ 
Peter Tallinger . 

sektionskassör och firmateclmare 

Tfn 010-5616370 

C !t H 
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Ärende nr 18 

V al av PoL-ombud för 
kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 
d' ~kommun 
l~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

b 
2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 431 Dm 2014/598 101 

Val av PoL-ombud för kommunstyrelsen 

Regionförbundet södra Småland har sedan 200 l haft en samordnande 
funktion som personuppgiftsombud för länets kommuner. Ett beslut har 
fattats att denna funktion inte kommer att gå över till det nybildade Region 
Kronoberg vid årsskiftet och istället läggas över till kommunerna 
(nämnderna). 

Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att respektive nämnd och 
bolag utser sin egen representant. 

Kommunstyrelsen utser sitt PuL-ombud vid sammanträdet den 8 december. 
Förslag ges innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från tf. kanslichef Jörgen Wijk, 2014-11-21 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning och 
beslut i kommunstyrelsen. 

32 
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Bilaga Ks Au § 431 2014-11-24 

l~l!)I~;r!~ 
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 44114 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2014-11-21 

Till Kommunstyrelsen 

Val av Pul-ombud för kommunstyrelsen 

Regionförbundet har sedan 2001 haft en samordnande funktion som personuppgiftsom
bud för länets kommuner. Ett beslut har fattats att denna funktion inte kommer att gå 
över till det nybildade Region Kronoberg vid årsskiftet och istället läggas över till 
kommunerna (nämnderna). 

Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att respektive nänmd och bolag utser 
sin egen representant. 

Kommunstyrelsen behöver utse sitt PuL-ombud i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 december. F örslag ges innan sammanträdet. 

Tingsryd, 2014-11-21 

Jörgen Wijk 
Tf. kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

/5 
~ 
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Ärende nr 19 

Val av ny revisor 

77



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 430 Dnr 2014/571 007 

Val av ny revisor 

Som en följd av att Tingsryds kommun bytt revisor föreslås att Yvonne 
Lundin blir ny revisor i Stiftelsen Tingsryd kommun socialnämnds samfond, 
med organisationsnummer 829502-5707 samt i Korröstiftelsen, med 
organisationsnummer 829500-8643. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ola Johansson, 2014-11-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen utse Yvonne 
Lundin till revisor för Stiftelsen Tingsryd kommun socialnämnds samfond 
samt för Korröstiftelsen. 
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Bilaga Ks Au § 430 

t) (!JI~E~ 
~ Kommunlednings-

förvaltningen 

Ola Johansson 
0477 441 27 

ola.johansson@tingsryd.se 

Val av ny revisor 

2014-11-24 

2014-11-17 

Kom m unstyreslen 

Tingsryds kommun har bytt revisionsbolag från KPMG till PwC. 

1 (1) 

Därför föreslås att auktoriserade revisor Yvolllie Lundin blir ny revisor i stiftelsen 
Tingsryd kommun socialnämnds samfond, 829502-5707, samt i Konöstiftelsen, 
829500-8463. 

Ekonomiavdelningen 

Ola Johansson 
Aministratör 

/ postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommun@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 20 

Årsredovisning 
Linneryds sparbanks fonder 
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~Tingsryds 
""\ O ~ kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 34 

j.//' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 2o 
'i 

Justeran e 

Au§ 433 Dnr 2014/549 042 

Årsredovisning för Linneryds sparbanks fonder 

Stiftelsen för Linneryds sparbanks fonder har lämnat årsredovisning för 2013. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisning 2013 för stiftelsen Linneryds sparbanks fonder. 
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Bilaga Ks Au § 433 2014-11-24 

Till 

Kommunstyrelsen Tingsryd kommun 

_'!'L~~!__1 j 
Härmed lämnas årsredovisning för 2013 för Linneryds sparbanks fonder. 

Bifogar: protokoll, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse 

ordförande 
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Protokoll fört vid möte 2014-10-28 med Linneryds Sparbanksfonder 

Närvarande : Börje Johansson, Åke Nyberg och Catarina Thor 

$1 

Följande val gjordes för mötet : 

Ordförande Catarina Thor, skreterare Inge Thor och justerare Börje Johansson. 

$2 

. Följande utbetalningar har skett 2013 :Totalt 9 700 kr, 4 500 kr till Tallbackens förskola 

4 500 kr till Linnerydskolan samt 700 kr till arvoden. 

$3 

Tillgångar i samtliga fonder ink.ränta : 

Järnvägsmedel 8.487A7 kr 

sjukresefond 

Jordförbättringsfon d 

Fond för enskilda vägar 146.561A7 kr 

studiefond 31.628,86 kr 

Innestående i bank 2013-12-31 280.550,23 kr 

Varav räntor 2013 3.177,94 kr 

$4 

Det har inte inkommit några ansökningar i år så därför överförs 2013 års ränta till 

nästkommande år. 
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$5 

Gara Lorfalk kanslichef Tingsryd kommun har undersökt möjlighet till permutation av 

Linneryds sparbanks fonder. styrelsen har mottagit skrivelsen för vidare utredning. 

$6 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

Vid protokollet 

l, r { { f\. (\ v . ' . ) 

LEMlV\ ~1G Jn~ 
ordförande Catarina Thor 
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RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 
För Linneryds Sparbanks fonder år 2013 

Linneryds lwmmuns Järnvägsmedel 

Ingående saldo 121230 
Räntor 

. Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns sjukresefond 

Ingående saldo 121230 
Räntor 
Kronor 

Utgifter 
Uttag 130326 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns Jordförbättringsfond 

Ingående saldo 121230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

8.392,18/r 
95,29V 

8 487,47 

8.487,471/ 

86.074,23 v 
894,95 v 

. 86.969,18 

9.700,00 

77.269,18 v 

16.416,77 v 
186,48 i./ 

16.603,25 

16.603,25 v 
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Fonder för enskilda vägar i Linneryd 

Ingående saldo 111230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds sockens studiestipendiefond 

Ingående saldo 121230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i banlc 
Kronor 

Tillgångar i samtliga fonder 

Järnvägsmedel 
sjukresefond 
J ordförbättringsfond 
F ond för enskilda vägar 
studiestipendiefond 
Innestående i bank 2013-12-31 

Räntor 2013 · 

Rolsmo 2014-10-28 

1McuX~\JttfS( 
Lcatarina Thor 
ordförande . 

D:JlH., / 
Åke Ny;er;Y(/ 
ledamot 

144.915,47V 
1.646,00 v 

146.561,47 

146.561,471/ 

31.273,64V 
355,22V' 

31.628,86 

31.628,86 v 

8.487,47 v 
77.269,18 L/ 

16.603,25 v 
146.561,47 v 
31.628,86 v 

280.550,23 v 

3.177,94 v 
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Revisionsberättelse 

Undertedmade av Tingsryds kommun utsedda revisioner fört granskning av 
Linneryds Sparbanksfonders räkenskaper för 2013 vill efter fullgjort uppdrag 
avgiva direktiv och räkenskaperna är förda med största noggrannhet och 
försedda med vederbörande verifikationer. 
Banktillgodohavande har av oss kontrollerats och dessa överensstämmer med 
bokföringen. 
Då inget under revisionen framkommit som kunnat föranleda till anmärkning 
föreslå vi kommunfullmäktige bevilja kommitten för Linnetyds Sparbanks
fonder och dess räkenskapsförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för 2013 års 
förvaltning. 

Rolsmo 2014.10.28 

Mats Karlsson Inge Thor 
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Ärende nr 21 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

89



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 434 Dm 2014/102 739 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2014-10-21, § 263 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tar emot rappmten enligt 
protokolls bilaga. 

35 
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Bilaga Ks Au § 434 20 14- 11-24 

'fiNGSRYDS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

S odalnämnden 2014-10-21 

SN § 263 2014/ 148 SN 700 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

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

Socialnämnden beslutar 

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

Exp: 

l 
Utdragsbestyrkande 

J J ; l . • , 7 t:? {,) . ..,.-

10 
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· ~Tingsryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: 2014/148 SN 700 
orternnastillfälle: 6 oktober 2014, avser kvartal 3, 2014 

Verksamhet Antal 

OF o 

Totalt o 
- - -----

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

Typ av biståndlinsats Notering 

\~ 

\\J2 
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Ärende nr 22 

Ej verkställda beslut enligt SoL 
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SA~ANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-24 

Justeran e 

Au§ 435 Dnr 2014/103 739 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 20 14-1 0-21, § 264 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tar emot rapporten enligt 
protokolls bilaga. 

36 
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Bilaga Ks Au § 435 2014-11-24 

~ 
·~ TINGSRYDSKOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-10-21 

SN § 264 2014/ 149 SN 700 

Ej verl\:ställda beslut enligt SoL 

Föreligger information fi·ån Inspektionen för vård och omsorg om 
rapportering enligtl6 kap.6 f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. l § SoL. Rapporteringen gäller 
äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning och 
individ- och familjeomsorg. 

Socialnämnden beslutar 

att notera mottagen information om rapp01iering till Inspeldionen för 
vård. och omsorg enligt 16 kap. 6 f§ (SoL) av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap l § SoL avseende ÄO, OF och IFO. 

Exp: 

l 
Utdragsbestyrkande 

/u _ /r') - /R 0) ·1 

11 

95



~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se 
Till Kommunfullmäktige, enligt 6h § SoL 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap l §och rapportering enligt 16 kap 6f §socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och 
IFO 

av biståndlinsats 

OF -----------···-l 

IFO 

l Totalt l O l 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

~ 

,, t;5 
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Ärende nr 23 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 24 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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