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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Remisser 

  
 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 

     
2014/551   889 Johan Johansson (S), motion 

Förslag att skype installeras på biblioteken 
Översänd till Kommunledningsförvaltningen för yttrande 
 

2014/573   821 Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V), motion  
Lekplats vid Björkvalla idrottsplats i Väckelsång 
Översänd till Kommunledningsförvaltningen för yttrande 
 

2014/572   754 
 
 

Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V), motion  
Låt alla ta del av höjt underhållsstöd  
Översänd till Socialnämnden för yttrande 
 

2014/583   101 Centerpartiet,  

Britt-Louise Berndtsson, Cecilia Cato, Anna Johansson, Mikael Andersson 
Motion,  
Digitalisera kommunfullmäktige 
Översänd till Kommunledningsförvaltningen för yttrande 
 

2014/615   910 Länsstyrelsen i Kronobergs län,   

Viktig information om förändringar av stödet till dagligvarubutiker och 
drivmedelsanläggningar på landsbygden från 2015 
Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande 
 

2014/614   212 Älmhults kommun,  

Samrådshandling – Översiktsplan för Älmhults kommun 
Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande 
 

 _______                                 
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Ärende 5 

Statistik  



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

nov-14 nov-13 nov-14 nov-13 nov-14 nov-13

Riket 4,1 4,4 3,8 4,1 7,9 8,5

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

Tingsryd 3,7 4,2 3,5 3,7 7,2 7,9

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                             nov-14 nov-13

Kronobergs Län 0  116

Kalmar Län 128  197

Blekinge Län 47  94

Skåne Län 265  738

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus Har ej inkommit



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

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

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

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

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

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                             okt-14 okt-13

Kronobergs Län 24  86

Kalmar Län 133  112

Blekinge Län 0  23

Skåne Län 635  428

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-11-11

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 115 497

Ryd 3 14 176

Urshult 3 9 128

Linneryd 5 1 69

Väckelsång 0 14 80

Rävemåla 1 3 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 9 0 60

Totalt 22 156 1080
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  Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
    
 
 
Remissvar Regionala innovationsstrategin (RIS) 

 
Bakgrund 
Regionförbundet Kronoberg har översänt remissutgåva av den Regionala Innovations-
strategin (RIS) till Tingsryds kommun för yttrande senast 2015-01-15. 
 
Den regionala innovationsstrategin har arbetats fram i en bred process där ca 300 perso-
ner har deltagit. Tingsryds kommu kommun har varit delaktig i framtagandet och har 
därmed varit med att utforma den.  
 
Regionförbundet önskar få svar på följande frågor: 
Hur stöder RIS utvecklingsarbetet i er organisation?   
Vilka utvecklingsprocesser driver eller deltar ni i som bidrar till att uppfylla målen i 
RIS? 
Vilka ytterligare aktiviteter ser ni som angelägna för RIS genomförande? 
Vad saknar ni för att driva utveckling i enlighet med strategin? 
Hur kan region Kronoberg stödja er i det kommande arbetet? 
 
Regionförbundet önskar även få en kontaktperson för det fortsatta arbetet med genom-
förandet av strategin. 
 
Remissvar 
Den Regionala Innovationsstrategin (RIS) stöder utvecklingsarbetet i Tingsryds kom-
mun på flera sätt. Den hjälper oss att sätta fokus på de områden som företagen i region-
en tycker är viktiga inom innovationsområdet. Vi kan förhålla oss till innovationsstrate-
gin när kommande attraktivitetsplaner och näringslivsprogram ska tas fram. 
 
Vi driver eller är på väg att starta upp ett antal processer som stödjer arbetet, t.ex. 
 
*Vi har ett långsiktigt attraktivitetsarbete på många olika fronter för att locka kompetens  
och boende till kommunen. Detta arbete är lyckosamt och kommer fortsatt vara en 
nyckelfaktor för att Tingsryds kommun ska fortsätta utvecklas. Både i vår kommun och 
i regionen måste ytterligare insatser inom detta område läggas. 
 
*Vi är i inledningen på att ta fram ett nytt koncept för utveckling av Konga Bruk. Här 
ska vi finna nya metoder för tvärsektoriellt samarbete, utveckling och innovation. Målet 
är att gå från gammalt traditionellt bruksområde till en miljö för framtidens företagande. 
 
*Både kommunen och företagen i kommunen har som mål att göra Tingsryds kommun 
till en mycket attraktiv boendekommun. Tillgång till naturen och miljötänk kan kopplas 
till målen kring Hållbart Boende.  

Thomas Mattsson 
0477 441 54 

thomas.mattsson@tingsryd.se 
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*Vi kommer att ha 210 elever på AMB-skolan som går Sveriges bästa musik- och ent-
reprenörsutbildning på gymnasienivå. Inom detta område måste vi ta chansen att hitta 
nya innovationer och nya metoder för att utveckla innovationer. Kopplingen mellan 
kultur och industri är outforskad i kommunen. 
 
För att kunna driva utveckling i linje med strategin behövs ett starkt sammanhållande 
regionalt utvecklingsarbete i linje med det föreslagna ”Småland Business Region”. För-
slaget om att bilda Småland Business Region (SBR) kommer från näringslivssamord-
narna i regionens åtta kommuner och representanter från regionens näringsliv. Det 
handlar om att samordna, stärka och utveckla det regionala näringslivsarbetet. Region 
Kronoberg kommer att ha en avgörande betydelse för att det ska bli regional kraft och 
samsyn i det kommande arbetet och satsningar på regional utveckling i linje med RIS 
och RUS bör stärkas. SBR är en förutsättning för att detta ska lyckas. 
 
Ytterligare behövs det enkla och användbara verktyg att på kommunal nivå kunna ar-
beta med innovationsfrågorna. Risken är att materialet istället för att inkludera fler före-
tag och organisationer gör att fler känner sig utanför. Att se på helheten och tänka ur ett 
kommunalt perspektiv i utformningen av exempelvis framtida handlingsplaner är väl-
kommet. 
 
 
 
Förslag till beslut 
KSAU förslås att godta remissvaret samt att utse näringslivsutvecklaren med utveckl-
ingschefen som ersättare till kontaktperson gentemot Region Kronoberg. 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
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Tjänsteskrivelse 
 
Förtydligande i ärende omvandling av visstidsanställningar inom social-
förvaltningen/Ifo 
Au P § 10 Dnr 2014/538 
 
 
Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2014-10-21 att göra framställan hos KSau att omvandla 1,0 + 
1,0 visstidsanställningar socialsekreterare till tillsvidareanställningar. I framställan före-
slogs att finansiering av tjänsterna skulle ske genom användning av statliga medel från 
konto för ensamkommande och medel från etableringsschablon. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för en precisering av 
finansieringen av tjänsterna. 
 
Förtydligande statliga bidrag ensamkommande 

Socialnämnden har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn, 
för enbart tecknande av avtal får kommunen ersättning med 500 000 kr/år.   
För varje ensamkommande asylsökande barn återsöks ersättning från Migrationsver-
ket(MV) för genomförd barnavårdsutredning. Ersättningen är 31 000 kr/utredning. För 
2014 beräknar vi 13 barnavårdsutredningar asylsökande ensamkommande barn, vilket 
blir 403 000 kr för året. Tillsammans ger det ca 900 000 kr i statlig ersättning för admi-
nistration och handläggning för 2014. Det finansierar de två socialsekreterare som idag 
redan handlägger ensamkommande-ärenden. 
Från och med 140201 har socialnämnden omförhandlat grundavtal med Rimshult HVB 
omfattande 20 platser. Avtalet är differentierat utifrån ålder på inskrivna ungdomar, från 
1900 kr/dygn upp till 18 år, från 18 -21 år 1500 kr/dygn -600 kr/dygn. Från Migrations-
verket får socialnämnden 1900 kr/dygn och placerad ungdom. 
Nuvarande avtal med MV är på 7 asylplatser + 21 platser PUT(permanent uppehållstill-
stånd), för 2015 höjs talet till 9 asyl + 21 PUT. 
Med nya avtalet med Rimshult stannar en del av den statliga ersättningen för boende-
platser, på socialnämndens konto för ensamkommande. Hittills under 2014(t o m okto-
ber)är det ca 2 miljoner som finns tillgängliga för andra insatser och kommande behov. 
Kapitalet kommer att byggas på under 2015 med nuvarande avtal med MV och Rims-
hult. Det är i detta utrymmet som 1,0 socialsekreterartjänst är tänkt att finansieras, be-
räknad kostnad 500 000 kr/år. 
 
Kommunalt boende för ensamkommande 
Frågan om kommunen ska driva eget boende för ensamkommande är under utredning. 
Statliga ersättningen för anordnandet av boendeplatser är densamma oavsett i vems regi. 
Skillnaden med boende i kommunal regi blir att kommunen förfogar över hela ersätt-

Ragnhild Olsson 
0477 44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 
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ningen, vilket ytterligare ökar handlingsutrymmet och ger även fortsättningsvis ut-
rymme för minst tre handläggare. 
Underskottet 
Med finansieringen av socialsekreterartjänst från ensamkommande-kontot så minskar 
kostnaderna på IFO-Barnavård och kan ses som en åtgärd för att få budget i balans. 
 
Aktuell situation Barn- och familj/IFO 

I framställan till KSau beskrivs arbetssituationen på Barn och familj med ökad arbetsbe-
lastning, aktuell situation beskrevs också i samband med delårsrapport 2 . 
Antalet socialsekreterare som är anställda idag(inklusive visstidsanställda) bedöms som 
lägsta grundbemanning för att klara situationen med en ökad ström av anmälningar 
/ansökningar, totalt en ökning med över 40% t o m nov 2014 jämfört med motsvarande 
period 2013. 

Barn- och familjegruppen har klarat den ökade arbetsbelastningen med den bemanning 
vi är idag, men bemanningen måste säkras på sikt. Att utreda barn som riskerar att fara 
illa, samt besluta och följa upp nödvändiga insatser, är inget vi som myndighet kan 
välja. Det är ett uppdrag som vi måste fullfölja. Om vi missar/ej hinner kan det få ödes-
digra konsekvenser för utsatta barn. Tappar vi kompetenta handläggare för att anställ-
ningen är osäker, riskerar förvaltningen att få köpa konsulttjänster akut till mer än 
dubbla priset. 
Runt om i länet och landet hörs varningssignaler om att det är kris i den sociala barna-
vården. Kan inte nuvarande visstidsanställningar förlängas/inrättas tillsvidare från 1/1 
2015 så innebär det en akut kris för sociala barnavården i Tingsryds kommun också. 
 
Förtydligande om statliga medel från etableringsschablon 

Kommunen får lite olika ersättningar från Migrationsverket för personer som fått uppe-
hållstillstånd och bosätter sig i kommunen. På Migrationsverkets hemsida finns uppräk-
nat alla olika ersättningar som betalas ut, omfattning, vilka man behöver ansöka om, 
vilka som kommer automatiskt mm 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner.html  
 
Tingsryds kommun får en grundersättning för att kommunen har en överenskommelse 
med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända personer om 222 000 kr/år. Grundbeloppet 
är det samma oavsett antal som står i avtalet. Denna grundersättning används idag till 
del av lön till integrationshandläggare 1,0 tjänst, resten av lönen tas av etableringsscha-
blon, se nedan. 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp för varje nyanländ person. 2014 är 
schablonen 82 900 kr för barn samt vuxna som inte fyllt 65 år. För vuxna över 65 år är 
summan 51 900 kr. Schablonen betalas ut i omgångar under en tvåårsperiod och följer 
personen om den flyttar till annan kommun. För ett mottagande på 80 personer ger det 
drygt 6 miljoner i etableringsschablon. Det betalas visserligen ut under två år men sam-
tidigt har vi haft ett högt mottagande under flera år så man kan räkna 80 personer som 
det årligen betalas ut schablon för år 1 eller 2.  
Etableringsschablonen ska räcka till mycket, på MV:s hemsida står uppräknat, hjälp 
med bosättning, SFI, tolkar, särskilda intoroduktionsinsatser i skolan, samhällsoriente-
ring, arbetsmarknadsinsatser, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 
mm. 
Etableringsschablonen är kommunens pengar som ska användas till att göra mottagan-
det av flyktingar så bra som möjligt. Det är bara att ”kavla upp ärmarna” och jobba in-
tensivt inom områdena SFI, introduktion i förskola/skola, arbetsmarknadsinsatser och 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner.html


 2014-12-12 3(3) 
 

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

 

insatser i bostadsområden, allt för att uppnå egenförsörjning och integrering i samhället 
så fort som möjligt.  
Etableringsschablonen ska inte förväxlas med den prestationsbaserade ersättningen som 
Migrationsverket betalar ut för att kommunen har haft ett högt mottagande. Prestations-
ersättningen betalas ut i samband med schablonen för varje mottagen nyanländ men är 
markerad som prestationsersättning. 
Det är av den beräknade prestationsersättningen som vi lagt upp budgeten för integrat-
ionsprojektet med projektledare, Träffpunkter, Medborgarkontor, faddrar och annan 
verksamhet som syftar till att underlätta integrationen. Prestationsersättningen för 2014 
är beräknad till ca 1,2 miljoner, beroende på hur stort mottagandet blir för 2014. Från 
Migrationsverket har inte hörts något annat än att modellen fortsätter under kommande 
år. 
Aktuell situation ek bistånd 

Inom området ek bistånd ser vi alltfler som har gått igenom etableringsperioden på två 
år men det har inte räckt för att lära sig svenska och komma ut i arbete/egenförsörjning. 
För att kunna hantera den ökade mängden ärenden från etableringen och för att hitta 
effektiva fortsatta insatser i form av utbildning/arbetsmarknadsinsatser för denna grupp 
så krävs den 4:e tjänsten socialsekreterare. Tar vi kostnaden för den extra tjänsten av 
etableringsschablonen minskar underskottet på IFO ek bistånd och det är pengar som 
finns tillgängliga i kommunen. Kostnaden för ökat försörjningsstöd har vi oavsett, erfa-
renheten visar att kostnaden tenderar att öka om man har för få handläggare, då hinns 
inte jobbet på djupet med. 
Som tidigare sagts så ska pengarna räcka till mycket, samtidigt är det ett kontinuerligt 
inflöde av pengar eftersom det kommer nya personer som genererar ny schablon osv. 
 
Sammantaget så är socialförvaltningens bedömning att det finns ett behov av fortsatt 
ökad bemanning av socialsekreterare inom området ekbistånd. Behovet är bedömt som 
icke kortvarigt eller övergående och därför görs framställan om att inrätta tillsvidare-
tjänst med 1,0 socialsekreterare och att kostnaden för tjänsten tas av kommunens konto 
för etableringsschablon för nyanlända. 
 
Förslag till beslut 

 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förlängning av nämnda visstidsanställ-
ningar, 1,0 socialsekreterare Barn och familj och 1,0 socialsekreterare Ek bistånd, från 
20150101 och fram tills dess att Kommunfullmäktige kan besluta om inrättandet  av 
tillsvidaretjänster. Och att finansiering sker genom att ta medel från ensamkommande-
konto och från kommunens gemensamma flyktingkonto/etableringsschablon enligt 
ovanstående förtydligande. 
 
 
Tingsryd 2014-12-02 
 
 
 
Ragnhild Olsson 
Avd chef Individ-och familjeomsorg 
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